
                                                                
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

П’ята   сесія шостого   скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
28 квітня 2011 року  
 
Про визначення вільних від паління 
місць на території м. Корюківка 
 
   Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 175 – 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 
Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання 
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення та 
враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань законності, 
взаємодії з правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування і 
депутатської етики та регламенту,  
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

1. Визначити, що вільними від паління місцями, у яких повністю заборонено 
вживання тютюнових виробів у місті Корюківка, є: 
 - територія дитячих майданчиків, навчальних та освітньо - виховних закладів, 
спортивних майданчиків, закладів охорони здоров’я, комп’ютерних клубів, 
кінотеатрів та будинків культури;  
 - зони відпочинку, включаючи парки, сквери, пляжі, літні майданчики, згідно 
Переліку ( додаток 1 );  
 - громадський транспорт, зупинки громадського транспорту, будинкові сходи 
та під’їзди житлових будинків, входи до під’їзди. 
2. Визначити, що вільними від паління місцями, де заборонено паління 
тютюнових виробів, крім місць, які визначені адміністрацією закладу для 
паління є: 
 - заклади громадського харчування: бари, ресторани, кафе та інші; 
 - заклади розважальної сфери: нічні клуби, дискотеки, концертні площадки 
приміщення закритих та відкритих спортивних споруд та інші;  
 - заклади торгівлі закритого та відкритого типів, включаючи торгові ряди, 
кіоски, ринки, ярмарки, магазини;  
 



 - приміщення та територія підприємств, установ та організацій всіх форм 
власності;  
3. Об’єкти, зазначені у пункті 1,2., облаштувати відповідною наочною 
інформацією, наявність якої покласти на їх власників та \ або 
балансоутримувачів.  
4. Вважати таким, що втратило чинність рішення Корюківської міської ради від 
30 квітня 2009 року «Про визначення громадських місць на території  
м. Корюківка, де заборонено палити тютюнові вироби». 
5. Дане рішення набуває чинності з 01.05.2011 року. 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
законності, взаємодії з правоохоронними органами, органами місцевого 
самоврядування і депутатської етики та регламенту.  
 
 
Міський голова                                                                     І.В.Матюха  

 



 
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 Корюківський район  

 Чернігівська область 
П’ята сесія шостого скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

28 квітня 2011 року                                                           
 
Про відміну рішень «Про дозвіл на виготовлення  технічної  
документації із землеустрою по безоплатному 
оформленню та видачі державних актів   
на право власності на земельні ділянки» 
 
   Розглянувши заяви Рудого Л.П., Пархоменка В.І., Шкурко Т.В., Півторацької 
В.І. Савчина Я.М., та інші матеріали, заслухавши висновки постійної комісії з 
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 
середовища, керуючись  Земельним Кодексом України,  Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,   
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

1. Відмінити рішення 26 сесії 5 скликання Корюківської міської ради «Про  
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою по безоплатному 
оформленню та видачі державних актів на право власності на земельні ділянки» 
від 10.11.2009 р. в частині надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою по безоплатному оформленню та видачі 
державних актів на право власності на земельні ділянки для обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд Рудому Лаврентію 
Пантелійовичу по вул. Перемоги,30. 
2. Відмінити рішення 31 сесії 5 скликання Корюківської міської ради «Про  
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою по безоплатному 
оформленню та видачі державних актів на право власності на земельні ділянки» 
від 17.09.2010 р. в частині надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою по безоплатному оформленню та видачі 
державних актів на право власності на земельні ділянки для обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовним розміром 
0,10 га та для ведення особистого селянського господарства орієнтовним 
розміром 0,02 га Пархоменку Василю Івановичу по вул. Червонохутірській,60. 



3. Відмінити рішення 28 сесії 5 скликання Корюківської міської ради «Про  
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою по безоплатному 
оформленню та видачі державних актів на право власності на земельні ділянки» 
від 24.02.2010 р. в частині надання дозволу на виготовлення  технічної 
документації із землеустрою по безоплатному оформленню та видачі 
державних актів на право власності на земельні ділянки для обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,10 га та для 
ведення особистого селянського господарства площею 0,02 га Шкурко Тетяні 
Володимирівні по вул. Дачна,16. 
4. Відмінити рішення 27 сесії 5 скликання Корюківської міської ради «Про  
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою по безоплатному 
оформленню та видачі державних актів на право власності на земельні ділянки» 
від 11.12.2009 р. в частині надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою по безоплатному оформленню та видачі 
державних актів на право власності на земельні ділянки для обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд Півторацькій Вірі Іванівні 
по вул. Воїнів Інтернаціоналістів,27. 
5. Відмінити рішення 26 сесії 5 скликання Корюківської міської ради «Про  
дозвіл на виготовлення  технічної документації із землеустрою по 
безоплатному оформленню та видачі державних актів на право власності на 
земельні ділянки» від 10.11.2009 р. в частині надання дозволу на виготовлення  
технічної документації із землеустрою по безоплатному оформленню та видачі 
державних актів на право власності на земельні ділянки для обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд Савчину Ярославу 
Михайловичу по вул. Братчикова,98. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                            І.В.Матюха 
 



 
 

У К Р А Ї Н А 
КОРЮКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

Корюківський район 
 Чернігівська область 

 П’ята  сесія шостого  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
28 квітня 2011 року                                                           
 
Про внесення змін до рішення  
«Про надання дозволу на виготовлення  
проектно - технічної документації щодо  
складання документів, що посвідчують  
право постійного користування земельною ділянкою»   
 
   Розглянувши клопотання Прокуратури Чернігівської обл., висновки постійної 
комісії з питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва, 
керуючись Земельним Кодексом України, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 
1. Внести зміни в п. 2 рішення четвертої сесії Корюківської міської ради 
шостого скликання від 18.03.2011 р. «Про надання дозволу на виготовлення 
проектно - технічної документації щодо складання документів, що посвідчують 
право постійного користування земельною ділянкою» слід читати:   
 - дати дозвіл прокуратурі Чернігівської області на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для 
будівництва багатоповерхового житлового будинку орієнтовним розміром 0,25 
га в районі пров. Бульварної,9, замість 0,10-0,12 га                                                   
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 
 
 
 
Міський голова                                                                           І.В.Матюха 
 



                                                                
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

П’ята   сесія шостого   скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
28 квітня 2011 року  
 
Про внесення змін та доповнень до рішення  
24 сесії п`ятого скликання від 20.08.09. року  
«Про встановлення ставок єдиного податку  
для суб`єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб»  
 
    Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування 
соціально – економічного, культурного розвитку міста, бюджету, фінансів, 
обліку та цін та відповідно до Указу Президента України від 28 червня 1999 
року № 746\99 «Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 
1998 року № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 
суб’єктів малого підприємництва»,  
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

1. Внести зміни та доповнення до рішення 24 сесії п`ятого скликання від 
20.08.09. року «Про встановлення ставок єдиного податку для суб`єктів 
підприємницької діяльності – фізичних осіб», доповнивши його п. 39 та  
встановити ставки єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності – 
фізичних осіб на такі види підприємницької діяльності:  

 
 

№\п 
 

Код КВЕД 
 
 

 
Назва виду діяльності  

 

 
Розмір єдиного 
податку за місяць 

грн.. 
 

39 20.40.0 Виробництво дерев’яної тари  200 грн. 
 
2. Ставки єдиного податку ввести в дію з 01.07.2011 року. 

 
 
Міський голова                                                                     І.В.Матюха  



 
 
 
 
 
 
 

 
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
Корюківський район 
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П’ята сесія шостого  скликання  
Р І Ш Е Н Н Я  

 
28 квітня 2011 року      
                                                      
Про дозвіл на виготовлення проектно - 
технічної документації на земельні ділянки 
 
   Розглянувши  заяви Шамари А.О. (2 заяви), Рудого Л.П., Мальчик І.П., 
Пархоменка В.І. (2 заяви), Колько О.О. (2 заяви), Матюхи А.М., Симоненко 
О.О., Кугук Н.П., Васильонок Л.В., Ященко У.Г. та Стадник Т.П., Нікитенко 
Н.В. (2 заяви), Барабаш Н.П., Хоменко Л.Д., Шкурко Т.В. (2 заяви), 
Півторацької В.І., Савчина Я.М., Стельмаха І.С., Клименко Л.О. 
 ( 2 заяви), Земськової О.О., Аулової Л.М., Васильченка І.Т., Овчинникової 
Л.М., Васильченка В.М., Панкратьєва С.В., Пархоменко Р.В. (2 заяви), Мачачи 
М.В., Єрмоленко Н.І., Ради В.І. і Ради В.І. (2 заяви), Войток Р.В.  та подані 
матеріали, заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання 
земельних відносин , архітектури, будівництва, керуючись ст. 12, 118, 120, 121, 
123 Земельного Кодексу України,  Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

 1. Дати дозвіл на виготовлення проектно – технічної докумеантації із 
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на 
земельні ділянки громадянам: 
- для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд:  
 - Шамарі Аллі Олександрівні - орієнтовним розміром до 0,10 га по вул. 
Кошового,54, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. 
Кошового,54. 
 - Рудому Лаврентію Пантелійовичу - орієнтовним розміром до 0,10 га по вул. 
Перемоги,30, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул.. 
Перемоги,30. 

 



 - Мальчик Ілоні Петрівні - орієнтовним розміром до 0,10 га по ІІ пров. 
Перемоги,11, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, ІІ пров. 
Перемоги,11. 
 - Пархоменку Василю Івановичу - орієнтовним розміром до 0,10 га по вул. 
Червонохутірська,60, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, 
вул. Червонохутірська,60. 
 - Колько Олександрі Остапівні - орієнтовним розміром 0,06 га по вул. 
Прорізна,6, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. 
Прорізна,6. 
 - Симоненко Ользі Олексіївні - орієнтовним розміром до 0,10 га по вул. 
Чапаєва,34, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, 
вул.Чапаєва,34. 
 - Кугук Ніні Петрівні - орієнтовним розміром до 0,10 га по вул. Зелена,26, м. 
Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул.Зелена,26. 
 - Васильонок Людмилі Валентинівні - орієнтовним розміром до 0,10 га по вул. 
Першотравнева,25, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою:  
м. Корюківка, вул. Першотравнева,25. 
 - Барабаш Надії Павлівні - орієнтовним розміром до 0,10 га по вул. 
Молодіжна,8, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. 
Молодіжна,8. 
- Шкурко Тетяні Володимирівні - орієнтовним розміром 0,10 га по вул. 
Дачна,16, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул.. 
Дачна,16. 
 - Півторацькій Вірі Іванівні - орієнтовним розміром 0,10 га  по вул. Воїнів 
Інтернаціоналістів,27, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, 
вул. І.Франка,5, кв.9.                                                                                                   
 - Савчину Ярославу Михайловичу - орієнтовним розміром до 0,10 га  по вул. 
Братчикова,98, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. 
Братчикова,98. 
 - Клименко Лідії Олексіївні - орієнтовним розміром 0,10 га по вул. 
Лермонтова,25, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, 
вул.Лермонтова,25. 
 - Земськовій Ользі Олександрівні - орієнтовним розміром до 0,10 га по вул. 
Г.Костюк,9, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, 
вул.Шевченка,148, кв.1. 
 - Ауловій Лідії Миколаївні - орієнтовним розміром до 0,10 га  по вул. 
І.Франка,111, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, 
вул.І.Франка,111. 
 - Овчинниковій Любові Миколаївні - орієнтовним розміром до 0,10 га  по вул., 
І.Франка,12, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. 
Червонохутірська,59,.( п. 1 рішення тридцять першої сесії 5 скликання 
Корюківської міської ради від 17.09.2010 р. Про дозвіл на виготовлення 
проектно - технічної документації на земельні ділянки»в частині надання 
дозволу Овчинниковій Любові Миколаївні та Панкратьєвій Світлані Борисівні 



на виготовлення проектно - технічної документації вважати таким, що втратив 
чинність). 
 - Панкратьєву Сергію Васильовичу - орієнтовним розміром 0,04 га по вул. 
Шевченка,23 кв.2, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул. 
Шевченка,23 кв.2. 
 - Пархоменко Раїсі Володимирівні - орієнтовним розміром до 0,10 га по вул. 
Молодіжна,31, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул.. 
Молодіжна,31. 
 - Мачачі Миколі Васильовичу - орієнтовним розміром до 0,10 га по вул. 
Молодіжна,11/2, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, вул.. 
Молодіжна,11 кв.2. 
 - Ященко Уляні Григорівні, зареєстрована за адресою:м. Корюківка, вул. 
Червонохутірська,72 та Стадник Тамарі Петрівні, зареєстрована за адресою:м. 
Київ, вул. Котовського,43 кв. 140 - орієнтовним розміром до 0,10 га  вул. 
Червонохутірська,72 у спільну сумісну власність. 
 - Нікитенко Ніні Василівні та Нікитенко Світлані Олександрівні, зареєстровані 
за адресою:м. Корюківка, вул.. Горького,14 - розміром 0,10 га  вул. Горького,14 
у спільну сумісну власність. 
 - Раді Валентині Іванівні та Раді Володимиру Івановичу, зареєстровані за 
адресою:м. Корюківка, пров. Мічуріна,14 - орієнтовним розміром до 0,10 га по 
пров. Мічуріна,14 у спільну сумісну власність 
 - для ведення особистого селянського господарства: 
 - Шамарі Аллі Олександрівні - орієнтовним розміром 0,05 га по вул. 
Кошового,54, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. 
Кошового,54. 
 - Пархоменку Василю Івановичу - орієнтовним розміром 0,02 га по вул. 
Червонохутірська,60, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, 
вул. Червонохутірська,60. 
 - Колько Олександрі Остапівні  - орієнтовним розміром  0,09 га  по вул. 
Прорізна,6, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. 
Прорізна,6. 
 - Нікитенко Ніні Василівні, зареєстрована за адресою:м. Корюківка, вул. 
Горького,14 – орієнтовним розміром 0,02 га вул. Горького,14. 
 - Шкурко Тетяні Володимирівні - орієнтовним розміром 0,02 га  по вул. 
Дачна,16, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул.. 
Дачна,16. 
 - Стельмаху Івану Семеновичу - орієнтовним розміром 0,15 га по вул. 
І.Франка,98, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, 
вул.І.Франка,98. 
 - Клименко Лідії Олексіївні - орієнтовним розміром до 0,10 га по вул. 
Лермонтова,25, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, 
вул.Лермонтова,25. 
 - Васильченку Івану Тарасовичу - орієнтовним розміром до 0,10 га по вул. 
Колгоспній,54, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, 
вул.Перемоги,52.. 



 - Васильченку Володимиру Миколайовичу - орієнтовним розміром 0,06 га  по 
вул. Єсеніна,53, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою:  
м. Корюківка, вул.Єсеніна,53. 
 - Пархоменко Раїсі Володимирівні - орієнтовним розміром до 0,10 га по вул. 
Молодіжна,31, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул.. 
Молодіжна,31. 
 - Раді Валентині Іванівні та Раді Володимиру Івановичу, зареєстровані за 
адресою:м. Корюківка, пров. Мічуріна,14  - орієнтовним розміром  0,05 га  по 
пров. Мічуріна,14 у спільну сумісну власність. 
 - Войток Раїсі Вікторівні - орієнтовним розміром 0, 60 га по вул. 
Островського,1 с. Трудовик. Зареєстрована за адресою:  
вул. Островського,1 с. Трудовик. 
2. Дати дозвіл на розробку проектно - технічної документації на земельні 
ділянки для надання їх в оренду громадянам:  
 - для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд: 
 - Матюсі Андрію Миколайовичу - орієнтовним розміром до 0,10 га по вул. 
Гагаріна,32 м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка , 3 пров. 
Л.Українки,3. 
 - Васильченку Івану Тарасовичу - орієнтовним розміром  0,10 га по вул. 
Колгоспній,54, м. Корюківка. Зареєстрований за адресою: м. Корюківка, 
вул.Перемоги,52. 
 - для городництва: 
 - Єрмоленко Наталії Іванівні - орієнтовним розміром  0,05 га  в районі вул. 
Шевченка,151, м. Корюківка. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. 
Шевченка,52 кв. 42. 
3. Дати дозвіл відкритому акціонерному товариству «Домобудівник» на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на 
час будівництва для будівництва житлового будинку згідно Державної цільової 
соціально – економічної програми будівництва (придбання) доступного житла 
орієнтовним розміром 0,40 га по вул. Шевченка. 
4. Внести зміни в п. 1 рішення четвертої сесії Корюківської міської ради 
шостого скликання від 22.03.2011 р. «Про дозвіл на виготовлення проектно   
 - технічної документації на земельні ділянки» в частині надання дозволу на 
виготовлення проектно – технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку 
Хоменко Людмилі Дмитрівні та дати дозвіл на розробку проектно    
 - технічної документації на земельну ділянку Хоменко Людмилі Дмитрівні для 
надання її в оренду для обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд  по вул. Лермонтова,23. 
5. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб заключити договори на виконання 
робіт по розробці проектно – технічної документації із землеустрою та подати 
необхідну документацію на сесію міської ради для прийняття рішення про 
надання земельних ділянок у власність та користування. Рішення дійсне один 
рік. 



6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва. 
 
Міський голова                                                                           І.В.Матюха 
 
 



  
У К Р А Ї Н А  

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
Корюківський район  
Чернігівська область 

П’ята сесія шостого скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
28 квітня 2011 року   
 
Про дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
 
   Заслухавши інформацію міського голови, керуючись ст. 12 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в України»,  
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 
   Дати дозвіл Корюківській міській раді на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду на час  будівництва водопроводу 
по вул. Зої Космодем`янської, Вокзальній, Дудко в м. Корюківка, Чернігівської 
обл.  
 

 

Міський голова                                                                         І.В.Матюха 
 



                                                                   
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

П’ята   сесія шостого   скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
28 квітня 2011 року  
 
Про затвердження графіка  
особистого прийому громадян  
депутатами міської ради  
 
   Розглянувши рекомендації постійної комісії з питань законності, взаємодії з 
правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, депутатської 
етики та регламенту, керуючись ст. 26, Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

1. Затвердити графік особистого прийому громадян м. Корюківка депутатами 
міської ради згідно додатку.  
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                     І.В.Матюха  

 



                                                                   
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

П’ята   сесія шостого   скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
28 квітня 2011 року  
 
Про затвердження звіту про виконання  
міського бюджету за І квартал 2011 року                           
 
   Розглянувши поданий виконком міської ради звіт про виконання міського 
бюджету за І квартал 2011 року , керуючись ст. 26,60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  
 

міська рада  в и р і ш и л а: 
 
1. Затвердити поданий виконкомом міської ради звіт про виконання міського 
бюджету за І квартал 2011 року: 

 
 - по доходах у сумі 2595123 грн., в  тому числі по доходах загального фонду 
міського бюджету у сумі  1423901 грн. та спеціального фонду міського 
бюджету у сумі 1171222 грн. (додаток 1),  
    
 - по видатках у сумі 1725369 грн., а саме: по видатках загального фонду  у сумі 
1489717 грн. та спеціального фонду міського бюджету у сумі 235652 грн.  
(додаток 2).                       
 
 
 
Міський голова                                                                     І.В.Матюха  

 



 
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 Корюківський район  

 Чернігівська область 
П’ята сесія шостого скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

28 квітня 2011 року                                                           
 
Про затвердження  проекту із 
землеустрою щодо зміни цільового призначення  
земельних ділянок під кладовище  
 
   Розглянувши проект із землеустрою, заслухавши інформацію міського 
голови, керуючись ст. 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
України», ст. Земельного Кодексу України, 
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 
   Затвердити проект із землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельних ділянок Корюківській міській раді площею 8,9244 га із земель 
сільськогосподарського призначення в землі громадського призначення для 
суспільних потреб територіальної громади м. Корюківка. 
(під кладовище) під викупленими паями на території Корюківської міської 
ради. 
 

 

Міський голова                                                                              І.В.Матюха 
 



                                                                   
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

П’ята   сесія шостого   скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
28 квітня 2011 року  
 
Про звіт міського голови  
 
   З метою більш широкого інформування населення про діяльність міського 
голови, депутатів міської ради, керуючись ст. 12,13, 26, Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада  в и р і ш и л а: 
 
1. Провести відкриту сесію Корюківської міської ради та міську конференцію 
жителів міста в другій половині жовтня місяця поточного року. 
2. На спільних заходах провести звіт міського голови Матюхи І.В., зустріч жителів 
громади з депутатами міської ради, посадовими особами місцевого 
самоврядування та звіти депутатів (за згодою) про роботу на виборчих округах. 
3. Контроль за виконанням рішення та організацію заходів покласти на секретаря 
Корюківської міської ради Малиша Леоніда Володимировича. 

 
 

 
 
 
Міський голова                                                                     І.В.Матюха  
 



                                                                   
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

П’ята   сесія шостого   скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
28 квітня 2011 року  
 
Про надання дозволу на продаж автомобіля 
 
   Розглянувши звернення Корюківської житлово – експлуатаційної контори 
щодо надання дозволу на продаж автомобіля ВАЗ 2108 № 022 – 26 МК, 
враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань житлово – 
комунального господарства, благоустрою, надзвичайних ситуацій, екології, 
енергозбереження, транспорту, зв’язку та контролю за використанням об’єктів 
комунальної власності та приватизацією, керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 

1. Дати дозвіл Корюківській житлово – експлуатаційній конторі на продаж 
автомобіля ВАЗ 2108 № 022 – 26 МК. 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань міської 
ради з питань житлово – комунального господарства, благоустрою, надзвичайних 
ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту, зв’язку та контролю за 
використанням об’єктів комунальної власності та приватизацією. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                             І.В.Матюха 



                                                                   
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

П’ята   сесія шостого   скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
28 квітня 2011 року  
 
Про надання матеріальної допомоги 
 
   Розглянувши рекомендації виконавчого комітету Корюківської міської ради 
та на підставі рішення № 72 від 24 березня 2011 року «Про надання 
матеріальної допомоги», керуючись ст. 26, Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
 

міська рада  в и р і ш и л а: 
 
1. Надати матеріальну допомогу на друкування книги Божку Віктору 
Миколайовичу в сумі 2000 грн. 
2. Начальнику фінансово – господарського відділу ( головному бухгалтеру) 
Корюківської міської ради (Кіктєва І.Л.) відповідно до вимог чинного 
законодавства профінансувати видатки згідно п.1 цього рішення та перерахувати 
кошти на рахунок згідно заяви Божка В.М.  
 
 

 
Міський голова                                                                          І.В.Матюха  
 



                                                                   
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

П’ята  сесія шостого   скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
28 квітня 2011 року  
 
Про передачу коштів  
до районного бюджету                                                       
 
   Розглянувши звернення Корюківської районної державної адміністрації про 
виділення та передачу коштів з місцевих природоохоронних фондів на 
утилізацію нерозпізнаних та непридатних для використання хімічних засобів 
захисту рослин до районного бюджету, з метою централізації коштів на 
виконання заходів з утилізації, керуючись ст. 26,60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 101 Бюджетного кодексу України, 
 

міська рада  в и р і ш и л а: 
 
1. Надати субвенцію із спеціального фонду Корюківського міського бюджету в 
сумі 5750,00 грн. районному бюджету на заходи з утилізації непридатних 
пестицидів і нерозпізнаних отрутохімікатів, які розміщені на території міської 
ради. 
2. Корюківському міському голові Матюсі І.В. укласти договір з Корюківською 
районною радою про передачу коштів у вигляді субвенції спеціального фонду 
бюджету Корюківської міської ради до районного бюджету.  
3. Рішення набуває чинності з дня прийняття відповідного рішення Корюківської 
районної ради про надання згоди та прийняття коштів. 

 
 
 
 

Міський голова                                                                          І.В.Матюха 



   
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

П’ята  сесія   шостого   скликання  
 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
28 квітня  2011 року                                                           
 
Про погодження меж 
земельної  ділянки 
 
   Розглянувши заяву Дерби В.В. про погодження меж земельної ділянки , 
заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання земельних 
відносин, керуючись Земельним Кодексом України, Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 

1. Погодити межі земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,10 га та для ведення 
особистого селянського господарства площею 0,05 га по вул. К.Маркса,61, 
м.Корюківка. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 
середовища. 
 
 
 
Міський голова                                                                       І. В. Матюха 
 



                          
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
Корюківський район 
 Чернігівська область 

П’ята  сесія шостого  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
28 квітня  2011 року                                                           
 
Про поновлення 
договорів оренди 
 
   Розглянувши клопотання ТОВ «Фотос», заслухавши висновки постійної 
комісії з питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва, 
керуючись Земельним Кодексом України, Законом України «Про оренду 
землі», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
міська рада в и р і ш и л а :      

 
1. Дати згоду товариству з обмеженою відповідальністю «Фотос» на 
поновлення договору оренди земельної ділянки від 11.05.2006 року  площею 45 
м2 за адресою м. Корюківка вул. Шевченка,56, офіс,17  на наступний термін – 5 
років.   

     2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з   
      питань регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 

 
 
 
 
Міський голова                                                                          І. В. Матюха 
 



 
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

П’ята  сесія  шостого  скликання 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
28 квітня 2011 року                                                           
 
Про приватизацію 
земельних ділянок 

 
   Розглянувши заяви Мурай А.В., Осипенко С.Г., Ігнатенка М.С., Настоящого 
В.В., Мальчевської Н.І. про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 
для будівництва, обслуговування житлових будинків і господарських будівель, 
ведення особистого селянського господарства, гаражного будівництва, інші 
матеріали, заслухавши висновки постійної комісії з питань регулювання 
земельних відносин , архітектури, будівництва, керуючись  Земельним Кодексом 
України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 
міська рада  в и р і ш и л а :  

 
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо виготовлення 
правовстановлюючих документів, що посвідчують право власності на земельну 
ділянку Мурай Аллі Вікторівні площею 0,0611 га для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул.. 
Бульварній,50 / .2, м. Корюківка.  
1.1. Передати Мурай Аллі Вікторівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0611 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель та споруд по вул.. Бульварній,50, / 2. Зареєстрована за 
адресою: м. Корюківка, вул.. Дачна,10, ідентифікаційний номер –2151409946. 
2.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання державного 
акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та  обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Ігнатенку 
Миколі Степановичу по вул. Гоголя,11, м. Корюківка.  
2.1. Передати Ігнатенку Миколі Степановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0855 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель та споруд  по вул. Гоголя,11.Зареєстрований за  адресою: 
м. Корюківка, вул. Гоголя,11, ідентифікаційний номер –2298607750. 
3.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання державного 
акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та  обслуговування 



жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства Настоящому Володимиру 
Віталійовичу по вул. Гоголя,18, м. Корюківка.  
3.1. Передати Настоящому Володимиру Віталійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель та споруд та 0,0545 га для ведення особистого 
селянського господарства по вул. Гоголя,18.Зареєстрований за  адресою: м. 
Корюківка, вул. Гоголя,18, ідентифікаційний номер – 2896614771. 
4.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо виготовлення 
правовстановлюючих документів, що посвідчують  право власності на земельну 
ділянку Осипенко Софії Григорівні площею 0,10 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул.. 
Молодіжна,6, м. Корюківка.  
4.1. Передати Осипенко Софії Григорівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,10га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель та споруд по вул. Молодіжна,6.Зареєстрована за  адресою: м. Корюківка, 
вул. Молодіжна,6, ідентифікаційний номер –2050210460. 
5.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, 
що посвідчують право на земельну ділянку ( державного акта на право власності 
на земельну ділянку) Мальчевській Наталії Іванівні для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) по вул. К.Маркса,35, м. Корюківка (згідно Постанови Кабінету Міністрів 
України від 05.08.2009 р. № 844 із змінами). 
5.1. Передати Мальчевській Наталії Іванівні безоплатно у власність   
земельну ділянку  площею 0,10 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. 
К.Маркса,35. Зареєстрована за адресою: м. Корюківка, вул. К.Маркса,35. 
6. Відмінити рішення, як такі, що втратили чинність в зв’язку з продажем будинку 
та смертю громадян: 
 - рішення шістнадцятої сесії Корюківської міської ради двадцять першого 
скликання від 22.04.1994 р. «Про приватизацію земельних ділянок» в частині 
передачі безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,10 га для 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   Матюсі 
Миколі Дмитровичу по вул. Гагаріна,32, м. Корюківка. 
 - рішення тринадцятої сесії Корюківської міської ради двадцять другого 
скликання від 11.09.1997 р. «Про приватизацію земельних ділянок» в частині 
передачі безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,10 га для 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Рудій Дарії 
Іванівні по вул. Перемоги,30, м. Корюківка. 
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
регулювання земельних відносин , архітектури, будівництва. 
 
Міський голова                                                                               І.В.Матюха  

 



                                                                   
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

П’ята   сесія шостого   скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
28 квітня 2011 року  
Про реорганізацію міського  
комунального підприємства  
«Промінь» Корюківської міської ради                                   
 
   З метою забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств міської 
ради, належного стану благоустрою на території міста та більш раціонального 
використання коштів міського бюджету на ці заходи,  керуючись ст. 26,60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
міська рада  в и р і ш и л а: 

 
1. Здійснити реорганізацію комунального підприємства МКП «Промінь» 
Корюківської міської ради шляхом приєднання МКП «Промінь» до Корюківської 
житлово – експлуатаційної контори Корюківської міської ради. 
2. Директору МКП «Промінь» Бойко В.Є. попередити працівників підприємства 
про звільнення у зв’язку з реорганізацією згідно вимог чинного законодавства про 
працю.  
3. Начальнику Корюківської ЖЕК (Полях М.Ф.) в термін до 15.07.2011 року 
підготувати пропозиції по реорганізації підприємств та проект Статуту нового 
підприємства згідно п.1 цього рішення. 
4. Створити ліквідаційну комісію по ліквідації МКП «Промінь» Корюківської 
міської ради в складі: 
   Голова комісії – Бойко Володимир Євгенійович - ідентифікаційний номер 
2180010718. 
   Члени комісії: 
             1. Малиш Леонід Володимирович - ідентифікаційний номер 2185315597. 
             2. Биков Олександр Миколайович - ідентифікаційний номер 2484807254. 
             3. Кіктєва Ірина Леонідівна - ідентифікаційний номер 2321209120. 
             4. Мотчана Ніна Миколаївна - ідентифікаційний номер 2393407668.  
Ліквідаційна комісія знаходиться за адресою: м. Корюківка, вул. Шевченко,87. 
5. Дане рішення набуває чинності з дня його прийняття. 
 
Міський голова                                                                           І.В.Матюха  
 



                                                             
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА 
Корюківський    район 
Чернігівська    область 

П’ята  сесія  шостого   скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
28 квітня    2011 року 
 

  Про розподіл вільного залишку                                              
 

          Розглянувши інформацію начальника фінансово-господарського відділу 
Корюківської міської ради Кіктєвої І.Л. та враховуючи рекомендації постійної 
комісії міської ради з питань планування соціально-економічного, культурного 
розвитку міста, бюджету, фінансів, обліку та цін, згідно ст. 26 Закону України  
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 14-15 Бюджетного  кодексу України, 
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 

1. Розподілити вільний залишок загального фонду міського бюджету на    
2011 рік , що утворився станом на 01 січня 2011 року в сумі 505000 грн.    
на  фінансування  видатків  по КФК 070101 Дошкільні заклади освіти в   
сумі 276000 грн. та по КФК 100400 Підприємства і організації побутового     
обслуговування в сумі 229000 грн.  
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської    
ради з питань планування соціально-економічного, культурного розвитку міста, 
бюджету, фінансів, обліку та цін. 
 

 
 

 
Міський голова                                                                                 Матюха І.В 

 



                                                                   
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

П’ята   сесія шостого   скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
28 квітня 2011 року  
 
Про співзасновництво в  
районній газеті «Маяк»                                                                                       
 
   З метою забезпечення більш широкого висвітлення діяльності Корюківської 
міської ради, виконавчого комітету, комунальних підприємств міської ради, які 
надають послуги жителям міста та враховуючи, що міська територіальна 
громада за чисельністю населення складає майже половину населення всього 
району, а співзасновництво міської ради в районній газеті «Маяк» надасть 
можливість більш широкого доступу населення до друкованого засобу, 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада в и р і ш и л а: 
 
 

   Запропонувати Корюківській районній раді, районній державній адміністрації 
розглянути питання про можливість включення Корюківської міської ради до 
складу співзасновників районної газети «Маяк». 
 
 
 
Міський голова                                                                     І.В.Матюха 
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