
                                                                  

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

31 січня 2017 року  № 22 

 

Про затвердження  

Календарного плану заходів  

Корюківської міської ради  

на І квартал 2017 року 

 

     Заслухавши  інформацію міського голови, керуючись ст. 28, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                               виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

     Затвердити   Календарний   план   заходів  Корюківської   міської   ради   

на І квартал 2017 року  (додається). 

 

     

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                          Рішення виконавчого комітету 

                                                                    Корюківської міської ради 

                                                                 від 31.01.2017 року № 22 

 

 

 

 

                    К А Л Е Н Д А Р Н И Й   П Л А Н   З А Х О Д І В 

Корюківської міської ради на І квартал 2017 року 
 № п\п Назва заходу  Дата проведення Примітки 

 1. День народження Почесного громадянина 

міста О.І. Гавриленка 

9 лютого 2017 року 500 

 2. День вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав 

15 лютого 2017 року  12000 

 3. Народні забави «Проводи зими» 25 лютого 2017 року  20000 

 4. 74-ті  роковини Корюківської трагедії  

1943 року  

1, 2 та 9 березня 2017 року 1000 

 5. Міжнародний жіночий день 8 Березня  8 березня 2017 року 7400 

 6. День працівників  житлово - комунального 

господарства та побутового обслуговування 

населення 

19 березня 2017 року 8000 

 7. 128-а  річниця  з дня народження Почесного 

громадянина міста О. С. Корнієвського 

21 березня 2017 року 200 

 Всього:  49100 

                                               

 

Керуюча справами (секретар)  

виконкому                                                                             З.Ю. Пономаренко 

 
 



                                                        
 

                    КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                               ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                  РІШЕННЯ 
     

31 січня 2017 року  № 23                                                                                                                                                             

                                                                

Про виділення коштів для  

проведення офіційних заходів 

 

      У зв’язку з проведенням у лютому місяці ряду офіційних та міських 

заходів,   відповідно  до  рішення Корюківської  міської  ради  від 31 січня  

2017 року № 22 «Про затвердження Календарного плану заходів 

Корюківської міської ради на І квартал 2017 року»,  

 

                             виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

      1. Виділити  кошти в сумі 500 грн. на придбання подарунка та квітів  для  

привітання Почесного громадянина м. Корюківки Гавриленка О.І. з 82-ю  

річницею з дня  народження.    

 

      2. З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав виділити кошти: 

-   в сумі 400 грн. для відзначення Почесною грамотою Корюкіської міської 

ради воїнів - інтернаціоналістів, 

-   в сумі 100 грн. на придбання квітів для покладання до міських 

пам’ятників під час проведення урочистостей з нагоди Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав, 

-    в сумі 11500 грн. для оплати харчування учасників святкових заходів. 

 

 

Міський голова                                                                                Р.Р. Ахмедов 



                                                         

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
31 січня 2017 року  № 24 

 

Про організацію  оплачуваних 

громадських робіт у 2017 році  

       Відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення», п. 7, 8 Порядку 

організації громадських та інших робіт тимчасового характеру,  затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 20 березня 2013 року № 175, з метою 

стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та 

інших категорій осіб, для вирішення питань, які відповідають потребам 

територіальної громади та сприяють її економічному і соціальному розвитку, 

 

виконком  міської ради  в и р і ш и в: 

 
      1. Затвердити перелік видів громадських робіт, які мають економічну, 

соціальну та екологічну користь і відповідають потребам громади, та перелік 

роботодавців, за участю яких планується організація таких робіт у 2017 році. 

     

      2. Роботодавцям, не пізніше ніж за два дні до дня початку робіт, укласти 

договори про організацію громадських робіт і фінансування їх організації з 

Корюківським районним центром зайнятості та створити для цього спеціальні 

тимчасові робочі місця. 

     

      3. Фінансування громадських робіт проводити за рахунок коштів міського 

бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття пропорційно, але не більше 50 відсотків, у разі 

залучення до таких робіт зареєстрованих безробітних та (або) працівників, які 

втратили   частину  заробітної   плати   внаслідок   вимушеного скорочення  до 

50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із 

зупиненням (скороченням) виробництва. 

      

      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови  Малиша Л. В.. 

 

Міський голова                                                                                Р.Р. Ахмедов



 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 31.01.2017  № 24 

                                                        ПЕРЕЛІК 

видів громадських робіт, 

що мають економічну, соціальну та екологічну користь, відповідають  

потребам громади та сприяють її соціальному розвитку на 2017 рік 

       1. Упорядження меморіалів, пам'ятників, братських могил та інших місць 

поховання загиблих захисників Вітчизни, утримання у належному стані 

цвинтарів, особливо у сільській місцевості. 

2. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об'єктів 

соціальної сфери, зон відпочинку і туризму. Ліквідація сміттєзвалищ та 

снігових заметів у населених пунктах.  

3. Прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг, 

вирубка чагарників вздовж доріг. 

4. Відновлення та благоустрій природних джерел та водоймищ, русел 

річок. 

5. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних у встановленому порядку 

відповідно до діючого законодавства. 

6. Роботи з відновлення, ремонту та догляду пам'яток архітектури, історії 

та культури, заповідників. 

7. Роботи на будівництві або ремонті об'єктів соціальної сфери: шкіл, 

інтернатів, дитячих дошкільних закладів, спортивних майданчиків, закладів 

культури і охорони здоров’я, дитячих оздоровчих таборів, будинків-інтернатів 

(пансіонатів) для громадян похилого віку, притулків для неповнолітніх та 

інших об’єктів соціальної сфери. 

8. Роботи, пов'язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких 

осіб, ветеранів війни, інвалідів, що проводяться за рішеннями місцевих органів 

влади. 

9. Допомога сім’ям, члени яких є учасниками бойових дій в зоні 

проведення антитерористичної операції, сім’ям загиблих під час виконання 

військових обов’язків в зоні проведення антитерористичної операції та 

інвалідам. 

10. Інші загальнодоступні види трудової діяльності, які мають економічну, 

соціальну та екологічну користь для певної адміністративно - територіальної 

одиниці та сприяють її соціальному розвитку, мають тимчасовий характер та 

можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня. 

Заступник міського голови                                                 О.М. Биков 



                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

        Рішення виконавчого комітету          

          Корюківської міської ради 

          від 31.01.2016  № 24 
 

 

 

 

ПЕРЕЛІК  

роботодавців, за участю яких планується організовувати та проводити  

громадські роботи  у 2017 році (за їх згодою) 

 

№ п/п 
Найменування 

роботодавця 
Джерела фінансування 

Обсяги 

фінансування, грн. 

   1 2 3 4 

1. Корюківська  

житлово-

експлуатаційна 

контора 

міський бюджет 100 тис. грн. 

 

 

Заступник міського голови                                                 О.М. Биков 
 



                                                         

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

31 січня 2017 року  № 25 

 

Про встановлення лімітів 

споживання енергоносіїв 

 

      Заслухавши інформацію заступника міського голови Бикова О.М. щодо 

очікуваних обсягів використання енергоносіїв у 2017 році та враховуючи 

минулорічні обсяги, відповідно до рішення другої позачергової сесії 

Корюківської міської ради  сьомого скликання  від 12 січня 2017 року «Про 

міський  бюджет  на 2017 рік», 

 

                               виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

      1.  Встановити одержувачам коштів міського бюджету ліміти споживання 

енергоносіїв на 2017 рік у фізичних одиницях згідно додатку 1. 

 

      2. Розпоряднику коштів забезпечити доведення лімітів споживання 

енергоносіїв підпорядкованим бюджетним установам. 

 

      3.   Одержувачам коштів міського бюджету забезпечити: 

 

-  споживання електричної та теплової електроенергії, природного газу, 

водопостачання та водовідведення у межах встановлених лімітів; 

-  розрахунки за спожиті енергоносії в повному обсязі, не допускаючи 

заборгованості. 

 

      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського   голови    з   питань   діяльності   виконавчих   органів    міської   ради  

Бикова О.М.. 

 

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 
 
 





                                                                  
  

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

31 січня 2017 року  № 27 

 

Про затвердження титульного 

списку капітального ремонту та  

погодження плану поточного 

ремонту житлового фонду,  

що обслуговується Корюківською  ЖЕК 

 

      Розглянувши клопотання Корюківської ЖЕК від 30.01.2017 № 62, 

керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                             виконком міської ради вирішив: 

 

      1. Затвердити титульний список капітального ремонту житлового фонду,  

що обслуговується Корюківською житлово - експлуатаційною конторою, на 

2017 рік (додається). 

 

      2. Погодити план поточного ремонту житлового фонду, що обслуговується 

Корюківською житлово - експлуатаційною конторою, на 2017 рік (додається). 

 

 

Міський голова                                                                         Р.Р. Ахмедов 
 

















                                                            
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

31 січня 2017 року  № 29 

 

Про затвердження додаткових рейсів 

на автобусному маршруті 

«Милейки - Олексіївка» по м. Корюківці 

 

      Розглянувши звернення ПрАТ «Корюківське АТП-17445» про можливість 

відкриття додаткових рейсів по автобусному маршруту «Милейки - 

Олексіївка» в м. Корюківці, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,   

 

виконком міської ради в и р і ш и в : 

 

    1. Запровадити до кінця сезонних перевезень пасажирів, а саме: до 15 квітня 

2017 року додаткові рейси  на  діючому  міському автобусному маршруті 

«Милейки - Олексіївка» два рази на місяць – кожного другого четверга. 

 

    2. Автоперевізнику – ПрАТ «Корюківське АТП-17445» та виконавчому 

апарату Корюківської міської ради та її виконкому забезпечити інформування 

населення про відкриття додаткових рейсів. 

 

    3. Розрахунок різниці між тарифом на перевезення та ціною квитка для 

автоперевізника ПрАТ «Корюківське АТП-17445» здійснювати на підставі 

відповідних укладених договорів та в межах коштів на видатки, передбачені 

міським бюджетом на 2017 рік. 

 

    4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Бикова О.М.. 

 

    

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 
 





                                                                  
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

31 січня 2017 року  № 31  

 

Про погодження калькуляцій  

вартості  послуг  з очищення  

доріг від снігу 

 

      Розглянувши клопотання  КП «Корюківкаводоканал» Корюківської  міської  

ради   від   30.01.2017   №  56,   КП «Убідьське»   Сядринської   сільської   ради  

вх.    №  70/03-16     від   30.01.2017,    Корюківського   МУВГ,    від   31.01.2017  

№ 2-4/16-06, ФОП Бондаренка О.В. вх. № 66а/03-16 від 30.01.2017 щодо 

погодження калькуляцій вартості послуг спецтехніки зазначених підприємств, 

яка залучається для очищення доріг комунальної власності від снігу, 

керуючись ст.ст. 28, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Погодити комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради наступні калькуляції: 

-    вартості  1 години  послуг трактора Т-150 з утримання в належному 

санітарно -   технічному стані доріг (видаленню снігу);  

-    вартості 1 години  послуг трактора Т-16 з утримання   в належному 

санітарно -    технічному стані доріг (видаленню снігу);  

-  вартості 1 години послуг екскаватора ЄО - 2621 з утримання в належному 

санітарно - технічному стані доріг (видаленню снігу);  

-   вартості 1 години послуг снігоочисника ЗІЛ-130. 

       Калькуляції додаються. 

 

       2. Погодити комунальному підприємству «Убідьське» Сядринської 

сільської ради розрахунок відпускної ціни послуг трактора Т - 40 з очищення 

доріг від снігу для потреб бюджетних організацій (розрахунок додається). 

 

       3. Погодити Корюківському міжрайонному управлінню водного 

господарства наступні калькуляції  варості послуг спецтехніки з розчищення 

снігу: 



-  калькуляцію вартості 1 машино - години експлуатації (без вартості 

енергоносіїв) екскаватора ЕО-2621;  

-  калькуляцію вартості 1 машино - години експлуатації (без вартості 

енергоносіїв) трактора Т-150. 

       Калькуляція додається. 

      

       4.  Погодити фізичній особі - підприємцю Бондаренку Олександру 

Віталійовичу наступні калькуляції: 

-     калькуляцію вартості 1 машино - години послуг трактора МТЗ-82 з ПММ; 

-     калькуляцію вартості 1 машино - години послуг трактора Т-150 з ПММ; 

-   калькуляцію вартості 1 машино - години послуг автогрейдера середнього   

типу  з ПММ. 

       Калькуляції додаються. 

 

 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 
 



                                                                  
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

31 січня 2017 року  № 32 

  

Про надання дозволу на  

видалення аварійних дерев,  

що знаходяться в охоронних  

зонах ЛЕП 

 

       Розглянувши  клопотання   ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»  від  19.01.2017  

№ 125 та від 23.01.2017 № 175, відповідно до Правил охорони електричних 

мереж, затверджених постановою КМУ від 04.03.1997 № 209, с. 19 Закону 

України «Про електроенергетику», ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                                    виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Надати дозвіл Корюківському району електричних мереж публічного 

акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» на видалення аварійних 

дерев, що знаходяться в охоронних зонах ЛЕП, а саме: 

 

-    між  опорами  №№1-4, 1-2  отп. на КТП-418; № 1-4 отп. на ЛР-167, ЛР-166;  

ПЛ. 0,4 кВ КТП 418 Л-1 с. Турівка; ПЛ 0,4 кВ КТП 6 Л-1 с. Наумівка; ПЛ 0,4 

кВ КТП 426 Л-2 с. Наумівка; ПЛ 0,4 кВ КТП 6 Л-2 с. Наумівка; ПЛ 0,4 кВ КТП 

10 Л-3  с. Турівка;  ПЛ 0,4  кВ  КТП 10 Л-2 с. Турівка; ПЛ 0,4 кВ КТП 422 Л-1  

с. Переділ;   ПЛ  0,4   кВ   КТП  12 Л-1   с. Наумівка;  ПЛ  0,4  кВ   КТП  10  Л-1   

с. Турівка;  ПЛ 0,4 кВ  КТП 6  Л-3  с. Наумівка; 

-    ПЛ 10 кВ «ЗСМ-Трудовик» оп. №№ 3-5, 10-12, 13-16, 17-18, 20-22; 67/5-

67/10; 19-24; 3-6 отп. на ЛР-13; 30-36 отп. на КТП-90; ПЛ 10 кВ «Корюківка- 

Мебельна фабрика» оп. №№ 18-19; 20-21; 102-104; 105-108; 3-4, 6-8, 10-12 на 

КТП-32; 2-3, 4-6 на ЗТП - 413, ПЛ 0,4 кВ ЗТП 63 Л-3, 7, 9 м. Корюківка, ПЛ-0,4 

кВ ЗТП 294 Л-3, 6 м. Корюківка, ПЛ 0,4 кВ КТП 83 Л-1, 2, 3 с. Милейки, ПЛ 

0,4  кВ  КТП-453  Л-1   м. Корюківка,  ПЛ 0,4  кВ  КТП  346  Л-1  м. Корюківка, 

ПЛ 0,4 кВ КТП 32 Л-1 м. Корюківка. 

      

       2.  Зобов’язати    Корюківський    РЕМ   ПАТ  «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»   в 



місячний термін після спилювання  дерев  провести  впорядкування території, 

на якій  здійснювались зазначені роботи. 

 

3. Контроль   за   виконанням   даного   рішення  покласти   на   заступника  

міського   голови    з   питань    діяльності   виконавчих   органів   міської   ради  

Бикова О.М.. 

 

    

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 
 



                                                                   
  

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

31 січня 2017 року  № 34 

 

Про надання матеріальної допомоги 

 

      Розглянувши заяви Айзенберга М.В., Лагошної А.В. та додані до них 

документи, керуючись рішенням двадцять сьомої сесії Корюківської міської 

ради шостого скликання від 23.10.2014 «Про затвердження Положення про 

порядок та умови надання громадянам разової адресної матеріальної 

допомоги» (зі змінами), 

 

                                 виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       1.  Надати  Айзенбергу    Михайлу     Володимировичу,    що     мешкає     в  

м. Корюківці   ______________, ідентифікаційний  номер ______________, 

матеріальну   допомогу на  лікування в сумі 700 грн..   

       Кошти     перерахувати      на     картковий      рахунок     Айзенберга   М. В.  

________________________________________________________. 

       Підстава: заява вх. № 3/03-18 від 12.01.2017. 

 

       2. Надати  Лагошній Анастасії Віталіївні,  що мешкає  в   м. Корюківці    

_____________________, ідентифікаційний  номер _____________________, 

матеріальну   допомогу на  лікування в сумі 700 грн..   

       Кошти   перерахувати   на   картковий   рахунок  Лагошної А.В.  

_____________________________________________________.        

       Підстава: заява вх. № 22/03-18 від 25.01.2017. 

 

 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 
 



                                                                   
  

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

31 січня 2017 року  № 35 

       

Про надання дозволу на підключення                                 

до централізованої мережі водопостачання 

      

      Розглянувши  клопотання  КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради № 41 від 24.01.2017, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

                               виконком міської ради в и р і ш и в :  

 

      1. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на 

підключення до централізованої мережі водопостачання  житлових будинків за 

наступними адресами: 

- ________________, власник – Потенок Віктор Володимирович, 

- ________________, власник – Камишний Євген Володимирович. 

 

      2. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської  міської  ради  на 

виконання земляних робіт по підключенню вищезазначених будинків до 

міського водогону. 

       

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О. М.. 

 
 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 
 


