
 

                                                               
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

10 січня 2017 року  № 1 

 

Про міський бюджет на 2017 рік 

 

      Заслухавши  інформацію  начальника  фінансово - господарського  відділу 

Кожеми О.  М. про  проект міського бюджету на  2017  рік,  керуючись ст.  28  

Закону  України «Про місцеве самоврядування  в Україні», 

 

                                   виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

      Подати на затвердження Корюківській міській раді проект міського 

бюджету на  2017 рік в наступному викладенні :   

 

      1.  Встановити    загальний    обсяг    доходів    міського   бюджету   у    сумі  

89703,6 тис. грн., в тому числі доходів загального  фонду міського бюджету 

88929,3 тис. грн., доходів спеціального фонду міського бюджету 774,3 тис. грн. 

згідно з додатком  № 1  цього рішення; 

 

-     затвердити    загальний    обсяг     видатків    міського    бюджету     у    сумі  

89678,6 тис. грн., в тому числі видатків загального фонду  міського бюджету 

85333,83   тис.   грн.,    видатків     спеціального     фонду     міського     

бюджету  4344,77 тис. грн. згідно з додатком № 3  цього рішення; 

- на надання кредиту індивідуальним сільським забудовникам у сумі 25,0 тис 

грн.. згідно з додатком № 6 до цього рішення; 

 

-    визначити  обсяг  профіциту  загального  фонду  міського  бюджету   у  сумі  

3570,47 тис. грн. згідно з додатком № 2  цього рішення ; 

 

-   визначити обсяг дефіциту спеціального фонду міського бюджету у сумі 

3570,47 тис. грн. згідно з додатком № 2 цього рішення. 

 

      2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського 

бюджету у сумі 10,0 тис. гривень. 

  



      3.  Затвердити  перелік  об’єктів (додаток № 5), фінансування  яких  буде 

здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку. 

 

      4.  Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету в спаї 100,0 

тис. грн.. 

 

      5. Затвердити    перелік   захищених   статей    видатків   загального   фонду 

міського бюджету на 2017 рік за економічною структурою: 

-    оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

-    оплата праці працівників бюджетних установ; 

-    нарахування на заробітну плату; 

-    придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;  

-    забезпечення продуктами харчування; 

-    трансферти населенню; 

-    поточні трансферти місцевим бюджетам.                 

                      

      6.  Затвердити  в складі видатків  міського бюджету кошти  на реалізацію 

місцевих (регіональних)  програм  на  загальну  суму 13212,77 тис. грн. 

(додаток № 4). 

 

      7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право 

виконавчому комітету міської ради отримувати  у порядку, визначеному  

Кабінетом  Міністрів України: 

 -  позики на покриття тимчасових  касових  розривів міського бюджету, 

пов’язаних  із забезпеченням захищених статей видатків загального фонду, в  

межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного 

казначейського рахунку на договірних умовах без  нарахування  відсотків  за  

користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця 

поточного бюджетного періоду. 

      8. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати право 

виконавчому комітету  міської ради отримувати позики на покриття  

тимчасових касових розривів, що виникають за загальним  фондом та 

бюджетом розвитку міського бюджету, у фінансових установах на строк до 

трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду. 

 

      9. Відповідно до ст. 23, 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право 

виконавчому комітету Корюківської міської ради в межах поточного 

бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення 

тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках згідно з 

Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України. 

 

      10. Надати право виконавчому комітету Корюківської міської ради: 



      1) проводити перерозподіл видатків за загальним та спеціальним фондом у 

межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 

бюджетних коштів з наступним затвердженням Корюківською міською радою; 

      2) приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів 

з інших бюджетів у період між сесіями Корюківської міської ради з наступним 

внесенням змін до рішення «Про міський бюджет на 2017 рік»; 

      3) вносити зміни до переліку та обсягів місцевих (регіональних) програм, 

які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету; 

      4) проводити перерозподіл коштів за об’єктами будівництва 

(реконструкції) з наступним внесенням змін до рішення «Про міський бюджет 

на 2017 рік». 

 

       11. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в 

першочерговому порядку потребу в коштах на  проведення розрахунків за 

електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний 

газ та послуги  зв’язку, які споживаються бюджетними установами, оплату 

праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 

законодавством  України умов  оплати  праці  та розміру мінімальної  

заробітної плати.  

      Виконкому міської ради затвердити ліміти споживання  енергоносіїв у 

натуральних показниках для кожної бюджетної  установи,  виходячи з обсягів 

відповідних бюджетних асигнувань. 

 

      12. Дозволити, у  виключних випадках, за розпорядженням міського голови 

здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах 

загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та  спеціальному 

фондах міського бюджету. 

      Розподіл  використання коштів, що надійшли за договорами внесків на 

розвиток інфраструктури  міста здійснювати за рішенням виконкому міської 

ради, а у виключних випадках – за розпорядженням міського голови з 

подальшим затвердженням на черговій сесії міської ради. 

      Перерозподіл, що призводить  до зміни затверджених бюджетних 

призначень по загальному фонду за розподілами функціональної класифікації 

в межах їх загального обсягу, та  виділення коштів з вільного залишку 

загального та спеціальних фондів міського бюджету здійснюється тільки за 

погодженням  постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста з подальшим затвердженням на черговій сесії 

міської ради. 

    

      13.  Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік: 

      до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного 

кодексу України; 

     джерела формування у частині фінансування визначені у статті 72 та 

частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України щодо міського бюджету. 

        



      14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського 

бюджету на 2017 рік у частині надходження, визначені статтею 69
1

 

Бюджетного кодексу України. 

 

      15. Установити, що розпорядники бюджетних коштів міського бюджету 

беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють відповідні видатки за загальним 

фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених  

кошторисами. 

      Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов’язання за спеціальним 

фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до 

спеціального фонду бюджету. 

      Зобов’язання, взяті розпорядниками без відповідних бюджетних 

асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають 

оплаті за рахунок  бюджетних коштів. 

 

      16. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність 

працівників та здійснюють фактичні видатки на зарплату, включаючи видатки 

на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в 

межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах для бюджетних 

установ. 

 

      17.  Додатки 1 - 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

  

      18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально - економічного, 

культурного розвитку міста. 
 

 

Міський голова                                                                Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                  
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

10 січня 2017 року  № 2 

 

Про  мережу  

одержувачів коштів міського  

бюджету на 2017 рік  

 

       Заслухавши інформацію начальна фінансово - господарського відділу 

(головного бухгалтера) міської ради Кожеми О.М., відповідно до чинного 

законодавства України та п. 4 наказу Міністерства фінансів України від 

23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування 

місцевих бюджетів», 

 

                         виконком міської ради  в и р і ш и в : 
  

       1.  Інформацію про мережу одержувачів коштів з міського бюджету на 

2017 рік прийняти до відома (додаток 1). 

 

       2. Подати Корюківській міській раді на затвердження мережу одержувачів 

коштів з міського бюджету на 2017 рік. 

 

 

Міський голова                                                                   Р.Р. Ахмедов 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                  
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

10 січня 2017 року  № 3 

 

Про Програму соціально - економічного 

та культурного розвитку  

Корюківської міської  

територіальної громади на 2017 рік 

 

   Заслухавши інформацію  заступника міського голови Бикова О.М. щодо 

проекту Програми соціально - економічного та культурного розвитку міської 

територіальної громади  на 2017  рік,  керуючись  ст.  27  Закону  України 

«Про місцеве самоврядування  в Україні», 

 

                               виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

     1.  Інформацію  про Програму  соціально - економічного  та  культурного 

розвитку Корюківської міської територіальної громади  на 2017  рік  

прийняти до відома. 

 

     2.  Подати  Корюківській  міській   раді   на  затвердження   проект  

Програми соціально - економічного та  культурного   розвитку  Корюківської 

міської територіальної громади  на 2017  рік. 

 

 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                   
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

10 січня 2017 року  № 4 

 

Про міську Програму розвитку  

житлово - комунального господарства  

та благоустрою населених пунктів 

Корюківської міської  ради на 2017рік 

 

      Заслухавши  інформацію заступника міського голови Бикова О.М. про 

проект Програми розвитку житлово - комунального господарства  та 

благоустрою населених пунктів Корюківської міської  ради на 2017 рік,  

керуючись ст.  27  Закону  України «Про місцеве самоврядування  в Україні», 

 

                               виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

     1. Інформацію про Програму розвитку житлово - комунального 

господарства  та благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради 

на 2017 рік  прийняти до відома. 

 

     2.  Подати  Корюківській міській  раді  на  затвердження  проект  

Програми розвитку житлово - комунального господарства  та благоустрою 

населених пунктів Корюківської міської  ради на 2017 рік. 

 

 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

10 січня 2017 року  № 5 

 

Про  Програму  організації    

та проведення у 2017 році  

громадських робіт для населення 

Корюківської міської ради  

 

  Заслухавши  інформацію першого заступника міського голови Малиша Л.В.  

про проект міської Програми організації та проведення у 2107 році 

громадських робіт для населення Корюківської міської ради,  керуючись ст.  27  

Закону  України «Про місцеве самоврядування  в Україні», 

 

                               виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

      1.  Інформацію про Програму організації та проведення у 2017 році 

громадських робіт для населення Корюківської міської ради прийняти до 

відома. 

 

      2.  Подати  Корюківській міській  раді  на  затвердження  проект  Програми 

організації та проведення у 2017 році громадських робіт для населення 

Корюківської міської ради.  

 

 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

10 січня 2017 року  № 6 

 

Про  Програму «Фінансова  

підтримка громадських організацій 

інвалідів, ветеранів, учасників війни  

та інших категорій населення» 

на 2017 рік 

 

  Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Малиша Л.В.  

про проект Програми «Фінансова підтримка громадських організацій 

інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення» на 2017 

рік, керуючись  ст. 27  Закону  України  «Про місцеве самоврядування  в 

Україні», 

 

                               виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

     1.  Інформацію про Програму «Фінансова підтримка громадських 

організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій 

населення» на 2017 рік прийняти до відома. 

 

      2.  Подати Корюківській міській раді на затвердження проект  Програми 

«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, ветеранів, 

учасників війни та інших категорій населення» на 2017 рік. 

 

 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                  
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

10 січня 2017 року  № 7  

 

Про Комплексну програму підтримки 

учасників антитерористичної операції  

та членів їх сімей – мешканців  

Корюківської міської ради 

 

     Заслухавши  інформацію першого заступника міського голови Малиша Л.В. 

про проект Комплексної  програми підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей – мешканців Корюківської міської ради,  керуючись   

ст.  27  Закону  України «Про місцеве самоврядування  в Україні», 

 

                               виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

     1. Інформацію про Комплексну програму підтримки учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців Корюківської 

міської ради прийняти до відома. 

 

     2.  Подати Корюківській міській раді на затвердження  проект Комплексної  

програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – 

мешканців Корюківської міської ради. 

 

 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

10 січня 2017 року  № 8 

 

Про  Програму  

«Культурно - мистецький розвиток  

громади та молодь Корюківщини» 

на 2017 рік 

 

      Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Малиша Л.В.  

про  проект  міської  Програми   «Культурно - мистецький розвиток міста та 

молодь Корюківщини» на 2017 рік,  керуючись  ст. 27  Закону  України «Про 

місцеве самоврядування  в Україні», 

 

                               виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

      1.  Інформацію  про Програму   «Культурно - мистецький розвиток громади 

та молодь Корюківщини» на 2017 рік прийняти до відома. 

 

      2.  Подати Корюківській міській  раді  на затвердження проект  Програми 

«Культурно - мистецький   розвиток   громади  та   молодь   Корюківщини»   на  

2017 рік. 

 

 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

10 січня 2017 року  № 9 

 

Про  Програму  

«Нагородження відзнаками  

Корюківської міської ради» 

на 2017 рік 

 

      Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Малиша Л.В.  

про  проект Програми «Нагородження відзнаками Корюківської міської ради» 

на 2017 рік, керуючись  ст. 27  Закону  України  «Про місцеве самоврядування  

в Україні», 

 

                               виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

     1. Інформацію про Програму «Нагородження відзнаками Корюківської 

міської ради» на 2017 рік прийняти до відома. 

 

     2.  Подати  Корюківській  міській   раді   на  затвердження   проект  міської 

Програми «Нагородження відзнаками Корюківської міської ради» на 2017 рік. 

 

 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

10 січня 2017 року  № 10 

 

Про Програму «Членські 

внески» на 2017 рік 

 

     Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Малиша Л.В.  

про проект Програми «Членські внески» на 2017 рік керуючись ст.  27  Закону  

України «Про місцеве самоврядування  в Україні», 

 

                               виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

     1.  Інформацію  про Програму «Членські внески» на 2017 рік прийняти до 

відома. 

 

     2.  Подати  Корюківській  міській   раді на  затвердження  проект  міської 

Програми «Членські внески» на 2017 рік. 

 

 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



                                                                   
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

10 січня 2017 року  № 11 

 

Про  Програму раціонального  

використання та охорони 

водних ресурсів Корюківської  

міської ради на 2017 рік 

 

     Заслухавши  інформацію першого заступника міського голови Малиша Л.В.  

про  проект  Програми  раціонального  використання та охорони водних 

ресурсів Корюківської міської ради на 2017 рік, керуючись ст.  27 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні», 

 

                               виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

     1.  Інформацію про Програму раціонального використання та охорони 

водних ресурсів Корюківської міської ради на 2017 рік прийняти до відома. 

 

     2.  Подати  Корюківській міській раді на  затвердження проект  Програми 

раціонального використання та охорони водних ресурсів Корюківської міської 

ради на 2017 рік. 

 

 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

10 січня 2017 року  № 12 

 

Про  Програму охорони  

навколишнього природного середовища 

Корюківської міської ради на 2017 рік 

 

    Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Малиша Л.В.  

про   проект    Програми    охорони   навколишнього   природного   середовища 

Корюківської міської ради на 2017 рік,  керуючись ст.  27  Закону  України 

«Про місцеве самоврядування  в Україні», 

 

                               виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

     1.  Інформацію про Програму охорони навколишнього природного 

середовища Корюківкської міської ради на 2017 рік прийняти до відома. 

 

     2.  Подати  Корюківській  міській  раді  на  затвердження  проект  Програми 

охорони навколишнього природного середовища Корюківської міської ради на 

2017 рік. 

 

 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  
  

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

10 січня 2017 року  № 13 

 

Про  погодження маршруту  

перевезення великогабаритного  

вантажу вулицями м. Корюківки 

 

       Розглянувши   лист  ПАТ  «Завод  металоконструкцій  та  металооснастки»  

вх. № 16/03-15 від 10.01.2017 щодо погодження маршруту перевезення 

негабаритного вантажу вулицями м. Корюківки, керуючись постановою КМУ 

від 18.01.2001 № 30 «Про проїзд великогабаритних та великовагових 

транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними 

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

 

                                  виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       Погодити публічному акціонерному товариству «Завод металоконструкцій 

та металооснастки» (м. Чернівгів) наступний маршрут перевезення 

негабаритного вантажу  вулицями  м. Корюківки:  вул. Нова – вул. Вокзальна –  

вул. Індустріальна – автодорога Корюківка – Бреч.  

 

 

Міський голова                                                                Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

10 січня 2017 року  № 16 

 

Про надання  матеріальної допомоги 

учаснику АТО  

 

      Розглянувши протокол засідання комісії при виконавчому комітеті 

Корюківської міської ради щодо розгляду заяв учасників, постраждалих 

учасників антитерористичної     операції    та    членів  сімей   загиблих,  які   є   

мешканцями   м.  Корюківки   та   с. Трудовик  від  10.01.2017  № 1,  керуючись  

ст. 59 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  на підставі  

п. 4 Порядку надання одноразової матеріальної допомоги учасникам, 

постраждалим  учасникам  антитерористичної операції  та  сім’ям  загиблих,    

які є мешканцями м. Корюківки та с. Трудовик», затвердженого рішенням 

двадцять восьмої сесії Корюківської міської ради шостого скликання від 

11.12.2014 (зі змінами та доповненнями),  

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 

  

        Винести на розгляд Корюківської міської ради питання про  надання 

матеріальної допомоги в розмірі 1000 грн. учаснику антитерористичної 

операції Осипенку Володимиру Олександровичу. 

       Підстава: заява вх. № 367/03-18 від 16.12.2016. 

 

 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  
  

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

10 січня 2017 року  № 17 

 

Про надання матеріальної допомоги 

 

      Розглянувши заяву Мироненко О. В. та додані до неї 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: 

 

       Надати   Мироненко  Ользі   Василівні,   що  мешкає   в   м. Корюківці    по  

___________, ідентифікаційний  номер ___________, матеріальну   допомогу 

на  лікування в сумі 400 грн..   

       Кошти     перерахувати      на     картковий      рахунок     Мироненко  О. В.  

__________________________________________________________________. 

       Підстава: заява вх. № 2/03-18 від 04.01.2017. 

 

 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
  

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

10 січня 2017 року  № 18 

       

Про надання дозволу на підключення                                 

до централізованої мережі водопостачання 

      

      Розглянувши  клопотання  КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради № 431 від 20.12.2016, 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  багатоквартирного 

житлового будинку з розміщенням об’єктівсоціальної інфраструктури, 

господарськими   приміщеннями,    автономним    джерелом    теплопостачання  

в   кожній  квартирі   та  поруч  розташованими   гаражами  по  вул. Франка, 5В  

м. Корюківки. 

 

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

виконання земляних робіт по підключенню вищезазначеного будинку до 

міського водогону. 

       

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Бикова О. М.. 

 
 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        
 

                    КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                               ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                  РІШЕННЯ 
  

10 січня 2017 року  № 19 

 

Про надання допомоги  

на поховання  

 

      Згідно   постанови    Кабінету   Міністрів   України   від   31.01.07 р.  №  99 

«Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій 

осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася 

поховати померлого» 

                                      

                           виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

      Виділити допомогу на поховання в сумі 500 гривень Литвиненко Ганні 

Миколаївні  (__________________, ідентифікаційний номер ________), що 

здійснювала поховання  Литвиненка Валерія Миколайовича, безробітного,  

який  помер 25.12.2016. 

      Підстава:  заява вх. № 370/03-18 від 30.12.2016. 

                        Довідка РЦЗ 

                        Довідка Пенсійного фонду 

                        Копія свідоцтва про смерть 

                        Витяг з державного реєстру про смерть для отримання  

                        допомоги  на поховання 

                        Довідка міської ради 

       Кошти перерахувати на рахунок 

____________________________________________________________________

________________________. 

 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

       

 


