
  

                                                          
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
  

25 квітня 2017 року  № 138 

 

Про субвенцію з районного бюджету 
 

       Розглянувши спільне розпорядження Корюківської РДА та Корюківської 

районної ради від 12 квітня 2017 року № 11 «Про виділення коштів» та 

керуючись п.16 рішення четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 22 лютого 2017 року «Про нову редакцію рішення Корюківської 

міської ради від 12.01.2017 року «Про міський бюджет на 2017 рік», 

 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Погодити  прийняття  іншої  субвенції  з  районного бюджету до міського 

бюджету в сумі 11000 грн.. 

 

2.  Збільшити: 

2.1. Доходи міського бюджету на 2017 рік по ККД 41035000 «Інші 

субвенції» в сумі 11000 грн. 

2.2. Видатки Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради, а саме: 

по КПКВМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, 

інтернатом в школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» в сумі 5000 грн. для облаштування кабінету історії Корюківської 

гімназії навчально - методичними експозиціями, наочними посібниками, 

таблицями та іншим навчальним матеріалом; 

по КПКВМБ 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми» в сумі 1000 грн. для 

поповнення матеріальної бази гуртків центру дитячої та юнацької творчості 

Корюківської міської ради; 

по КПКВМБ 1014090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 

клубного типу» в сумі 5000 грн. для придбання музичного центру для 

Рейментарівського сільського клубу.  



 

       3. Міському голові Ахмедову Р.Р. укласти з Корюківською районною 

радою відповідний договір на підставі цього рішення. 

 

       4. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) внести зміни до розпису міського 

бюджету та подати для затвердження на чергову сесію  зміни до рішення «Про 

міський бюджет на 2017 рік». 

 
 

 

Міський голова                                                                      Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
  

25 квітня 2017 року  № 139 

 

Про затвердження Плану заходів  

із відзначення у 2017 році  

Дня пам’яті та примирення  

і 72-ї річниці перемоги над  

нацизмом у Другій світовій війні  

 

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

з метою гідного вшанування подвигу ветеранів війни, учасників визвольного 

руху, жертв нацистських переслідувань, увічнення пам’яті загиблих у Другій 

світовій війні,  

 

                            виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

      Затвердити План заходів із відзначення у Корюківській міській 

територіальній громаді у 2017 році Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (додається).  

 

 

Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради 

від 25 квітня 2017 року № 139 

 

 

ПЛАН 

заходів із відзначення у Корюківській міській територіальній громаді у 

2017 році Дня пам’яті та примирення  

і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні  

1. Забезпечити підготовку та проведення в населених пунктах громади 

меморіальних, урочистих та культурно-мистецьких заходів із відзначення Дня 

пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту міської 

ради; виконавчий комітет Корюківської міської 

ради  

Квітень-травень 2017 року 

2. Вжити заходів по упорядкуванню меморіалів, пам’ятників та місць 

поховань загиблих під час Другої світової війни. 

Відділ житлово-комунального господарства, 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту міської 

ради; виконавчий комітет Корюківської міської 

ради  

Протягом 2017 року 

3. Організувати: 

 покладання квітів до меморіалів та пам’ятних знаків, що увічнюють 

події Другої світової війни; 

Виконавчий комітет Корюківської міської ради  

8-9 травня 2017 року 

 проведення мітингу-реквієму «Шляхами болю і перемоги» в Парку 

Пам’яті; 

Корюківська міська рада 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту міської 

ради 

9 травня 2017 року 

 привітання ветеранів війни, відвідування їх за місцем проживання у 

рамках щорічної акції «Зі святом Перемоги!» за участі керівництва районної та 

міської влади, виконавчих комітетів місцевих рад, районної організації 

ветеранів України, учасників АТО, волонтерів, учнівської молоді. 



Відділ освіти, культури, молоді та спорту міської 

ради; виконавчий комітет Корюківської міської 

ради  

І декада травня 2017 року 

4. У рамках акції «Маки пам’яті» сприяти виготовленню стилізованих 

маків та поширенню їх носіння на вшанування пам’яті про загиблих у війнах 

під час проведення заходів до Дня пам’яті та примирення та до Дня перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту міської 

ради 

Квітень-травень 2017 року 

5. Організувати комплекс заходів з посилення турботи про захисників 

України та створення належних умов життєзабезпечення ветеранів війни, а 

саме: 

 забезпечення вчасної виплати у 2017 році разової грошової допомоги, 

передбаченої законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань»; 

Виконавчий комітет Корюківської міської      

ради  

Квітень — травень 2017 року 
 

 своєчасного надання ветеранам Другої світової війни, жертвам 

нацистських переслідувань, сім’ям загиблих (померлих) воїнів, дітям війни, з 

урахуванням їх соціально-побутових потреб, необхідної матеріальної, 

фінансової, організаційної та іншої допомоги; 

 відвідування керівниками органів виконавчої влади і місцевого 

самоврядування ветеранів війни, які перебувають у лікарнях, інтернатних 

закладах системи соціального захисту населення; 

Корюківська центральна районна лікарня 

Травень 2017 року 

 проведення відповідно до законодавства щорічних медичних 

обстежень і диспансеризації ветеранів війни, у разі потреби, їх госпіталізації у 

першочерговому порядку.  

Виконавчий комітет Корюківської міської ради,  

Корюківська центральна районна лікарня 

Протягом 2017 року 

6. Організувати проведення просвітницьких заходів у навчальних 

закладах району, присвячених Дню пам’яті та примирення і Дню Перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні: загальношкільних тематичних лінійок 

«Уславлені у віках» та єдину класну годину «Визволителям України – вічна 

пам’ять», тематичні години спілкування, виховні години, бесіди, мітинги-

реквієми, зустрічі з ветеранами війни, учасниками АТО. 



Відділ освіти, культури, молоді та спорту міської 

ради 

Квітень-травень 2017 року 

7. Забезпечити проведення тематичних заходів: 

 героїко-патріотичних читань у районній дитячій бібліотеці та вуличної 

акції «Маки пам’яті» від центральної районної бібліотеки; 

 пам’ятних вечорів, годин споминів, мітингів-реквіємів у бібліотеках-

філіях Корюківської централізованої бібліотечної системи; 

 тематичних виставок літератури, присвячених подіям Другої світової 

війни та землякам, які брали в ній участь. 

 Відділ освіти, культури, молоді та спорту міської 

 ради; виконавчий комітет Корюківської міської  

 ради  

Травень 2017 року 

8. Забезпечити експонування документальної виставки «Українська Друга 

світова», підготовленої Українським інститутом національної пам’яті, та 

ознайомлення населення з виставкою. 

Корюківська міська рада 

Березень-квітень 2017 року 

9. Звернутися до релігійних організацій із пропозицією провести 

панахиди за жертвами Другої світової війни, молебні за мир та злагоду в 

Україні, за захисників України. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту міської 

ради 

8-9 травня 2017 року 

10. Вжити заходів із забезпечення охорони громадського порядку та 

безпеки руху, необхідного медичного забезпечення під час проведення 

меморіальних та урочистих заходів, пов’язаних із відзначенням Дня пам’яті та 

примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 

Корюківське відділення поліції Менського 

відділу поліції ГУНП у Чернігівській області; 

Корюківська центральна районна лікарня;  

виконавчий комітет Корюківської міської ради  

Травень 2017 року 

11. Забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації заходів 

із підготовки та проведення в районі у 2017 році Дня пам’яті та примирення і 

72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (розміщення 

публікацій щодо актуальних питань життя ветеранів, учасників українського 

визвольного руху часів Другої світової війни, жертв нацистських 



переслідувань, спогадів учасників та очевидців подій Другої світової війни, 

учасників АТО). 

Виконавчий комітет Корюківської міської ради, 

Корюківська районна газета «Маяк»  

Травень 2017 року 

 

 

Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                                     З.Ю. Пономаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

25 квітня 2017 року  № 140 

 

Про виділення коштів на  

проведення офіційних заходів 

з нагоди Дня пам’яті та примирення  

і 72-ї річниці перемоги над  

нацизмом у Другій світовій війні 

 

       Відповідно  до   ст. 28, 59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  

в   Україні»,   Календарного   плану   заходів  Корюківської   міської   ради    на  

ІІ-ІV квартали 2017 року, затвердженого  рішенням  виконавчого  комітету 

Корюківської міської ради  від 11.04.2017 № 114,  

 

                                виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

        З  нагоди   відзначення  у  2017 році   Дня  пам’яті   та  примирення   і  72-ї 

річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: 

  

       1. Затвердити список інвалідів, учасників бойових дій та малолітніх в’язнів 

періоду Другої світової війни, що проживають на території Корюківської 

міської ради, для виплати матеріальної допомоги (додається).  

        

       2. Виділити кошти: 

-      в сумі  7800 грн. для виплати матеріальної допомоги ветеранам війни, 

-    в  сумі  1000 грн.  на  придбання квітів  для  привітання ветеранів  та 

покладання до пам’ятників загиблим у роки Другої світової війни жителям та 

захисникам міста. 

      

        3.  Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату 

міської ради (Кожема О.М.) профінансувати кошти згідно п. 2 даного рішення. 

  

 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 

 



                                                          
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
  

25 квітня 2017 року  № 141  

 

Про затвердження складу комісії  

 

        Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради вх. № 288/03-15 від 25.04.2017, керуючись ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                               виконком міської ради в и р і ш и в : 

 

      Затвердити наступний склад комісії по прийманню відпочинкових закладів 

та сезонного позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Зелений гай»  

до роботи в літню оздоровчу кампанію 2017 року: 

 

-     Савченко О.М. – перший заступник міського голови, 

-  Наумчик І.В. – начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради, 

-  Лещенко С.В. – головний лікар КУ «Корюківський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги», 

-  Аухімік А.В. – в.о. начальника Управління Держпродспоживслужби в 

Корюківському районі. 

-    Кузюра О.П. – завідувач міськрайонним відділом лабораторних досліджень 

ДУ «ЧОЛЦ МОЗ України».   

 

 

Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 



                                                                  

 

  КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

25 квітня 2016 року  № 142 

 

Про погодження АТ «ОТКЕ» 

графіків планово-попереджувального  

ремонту  та підготовки об’єктів  

до опалювального сезону  

 

      Розглянувши клопотання Корюківської експлуатаційної дільниці 
ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО    ТОВАРИСТВА    ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО 

вх. № 275/03-15 14.04.2017, керуючись ст. 29 Закону України Про місцеве 

самоврядування в Україні, 

 

                                виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

      1. Погодити Корюківській експлуатаційній дільниці ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО Графік 

планово - попереджувального ремонту технологічного, електро, КВПіА 

обладнання, теплових мереж та їх гідравлічного випробування на 2017 рік 

(додається). 

 

      2. Погодити Графік підготовки об’єктів до опалювального сезону 

Корюківської експлуатаційної дільниці ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО на 2017 рік. 

 

 

Міський голова                                                                   Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

25 квітня 2017 року  № 143  

 

Про надання дозволу на  

здійснення попередньої оплати 

 

       Розглянувши клопотання Корюківського  ДНЗ № 1 «Дельфін» від 

20.04.2017 № 01-46/25, Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради від 21.04.2017 № 172 та № 173, керуючись ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів 

України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, 

робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», 

 

                                 виконком міської ради в и р і ш и в :     
 

       1. Надати дозвіл Корюківському дошкільному навчальному закладу № 1 

«Дельфін» художньо - естетичного напрямку на здійснення  попередньої 

оплати робіт з реконструкції системи гарячого  водопостачання зазначеного 

дошкільного закладу на суму 27000,00 грн.. 

 

      2. Надати дозвіл Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради на здійснення попередньої оплати: 

-    послуг  по  об’єкту «Поточний ремонт покрівлі та  водостоків  ЗОШ І-ІІІ ст. 

 № 1, по вул. Шевченка, 54 в м. Корюківка, Чернігівської області» на суму 

13961,87 грн.,  

-    робіт по об’єкту «Облаштування огорожі майданчика для дозвілля (скейт-

майданчик) по вул. Шевченка, 83б в м. Корюківка, Корюківського району 

Чернігівської області» на суму 20998,43 грн.. 

 

    3. Надати дозвіл Корюківській міській раді на здійснення попередньої 

оплати: 

- робіт  по  капітальному  ремонту  пішохідних  доріжок  по  Алеї  Пам’яті  

в   м. Корюківка,    Корюківського  району,   Чернігівської  області   на   суму  

209990,19 грн.  ; 

- робіт по благоустрою водойми, розташованої по вулиці 



Червонохутірській, м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області на суму 43915,43 грн..  

 

 

Міський голова                                                                   Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                           ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                           РІШЕННЯ 
 

25 квітня 2017 року № 145                                                                                                                                                                                              
 

Про порушення клопотання щодо  

надання довгострокового пільгового кредиту 

жителю м. Корюківки Бондаренку Б.П.  

 

       Розглянувши заяву жителя м. Корюківки Бондаренка Бориса Петровича 

про порушення клопотання Корюківською міською радою перед 

Чернігівським обласним Фондом підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі, на  підставі  розпорядження  голови   Чернігівської   

облдержадміністрації   № 251  від 06 липня 2012 року «Про затвердження 

Правил надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам 

житла Чернігівським обласним Фондом підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                        виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       1. Звернутись із клопотанням до Чернігівського обласного Фонду 

підтримки індивідуального житлового будівництва на селі щодо надання 

довгострокового пільгового кредиту в розмірі 100 (сто) тис. грн. жителю         

м. Корюківки________________ Бондаренку Борису Петровичу для здійснення   

добудови    житлового  будинку   за   адресою:  м. Корюківка,     

_________________ (текст клопотання додається). 

       Підстава: заява вх. № 138/03-18 від 20.04.2017. 

 

       2. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 16.03.2017 

№ 91 «Про порушення клопотання щодо надання довгострокового пільгового 

кредиту жителю м. Корюківки Бондаренку Б.П.» вважати таким, що втратило 

чинність. 

        

Міський голова                                                                                Р.Р. Ахмедов 

 

 

 



                                                                           
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

25 квітня 2017 року № 147 

 

Про затвердження  актів  

обстеження земельних ділянок 

 

       Розглянувши заяви та акти обстеження земельних ділянок, складені 

комісією по врегулюванню земельних спорів на території Корюківської 

міської ради, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                               виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       1. Затвердити акт обстеження земельних ділянок від 05.04.2017, які 

розташовані по вул. Індустріальна, 19 та вул. Індустріальна, 21,                        

м. Корюківка. 

       Акт обстеження додається. 

 

       2. Затвердити акт обстеження земельних ділянок від 13.04.2017, які 

розташовані по вул. Партизанська, 7 та вул. Партизанська, 9,  м. Корюківка. 

       Акт обстеження додається. 

 

 

Міський голова                                                                              Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



                                                              
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

25 квітня 2017 року  № 148 

                                                        

Про надання дозволу на виготовлення 

проектної документації та 

газифікацію житлового будинку  

 

      Розглянувши заяву Александрова Л.В., керуючись ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                                 виконком міської ради в и р і ш и в : 

 

      1. Надати дозвіл  на  виготовлення  проектної документації  та  газифікацію 

житлового будинку: 

 

-     Александрову Леоніду  Васильовичу, ___________________. 

      Підстава: заява вх. № 112/03-18 від 05.04.2017. 

 

      2.  Дозволити  Александрову Л. В. проведення  земляних  робіт  лише при 

отриманні відповідного дозволу міської ради. 

 

      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 
 

25 квітня 2017 року  № 149                                                                                                                       

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

      Розглянувши заяви громадян 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», 

 

                                 виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       Відмовити Борисенку Миколі Павловичу  у наданні матеріальної допомоги 

на лікування у зв’язку з тим, що розмір доходу сім’ї у розрахунку на одну особу 

перевищує граничний розмір (1544 грн.), при якому виконкомом надається 

допомога. 

      Підстава: заява вх. № 106/03-18 від 03.04.2017. 
 

 

Міський голова                                                                        Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        
 

                    КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                               ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                  РІШЕННЯ 
  

25 квітня 2017 року  № 150 

 

Про надання допомоги  

на поховання  

 

      Згідно  постанови  Кабінету  Міністрів України  від  31.01.2007 №  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 Воробйовій Анні 

Сергіївні (_______________________), що здійснювала поховання Дудка 

Олександра Олександровича (___________________________), безробітного, 

який  помер 14.03.2017. 

       Підстава:  заява вх. № 134/03-18 від 13.04.2017. 

                        Довідка РЦЗ 

                        Довідка Пенсійного фонду 

                        Копія свідоцтва про смерть 

                        Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про 

смерть для отримання допомоги на поховання 

                        Довідка міської  ради 

       Кошти      перерахувати     на     особовий      рахунок     Воробйової    А. Н.  

______________________________________________. 

       

       

Міський голова                                                                  Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 
 


