
                                                                   

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

15 березня 2018 року № 91 

 

Про коригування тарифів 

КП «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради 

 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради від 15.03.2018 № 59 щодо встановлення відкоригованих тарифів 

на послуги з централізованого водопостачання, з метою приведення 

зазначених тарифів до рівня економічно обгрунтованих, керуючись ст. 13 

Закону України «Про питну воду та питне постачання», ст.ст. 28, 30, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Внести зміни до рішення виконкому міської ради від 11 липня 2017 

року № 236 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення» (зі змінами), виклавши п. 1 даного рішення 

в наступній редакції: 

«1. Встановити тарифи на послуги комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради з централізованого 

водопостачання та водовідведення в наступних розмірах: 

централізоване водопостачання: за 1 м. куб. – 14 грн. 06 коп. з 

урахуванням ПДВ, 

централізоване водовідведення: за 1 м. куб. – 33 грн. 51 коп. з 

урахуванням ПДВ,  

централізоване постачання холодної води (з використанням 

внутрішньобудинкових систем) за 1 м. куб. – 14 грн. 06 коп. з урахуванням 

ПДВ,  

централізоване водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем) за 1 м. куб. – 33 грн. 51 коп. з урахуванням 

ПДВ».  

 

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню через засоби масової інформації та 

вводиться в дію з 01 квітня 2018 року. 

 



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 
                                                     



                                                                    
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

15 березня 2018 року  № 92                                          

 

Про зміни до розпису іншої 

субвенції з міського бюджету 

 

Згідно рішення тринадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 05 березня 2018 року «Про внесення змін до рішення 

дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 21 грудня 

2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік» з міського бюджету виділена 

інша субвенція районному бюджету в у сумі 4995500,00 грн.. У зв’язку з цим, 

керуючись ст.ст. 27, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Затвердити зміни до розпису іншої субвенції з міського бюджету 

районному бюджету  згідно додатку 1. 

 

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 
 

 

Міський голова                                                                      Р.Р. Ахмедов 



                                                                   
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

15 березня 2018 року  № 93                                           

 

Про субвенцію з  

обласного бюджету 

 

Згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01 березня 

2018 № 108 «Про розподіл залишку коштів освітньої субвенції» міському 

бюджету виділена субвенція з обласного бюджету за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, в сумі 

1672040,00 грн., з яких на оснащення закладів загальної середньої освіти з 

поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів 

та опорних шкіл засобами навчання, в тому числі кабінетами фізики, хімії, 

географії, математики, мультимедійними засобами навчання 736300,00 грн. та 

на придбання шкільних автобусів (не більше 70 відсотків – за рахунок 

освітньої субвенції, не  менше як 30 відсотків – за рахунок коштів місцевих 

бюджетів) – 935740,00 грн.. У зв’язку з цим, керуючись ст.ст. 27, 28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 17 рішення дванадцятої 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2017 року 

«Про міський бюджет на 2018 рік»: 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Визначити головним розпорядником коштів субвенції з обласного 

бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції в сумі 1672040,00 грн. 

– Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, 

КПКВКМБ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти». 

 

2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

кошти, які передбачені як співфінансування на придбання шкільного автобуса 

за рахунок коштів міського бюджету в сумі 1400000,00 грн., перенести з 

КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на 

КПКВКМБ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти». 

 



3. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) врахувати дане рішення при 

підготовці проекту рішення міської ради про внесення змін до рішення 

дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 21 грудня 

2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік».  

 

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 
 

Міський голова                                                                      Р.Р. Ахмедов 



                                                                  
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

15 березня 2018 року  № 94 

 

Про створення штабу  

та затвердження плану заходів 

з безпечного пропуску повеневих 

та паводкових вод  

 

Розглянувши звернення Корюківського МУВГ від 12.03.2018 № 3-1/35-06,  

керуючись  ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Створити оперативний штаб з безпечного пропуску повеневих та 

паводкових вод у весняний період 2018 року в такому складі: 

 

- Биков О. М. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, голова штабу. 

 

Члени штабу: 

- Селюк А.М. -  начальник КП «Благоустрій», 

- Галущенко С. В. - начальник КП «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради, 

- Омеляненко  В. А. - заступник начальника загону - начальник 9 ДПРЧ (м. 

Корюківка) 2 ДПРЗ УДСНС України у Чернігівській області /за згодою/,  

- Прохоренко А. М. - начальник Корюківського МУВГ /за згодою/, 

- Приходько А. К. - головний енергетик енергетичної служби АТ «Слов’янські  

шпалери - КФТП» /за згодою/, 

- Шматок Г. П. - начальник дільниці тепловодопостачання енергетичної 

служби АТ «Слов’янські шпалери - КФТП». 

 

2. Затвердити план заходів з підготовки до безпечного пропуску 

повеневих та паводкових вод у весняний період 2018 року /додається/. 

 

 

Міський голова                                                         Р.Р. Ахмедов 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 15.03.2018 № 94 

 

 

                                                 ПЛАН ЗАХОДІВ 

з підготовки до безпечного пропуску повеневих та 

паводкових вод  у весняний період 2018 року 

 

1. Створити оперативний штаб та оперативні групи по забезпеченню 

безперешкодного пропуску води під час весняної повені та паводків. 

 

Виконком міської ради, КП «Благоустрій», Корюківське МУВГ 

 

2. Провести сколювання/обрубування льоду з водоскидної споруди, 

механізмів затворів та в місцях його кріплення на укосах греблі у верхньому і 

нижньому б’єфах. 

 КП «Благоустрій» 

 

3. Улаштувати перед порогом водоскидної споруди та по її периметру 

майни (ополонки/ділянки водної поверхні, вільні від льодового покриву) на 

ширину висоти водоскидної споруди, але не менше 3-х метрів. 

 

КП «Благоустрій» 

 

4. Встановити посилений нагляд за ділянками доріг, мостами та іншими 

гідротехнічними спорудами, що знаходяться в зонах негативного впливу 

весняної повені, в разі необхідності виконувати укріплюючі роботи та роботи 

по розчищенню. 

 

КП «Благоустрій» 

 

5. Перевірити стан гідротехнічних споруд, водосховищ, гребель, ставків, 

меліоративних систем та об’єктів, які знаходяться в зоні впливу повені, 

забезпечити постійний контроль за рівнем води у ставках. Для визначення 

рівнів та об’єму води встановити на гідротехнічній споруді водомірну рейку. 

 

КП «Благоустрій» 

 

6. Розчистити русло річки від перешкод пропуску повеневих та 

паводкових вод. Провести очищення від сміття  та побутових відходів 

водопропускних отворів, труб водоскидних споруд. 

 

КП «Благоустрій» 



7. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій провести 

обстеження та, при необхідності, розчищення річок та водойм, укріплення 

гребель, дамб, споруд, які обліковуються на балансі Корюківського МУВГ та 

розташовані на території міської громади. 

 

Корюківське МУВГ 

 

8. Провести обстеження стану інженерних систем, трубопроводів, 

водовідвідних каналів, об’єктів водонапірно - каналізаційного господарства, 

які знаходяться в зоні впливу шкідливої дії повені та паводків, і вжити заходів 

до безаварійної їх експлуатації. 

 

Виконком міської  ради, 

КП «Корюківкаводоканал», КП «Благоустрій» 

 

9. Підготувати до проведення запобіжних заходів та ліквідації наслідків 

повені інженерну та автомобільну техніку, мобільне насосне обладнання.  

 

КП «Корюківкаводоканал», КП «Благоустрій» 

 

10. Забезпечити відкачування води із підвальних приміщень будівель, що 

знаходяться в зонах шкідливої дії весняної повені та паводків. 

   

КП «Корюківкаводоканал», КП «Благоустрій» 

 

11. Ліквідувати стихійні сміттєзвалища, які знаходяться в зонах впливу 

весняної повені та паводків. 

КП «Благоустрій» 

 

12. Забезпечити необхідний запас паливно - мастильних, будівельних та 

сипучих матеріалів, мішків, призначених для запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій. 

 

Виконком міської ради, КП «Благоустрій» 
 

 

Заступник міського голови  з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                 О.М. Биков 



                                                                  

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

15 березня 2018 року № 95 

 

Про затвердження  

Календарного плану заходів  

Корюківської міської ради 

на ІІ-ІV квартали 2018 року 

 

Відповідно до Положення про відзнаки Корюківської міської ради, 

затвердженого рішенням тринадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 05.03.2018, 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 ІІ-ІV 

квартали 2018 року (додається). 

 

 

 

Міський голова        Р.Р. Ахмедов 



                                                                  

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

 

15 березня 2018 року № 96 

 

Про надання дозволу  

на розроблення матеріалів  

для отримання дозволу  

на спецводокористування    

 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради від 15.03.2018 № 61, керуючись ст. 30, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. 49 Водного кодексу України, у зв’язку 

із запланованою передачею мереж водопостачання та водовідведення с. 

Наумівка на баланс КП «Корюківкаводоканал» 

 

виконком  міської ради  в и р і ш и в: 

 

Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на розроблення матеріалів для отримання дозволу 

на спецводокористування з врахуванням обсягів водоспоживання та 

водовідведення по с. Наумівка. 

 

Міський голова         Р.Р. Ахмедов 



 

                                                                  
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
15 березня 2018 року № 98 

 

Про облік дітей шкільного віку та учнів 

 

Відповідно до Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684, 

ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

забезпечення здобуття загальної середньої освіти усіма дітьми шкільного віку, 

які проживають на території Корюківської міської ради: 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Визначити Відділ освіти, культури, молоді та спорту міської ради 

відповідальним за ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, що 

проживають на території населених пунктів Корюківської міської ради. 

 

2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

(Наумчик І.В.):  

2.1. Забезпечити створення і постійне оновлення реєстру даних про дітей 

шкільного віку, які проживають на території населених пунктів міської ради. 

2.2. Підготувати списки для закріплення території обслуговування за 

закладами загальної середньої освіти, що належать до міської комунальної  

власності. 

2.3. Забезпечити виконання усіх заходів, що стосуються забезпечення 

обліку дітей шкільного віку відповідно до Порядку ведення обліку дітей 

шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 13.09.2017 № 684. 

2.4. Забезпечити системний контроль за виконанням закладами загальної 

середньої освіти Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, у 

частині обліку учнів, їх переведення, відрахування та відвідування ними 

навчальних занять. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М. 

 

Міський голова                                                                    Р.Р. Ахмедов 



                                                                  
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

15 березня 2018 року  № 99 
 

Про надання повноважень 

 

Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 13.03.2018 № 49 щодо 

надання повноважень на складання протоколів про адміністративні порушення 

у сфері благоустрою інспектору з основної діяльності зазначеного 

підприємства, керуючись ст. 152, 255 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

                             виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

Надати повноваження на складання протоколів за порушення Правил 

благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання 

вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші у 

громадських місцях міста Корюківки і подання їх на розгляд адміністративної 

комісії, утвореної при виконкомі міської ради: 

 

- інспектору з основної діяльності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Іваніні Денису 

Сергійовичу. 

 

 

Міський голова         Р.Р. Ахмедов 



                                                                   
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

15 березня 2018 року № 100 

  

Про затвердження калькуляцій  

вартості послуг спецтехніки  

КП «Корюківкаводоканал»  

Корюківської міської ради 

 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради від 06.03.2018 № 56 та від 15.03.2018 № 62 щодо затвердження 

калькуляцій вартості послуг спецтехніки підприємства, керуючись ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

Затвердити наступні калькуляції комунального підприємства 

«Корюківкавдоканал» Корюківської міської ради: 

- вартості 1 години послуг автогрейдера ДЗ-143-01, 

- вартості 1 години послуг екскаватора ЮМЗ. 

Калькуляції додаються. 

 

 

Міський голова                                                                    Р.Р. Ахмедов 



                                                                   
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

15 березня 2018 року № 101 

 

Про оренду  майна міської  

комунальної власності 

 

Розглянувши листи Чернігівської обласної партійної організації 

Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» від 16.02.2018 № 16/02-1, 

Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області від 20.02.2018 

№ 18-25-0.8-1292/2-18, відповідно до Методики розрахунку та порядку 

використання плати за оренду майна міської комунальної власності, 

затвердженої рішенням тринадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 05.03.2018, керуючись  ст. 29 Закону України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

1. Розірвати договір оренди № 4 від 15 вересня 2014 року, укладений з 

Чернігівською обласною партійною організацією Всеукраїнського об’єднання 

«Батьківщина», на оренду приміщення загальною площею  32,98 кв.м. на ІІ-му 

поверсі нежитлової будівлі за адресою: вул. Вокзальна, 24, м. Корюківка. 

 

2. Встановити річну орендну плату у розмірі 1 гривня по договору 

оренди № 1 від 23 лютого 2017 року, укладеному з Головним управлінням 

Держгеокадастру у Чернігівській області, на оренду приміщення гаражу 

загальною площею 29,4 кв.м. за адресою: вул. Вокзальна, 24, м. Корюківка.  

 

3. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити 

укладення додаткових угод до договорів оренди майна міської комунальної 

власності, зазначеного в даному рішенні. 

 

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 



                                                                   
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

15 березня 2018 року № 102 

 

Про відшкодування збитків за  

знищене орендоване майно 

 

Розглянувши лист ТОВ «Забарівське» від 30.01.2018 № 15, акт про пожежу від 

27.08.2016, технічний висновок № 22/28.08.2016 про дослідження причини 

виникнення пожежі, звіт про причини виникнення пожежі 27.08.2016, 

складений Корюківським РС У ДСНС України у Чернігівській області, 

претензію Корюківської міської ради від 09.01.2018 № 25/04-03, керуючись  ст. 

29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

1. Погодити розмір відшкодування збитків за знищене орендоване 

майно, а саме: нежитлові будівлі за адресою: Корюківський район, с. 

Забарівка, вул. Гагаріна, 13а, які перебувають в оренді товариства з 

обмеженою відповідальністю «Забарівське», у сумі 159 264 (сто п’ятдесят 

дев’ять тисяч двісті шістдесят чотири) гривні 34 копійки згідно розрахунку, що 

додається. 
 

2. Провести незалежну оцінку наявних нежитлових будівель, 

орендованих по договору оренди нежитлових приміщень № 1 від 25 червня 

2005 року.  
  

3. Внести відповідні зміни до Договору оренди нежитлових приміщень 

№ 1 від 25 червня 2005 року. 
 

4. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити 

укладення додаткових угод до договору оренди майна міської комунальної 

власності, зазначеного в п. 3 даного рішення. 

 

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 



 

                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

15 березня 2018 року № 104  

 

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», ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Надати Яровій Надії Павлівні, зареєстрованій по вул. ____________, м. 

Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

____________, матеріальну допомогу на лікування в сумі 2000 грн.. 

Кошти перерахувати у ТВ ВБ № 10024/0159 філії ЧОУ АТ «Ощадбанк» 

на особовий рахунок № ________________. 

Підстава: заява вх. № 61/04-05 від 26.02.2018. 

 

2. Надати Олійнику Віктору Калістратовичу, зареєстрованому по вул. 

___________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків _____________, матеріальну допомогу на лікування в сумі 2000 грн.. 

Кошти перерахувати на рахунок № ___________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк», картка № ________________. 

Підстава: заява вх. № 62/04-05 від 27.02.2018.  

 

3. Надати Ільєнко Валентині Олександрівні, зареєстрованій по вул. 

____________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків __________________, матеріальну допомогу на лікування чоловіка 

Ільєнка Олександра Івановича в сумі 1500 грн.. 

Кошти перерахувати на рахунок № _______________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк», картка № ________________. 

Підстава: заява вх. № 64/04-05 від 28.02.2018.  

 



4. Надати Бабич Ганні Олександрівні, зареєстрованій по вул. 

______________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ____________, матеріальну допомогу на лікування в розмірі 

1000 грн.. 

Кошти перерахувати на рахунок № _____________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк», картка № ___________________. 

Підстава: заява вх. № 72/04-05 від 06.03.2018.  

 

5. Надати Лисиці Ніні Антонівні, зареєстрованій по вул. __________, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків  _____________, 

матеріальну допомогу на лікування в розмірі 1500 грн.. 

Кошти перерахувати у ТВ ВБ № 10024/0159 філії ЧОУ АТ «Ощадбанк» 

на особовий рахунок № ___________________. 

Підстава: заява вх. № 73/04-05 від 06.03.2018. 

 

6. Надати Резніченко Тамарі Іванівні, зареєстрованій по вул. 

_____________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ______________, матеріальну допомогу на лікування в розмірі 750 

грн.. 

Кошти перерахувати на рахунок № _____________ у ПАТ «Райффайзен 

Банк Аваль», картка № __________________. 

Підстава: заява вх. № 74/04-05 від 12.03.2018.  

 

7. Надати Соломасі Миколі Олександровичу, зареєстрованому по вул. 

____________, с. Наумівка Корюківського району, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ______________, матеріальну допомогу 

для ліквідації наслідків пожежі в сумі 2000 грн.. 

Кошти перерахувати на рахунок № _____________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк», картка № __________________. 

Підстава: заява вх. № 71/04-05 від 05.03.2018. 

 

Міський голова                                                                    Р.Р. Ахмедов 



                                                                   
  

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

15 березня 2018 року  № 105   

 

Про надання дозволу на підключення  

до централізованої мережі водопостачання 

 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради № 54 від 27.02.2018, 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 житлового будинку 

Горбач Тетяни Анатоліївни по вул. Дачна, 2, м. Корюківка.  

 

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 з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О. М. 

 

 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 
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