
 

                                                                 

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

08 лютого 2018 року № 38  

 

Про затвердження планів  

КП «Корюківкаводоканал» з 

проведення капітального і поточного  

ремонтів об’єктів водопостачання та  

водовідведення на 2018 рік 

 

       Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 07.02.2018 № 32, відповідно до ст.ст. 30, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком  міської ради  в и р і ш и в: 

 

        1. Затвердити  План капітальних ремонтів об’єктів водопостачання            

та водовідведення комунального підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на 2018 рік (додається). 

 

        2. Затвердити План поточних ремонтів об’єктів водопостачання та 

водовідведення комунального підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на 2018 рік (додається). 

 

 

Міський голова         Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

08 лютого 2018 року № 39 

 

Про затвердження планів заходів  

КП «Корюківкаводоканал» щодо  

забезпечення належної роботи об’єктів 

водопостачання та водовідведення 

 

       Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 07.02.2018 № 32, відповідно до ст.ст. 30, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком  міської ради  в и р і ш и в: 

 

        1. Затвердити План заходів комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради по підготовці об’єктів 

водопостачання  та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період        

2018 - 2019 років (додається). 

 

        2. Затвердити План заходів комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради по зменшенню втрат води в 

системі водопостачання  на 2018 рік  (додається). 

 

 

Міський голова         Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

08 лютого 2018 року  № 40 

 

Про затвердження титульного  

списку капітального ремонту  

житлового фонду, що обслуговується 

КОРЮКІВСЬКОЮ ЖИТЛОВО -  

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЮ КОНТОРОЮ,  

на 2018 рік 

 

      Розглянувши клопотання КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО - 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ КОНТОРИ від 26.01.2018 № 55, керуючись ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                                  виконком міської ради вирішив: 

 

      Затвердити титульний список капітального ремонту житлового фонду,         

що обслуговується КОРЮКІВСЬКОЮ ЖИТЛОВО - ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЮ 

КОНТОРОЮ, на 2018 рік (додається). 

 

Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

08 лютого 2018 року № 41  

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради з нагоди  

Дня вшанування учасників бойових дій  

на території інших держав  

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної Спілки ветеранів 

Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), керуючись рішенням дванадцятої 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 21.12.2017 «Про 

затвердження Програми «Нагородження відзнаками Корюківської міської 

ради» на 2018 рік, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

виконком  міської ради  в и р і ш и в: 

 

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

держав нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 200 грн. кожному: 

- Єрмоленка Леоніда Федоровича, учасника бойових дій  – за мужність і 

героїзм, проявлені при виконанні інтернаціонального обов’язку;  

- Синюту Олега Григоровича, учасника бойових дій – за мужність і 

героїзм, проявлені при виконанні інтернаціонального обов’язку. 

Підстава: клопотання Корюківської районної Спілки ветеранів 

Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) від 02.02.2018. 

 

2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі         

400 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 100 грн. для придбання 

квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) забезпечити 

перерахування коштів згідно даного рішення. 

 

 

Міський голова         Р.Р. Ахмедов 



                                                                 

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

08 лютого 2018 року № 42  

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету 

Корюківської  міської ради  

від 28.12.2017 № 551 

«Про затвердження  

календарного плану заходів  

Корюківської міської ради 

на І квартал 2018 року» 

 

       У зв’язку з 10-річчям створення КП «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради, з метою відзначення Почесною грамотою міської ради кращих 

працівників підприємства, відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком  міської ради  в и р і ш и в: 

 

        Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 28 грудня 2017 року № 551 «Про затвердження календарного плану заходів 

Корюківської міської ради на І квартал 2018 року», виклавши його в новій 

редакції (додається). 

 

 

Міський голова         Р.Р. Ахмедов 



                                                                

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

08 лютого 2018 року № 43  

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради з нагоди  

10-річчя від дня створення комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал»  

Корюківської міської ради 

 

        Розглянувши подання комунального підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради, керуючись рішенням дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 21.12.2017 «Про 

затвердження Програми «Нагородження відзнаками Корюківської міської 

ради» на 2018 рік, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

виконком  міської ради  в и р і ш и в: 

 

       1. З нагоди 10-річчя від дня створення комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради нагородити Почесною 

грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у 

розмірі 200 грн. кожному: 

       - Мороза Володимира Івановича,  машиніста екскаватора              

одноковшового  – за багаторічну працю, сумлінне виконання професійних 

обов’язків, 

       - Савченка Олександра Анатолійовича,  водія автотранспортного засобу 

(МАЗ 5550С3) – за багаторічну працю, сумлінне виконання професійних 

обов’язків, 

        - Тихоновського Олександра Володимировича, електрозварника ручного 

зварювання – за багаторічну працю, сумлінне виконання професійних 

обов’язків. 

        Підстава: клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 07.02.2018 № 33. 

 



       2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі 600 грн. 

для виплати матеріальної допомоги та в сумі 150 грн. для придбання квітів. 

Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) забезпечити 

перерахування коштів згідно даного рішення. 

 

 

Міський голова         Р.Р. Ахмедов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         
 

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

08  лютого 2018 року № 44 
 

Про Типовий контракт з 

професійними творчими 

працівниками (художнім та 

артистичним персоналом) 

комунальних закладів культури 

Корюківської міської ради 

Чернігівської області 
 

        Заслухавши інформацію начальника  Відділу освіти, культури, молоді  

та спорту Корюківської міської ради  Наумчик І.В., з метою відпрацювання 

єдиного механізму організаційно - правових заходів щодо  призначення на 

посаду або звільнення з посади  професійних творчих працівників 

(художнього та артистичного персоналу) комунальних закладів культури 

Корюківської міської ради Чернігівської області,  керуючись Законами 

України «Про культуру», ст. 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  
 

виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

       1. Інформацію про Типовий контракт з професійними творчими 

працівниками (художнім та артистичним персоналом)  комунальних закладів 

культури Корюківської міської ради Чернігівської області прийняти до 

відома. 

 

       2. Винести на чергову сесію  Корюківської міської  ради питання про 

затвердження Типового контракту з професійними творчими працівниками 

(художнім та артистичним персоналом)  комунального закладу культури 

Корюківської міської ради Чернігівської області (Типова форма контракту) 

(додається). 
 

        

Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов 
 



                                                                 

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

 

08 лютого 2018 року № 45   

 

Про затвердження штатного  

розпису КП «Благоустрій» 

        

        Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 07.02.2018 № 21 щодо 

затвердження штатного розпису підприємства у зв’язку з введенням 

додаткових посад, відповідно до ст.ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком  міської ради  в и р і ш и в: 

 

        Затвердити штатний розпис КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з 01 березня 2018 року 

(додається). 

 

 
Міський голова         Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



                                                                  
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

08  лютого 2018 року № 46 

 

Про  внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 10.01. 2017 № 20  

«Про  затвердження структури 

та штатної чисельності Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради» (зі змінами) 

 

       Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 05.01.2018 № 01-12/ 106 щодо введення у 

зв’язку з виробничою необхідністю до Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 1 штатної одиниці  посади інженера з 

охорони праці, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

 

                              виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

       1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 10.01.2017 № 20 «Про затвердження структури та штатної чисельності 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради» (зі 

змінами), виклавши п. 1 даного рішення в наступній редакції: 

 

      «1.  Затвердити  наступну  структуру  та штатну чисельність Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради: 

 

Апарат відділу (державні службовці) -3. 

Начальник відділу – 1. 

Завідувач сектору культури та культурно - масової роботи – 1.  

Головний спеціаліст відділу – 1. 

 

Методичний кабінет – 4. 

Завідувач методкабінету – 1.  



Методисти з питань освіти – 3.  

 

Централізована бухгалтерія – 8.  

Головний бухгалтер – 1. 

Заступник головного бухгалтера – 1. 

Економіст – 1. 

Бухгалтер – 5.  

 

Господарча група – 8,5. 

Начальник господарчої групи – 1. 

Фахівці – 7. 

Прибиральник службових приміщень – 0,5.  

 

Загальна кількість штатних одиниць – 23,5». 

 

 

Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

08 лютого 2018 року  № 47 

 

Про погодження акта  

приймання - передавання матеріальних  

цінностей та справ  

 

        Розглянувши заяву начальника КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО -

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ КОНТОРИ Поляха Миколи Федосійовича щодо 

розірвання з ним контракту як з керівником комунального підприємства, що 

належить до комунальної власності Корюківської територіальної громади, за 

угодою сторін та Акт  приймання - передавання матеріальних цінностей та 

справ щодо управління підприємством від 08.02.2018, складений комісією з 

приймання - передавання матеріальних цінностей та справ, утвореною 

відповідно до розпорядження міського голови від 01.02.2018 № 13, керуючись 

Положенням про призначення, звільнення, умови оплати праці та преміювання 

керівників підприємств, що належать до комунальної власності Корюківської 

міської ради, затвердженим рішенням тридцять четвертої сесії Корюківської 

міської ради шостого скликання від 08.10.2015 «Про застосування контрактної 

форми трудового договору з керівниками підприємств, що належать до 

комунальної власності Корюківської міської ради» (зі змінами), ст.ст. 29, 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                             виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

        Погодити Акт приймання - передавання матеріальних цінностей                

та справ щодо управління КОРЮКІВСЬКОЮ ЖИТЛОВО -

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЮ КОНТОРОЮ, складений комісією з приймання - 

передавання матеріальних цінностей та справ, від 08.02.2018. 
 

 

Міський голова                                                                              Р.Р. Ахмедов 

 

 

 



                                                                 
 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

08 лютого 2018 року  № 48 
 

Про затвердження Порядку  обліку   

та  видачі  посвідчень членам громадських 

формувань з охорони громадського порядку 

та державного кордону, які діють на території  

населених пунктів Корюківської міської ради 

 

       З метою удосконалення порядку документування та обліку членів 

громадських формувань з охорони громадського порядку та державного 

кордону,   керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2000 

№ 1872 «Про затвердження Типового статуту громадського формування з 

охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка 

посвідчення і нарукавної пов’язки члена такого формування», ст.12 Закону 

України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону», ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

виконком  міської ради  в и р і ш и в: 

      

       1. Затвердити Порядок обліку та видачі посвідчень членів громадських 

формувань з охорони громадського порядку та державного кордону, які діють 

на території населених пунктів Корюківської міської ради (додається). 

 

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М..  
 

 

Міський голова                                                                        Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

08 лютого 2018 року  № 49                                                         

 

Про надання дозволу  на  

здійснення попередньої оплати 

 

       Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради № 01-11/109 від 06.02.2018, керуючись 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про 

здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за 

бюджетні кошти», ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

                                 виконком міської ради в и р і ш и в :     

 

       Надати дозвіл Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради на здійснення попередньої оплати періодичних видань для 

Корюківського історичного музею на березень - грудень 2018 року на суму 

353,20 грн..   

 

Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

08 лютого 2018 року  № 51  

 

Про затвердження калькуляцій  

 

      Розглянувши клопотання КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО - ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ 

КОНТОРИ від 18.01.2016 № 17, ТОВ «Забарівське» від 30.01.2018 № 16, 

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

 

                                      виконком міської ради вирішив: 

 

      1. Затвердити наступні калькуляції КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО - 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ КОНТОРИ: 

-    вартості 1 години роботи слюсаря - сантехніка 4 розряду, 

-    вартості 1 години роботи слюсаря - сантехніка 3 розряду, 

-    вартості 1 години роботи трактора Т - 40, 

-    вартості 1 км. пробігу автомобіля МАЗ, 

-    вартості 1 км. пробігу автомобіля JAC, 

-    вартості встановлення лічильника холодної та гарячої води на металевих та 

пропіленових з’єднаннях, 

- вартості встановлення лічильника холодної та гарячої води на 

металопластикових з’єднаннях, 

-    вартості встановлення лічильника холодної та гарячої води на металевих та 

пропіленових з’єднаннях, 

-    вартості 1 години роботи мотопомпи в комплекті, 

-    вартості 1 години години роботи спецтехніки R-650. 

      Калькуляції додаються. 

 

      2. Погодити товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське»  

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

належному санітарно-технічному стані доріг (видалення снігу) (додається). 

 

Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 



                                                                
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                            РІШЕННЯ 
 

 

08 лютого 2018 року № 53 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Про оренду майна  

міської комунальної власності 

 

Розглянувши заяву Дерев’янка Віталія Леонтійовича від 31.01.2018,  

клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради від 06.02.2018 № 01-12/114, відповідно до Методики розрахунку та 

порядку використання орендної плати за оренду майна міської комунальної 

власності, затвердженої рішенням одинадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 29.11.2016, керуючись ст. 29 Закону України «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

 

         1. Надати Дерев’янку Віталію Леонтійовичу пільгу по сплаті орендної 

плати за оренду трактора Т – 40 АМ, встановивши орендну плату в розмірі    

20 відсотків від розрахованої суми орендної плати по договору оренди майна 

комунальної власності від 01 березня 2016 року терміном з 31 січня по           

31 грудня 2018 року включно. 
 

2. Надати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОРЮКІВКА АСС» пільгу по сплаті орендної плати за оренду приміщень 

харчоблоків шкільних їдалень: Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Корюківської 

ЗОШ І-ІІІ ст. №4, Корюківської ЗОШ І ст. №3, Корюківської гімназії, 

орендованих по договору оренди № 1-ОП від 14 листопада 2017 та оренду 

індивідуально визначеного майна міської комунальної власності, 

орендованого по договору оренди № ОМ 2  від 27 листопада 2017 року, 

встановивши орендну плату у розмірі 1 відсоток від розрахованої суми 

орендної плати за зазначеними договорами оренди, терміном по 31 грудня 

2018 року включно.  
 

3. Надати дозвіл Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради на Укладення додаткових угод щодо продовження 



терміну дії договорів оренди до договору оренди № 1-ОП від 14.11.2017            

на оренду харчоблоків шкільних їдалень м. Корюківка та договору оренди        

№ ОМ 2 від 27.11.2017 на оренду індивідуально визначеного майна шкільних 

їдалень м. Корюківка, укладених з  ТОВ «КОРЮКІВКА АСС», терміном по   

31 грудня 2018 року включно.   
 

4. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому, Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради забезпечити укладення 

договорів та 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 
 08 лютого 2018 року № 54 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про надання дозволу на списання  

майна міської комунальної власності 

 

       Розглянувши лист КП «Убідьське» від 24.01.2018 року № 10  щодо 

надання дозволу на списання майна, документи інвентаризаційної комісії 

міської ради  щодо списання майна, що перебуває на обліку Корюківської 

міської ради, акти обстеження (технічні висновки) на комп’ютерну техніку, 

обладнання, прибори та периферійне устаткування від 25.01.2017, зроблені 

приватним підприємством «Кіров - ДП», відповідно до Положення про 

відчуження та списання майна, що є міською комунальною власністю, 

затвердженого рішенням двадцять четвертої сесії Корюківської міської ради 

п’ятого скликання від 20.08.2009  року, керуючись  ст. 29 Закону України «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

       1. Надати дозвіл КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «УБІДЬСЬКЕ» 

КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на списання основних засобів, які 

непридатні для подальшого використання: 

       - монітора, інвентарний номер 101460006, 1 одиниця, первісна балансова 

вартість 655 (шістсот п’ятдесят п’ять) гривень 00 копійок, знос 100%,               

введення в експлуатацію – 2003 рік; 

       - процесора, інвентарний номер 101460007, 1 одиниця, первісна балансова 

вартість 3103 (три тисячі сто три) гривні 00 копійок, знос 100%, введення в 

експлуатацію – 2003 рік. 
 

       2. Надати дозвіл на списання з балансу Корюківської міської ради 

необоротних матеріальних активів на загальну суму 106340 (сто шість тисяч 

триста сорок) гривень 47 копійок згідно додатку до рішення. 
 

       3. Списання майна здійснити відповідно до зазначеного вище Положення. 
 

       4. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому, КП «Убідьське» 

забезпечити виконання даного рішення. 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 



                                                         

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
  

08 лютого 2018 року  № 55 
 

Про затвердження розміру 

кошторисної заробітної плати  

на 2018 рік 

 

      Розглянувши клопотання ПП «Будмайстер» від 29.01.2018 № 3,                    

ТОВ «Будівельник» від 06.02.2018 № 10, відповідно до наказу Міністерства 

регіонального  розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства 

України від 20.10.2016 № 281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру 

кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості 

будівництва об’єктів», ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»  

 

                                  виконком міської ради вирішив: 

      

       Затвердити розмір кошторисної заробітної плати на 2018 рік: 

 

-   для розрахунку вартості будівництва об’єктів – на рівні 7126,00 грн.  

(розрахунок додається),  

-     для розрахунку вартості послуг з поточного ремонту об’єктів благоустрою 

та інфраструктури – на рівні 7198,00 грн.. 

 

      2. Контроль за виконанням 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 
 

08 лютого 2018 року № 58  

 

Про постановку на квартирний облік 

 

    Розглянувши заяву Воскобойника В.А., керуючись ст. 39 Житлового Кодексу 

Української РСР, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, постановою 

виконавчого комітету Чернігівської обласної ради народних депутатів і 

президії обласної ради президії професійних спілок від 07.01.1985 «Про 

порядок обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 

надання їм жилих приміщень у Чернігівській області», ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                              виконком міської ради в и р і ш и в : 

 

    1. Поставити на квартирний облік: 

 - Воскобойника Василя Анатолійовича, ____________ р.н., черга загальна, 

склад сім’ї – 2 особи: 

1) дружина – Воскобойник Аліна Юріївна, ______________ р.н. 

   Підстава: заява вх. № 40/04-05 від 02.02.2018. 

 

   2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 29.09.2016 № 298 «Про постановку на квартирний облік» в частині складу 

сім’ї Ариніч Наталії Олександрівни, виклавши його в наступній радакції: 

«склад сім’ї – 2 особи: 

- чоловік – Носаченко Ігор Миколайович, ______________ р.н.». 

   Підстава: свідоцтво про шлюб від 01.11.2017 І-ЕЛ 121191. 

 
 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 

 
 



                                                         
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

08 лютого 2018 року  № 60 

 

Про зміни до міського бюджету 

на 2018 рік 

 

        Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І., 

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

Україні», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Кошти іншої субвенції, які передбачені  міському бюджету з  районного 

бюджету, в сумі 37000 грн. перенести з ККД 41035000 «Інші субвенції» на 

ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету». 

 

2. Начальнику фінансового  відділу  Барсук  О.І.  врахувати  дане  рішення  

при внесенні змін до рішення «Про міський бюджет на 2018 рік». 

 

       3. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Міський голова                                                                Р.Р. Ахмедов 
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