
                                                                  
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

11січня 2018 року № 1  

 

Про затвердження Плану роботи  

виконавчого комітету Корюківської 

міської ради на І півріччя 2018 року 
 

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

Регламентом виконавчого комітету Корюківської міської ради, 

 

                               виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       Затвердити План  роботи  виконавчого  комітету Корюківської міської 

ради на  І півріччя 2018 року (додається). 

 

 

Заступник міського голови з питань                                                                                 

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              



       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                              Рішення виконавчого комітету 

                                                                              Корюківської міської ради 

                                                                              від 11.01.2018 № 1 

 

 

                                                    План роботи  

                     виконавчого комітету Корюківської міської ради  

                                         на І півріччя 2018 року 

 

Січень  Про роботу зі зверненнями 

громадян. 

 

Керуючий справами /секретар/ 

виконкому   Пономаренко З. Ю.,                                     

начальник КП «Корюківкаводоканал» 

Галущенко С. В., начальник 

Корюківської ЖЕК Полях М. Ф..                  

Лютий  1. Про результати роботи 

комунальних підприємств у  

2017 році. 

2.  Про підсумки виконання 

міського бюджету у 2017 році. 

Керівники комунальних підприємств 

територіальної громади. 

 

Начальник фінансового відділу   

Барсук О.І. 

Березень  1. Про благоустрій та озеленення 

населених пунктів міської ради. 

2. Про підсумки виконання 

Програми соціально -

економічного та  культурного 

розвитку Корюківської міської 

ОТГ за 2017 рік. 

Заступники міського голови.  

 

Начальник відділу економіки  

Кукуюк О.Л. 

Квітень 1. Про підготовку комунальних 

підприємств та навчальних 

закладів громади до роботи в 

осінньо - зимовий період. 

 

 

2. Звіти в. о. старост про 

результати роботи у 2017 році. 

Майстер Корюківської дільниці ПАТ 

«Облтеплокомуненерго» Штиков А. В., 

керівники комунальних підприємств, 

начальник ВОКМС Наумчик І.В., 

завідувач ДНЗ № 1 Рябченко В. О., 

завідувач ДНЗ № 4 Лобода Л. М. 

В.о. старости Гончаренко І.В.,  

Лисенко О.В. 

Травень 

 

Про підсумки виконання 

міського бюджету за І квартал 

2018 року. 

2. Звіти в. о. старост про 

результати роботи у 2017 році. 

Начальник фінансового відділу   

Барсук О. І. 

 

В.о. старости Козел. В.І., Суха М.Р. 

Червень  Про забезпечення правопорядку 

на території Корюківської 

міської ради. 

2. Звіти в. о. старост про 

результати роботи у 2017 році. 

Дільничні інспектори Корюківського 

відділення поліції Менського відділу 

поліції ГУНП в Чернігівській області. 

В.о. старости Пилипенко Р.Г., 

Кравченко О.В. 

 

 

Керуючий справами  

/секретар/ виконкому                                                       З.Ю. Пономаренко     

 



                                                                   
 

                                КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

11 січня  2018 року    № 2 

 

     Про роботу зі зверненнями громадян 

      

           Заслухавши інформацію керуючого справами (секретаря) виконкому 

Пономаренко З. Ю.,  керівників комунальних підприємств, керуючись   

Законом  України   «Про  звернення  громадян»,  ст. 38 Закону України «Про  

місцеве самоврядування в Україні»,  з метою удосконалення роботи зі 

зверненнями громадян, забезпечення реалізації громадянами їх 

конституційного права на звернення, 

 

                                      виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

            1. Інформацію про стан виконавської дисципліни та роботу зі зверненнями 

громадян прийняти до відома /додається/. 

 

       2. Керівництву міської ради, комунальних закладів та підприємств: 

-    неухильно дотримуватись у роботі  зі зверненнями громадян вимог чинного 

законодавства, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують,  

-  забезпечувати  кваліфікований, неупереджений і об’єктивний розгляд 

звернень громадян з метою вирішення порушених у них питань, задоволення 

законних вимог заявників, 

-  забезпечувати систематичне розміщення на сайті міської ради інформації 

щодо організації роботи зі зверненнями громадян.   

      

      3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконкому Пономаренко З. Ю.. 

 

 

Заступник міського голови з питань                                                                                 

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 

 

 
 

                                    

 

 

 



                                                                   
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

11 січня  2018 року    № 3                                           

 

Про помісячний розпис іншої 

субвенції з міського бюджету 

 

       Згідно 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 та 

Олександівському сільському бюджету. 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 помісячний розпис іншої субвенції з міського бюджету 

районному бюджету та Олександрівському сільському бюджету згідно     

додатку 1. 

 

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Заступник міського голови з питань                                                                                 

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 

 

 
 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                   
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

11 січня  2018 року    № 4                                           

 

Про помісячний розпис медичної 

субвенції з міського бюджету 

 

      Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І., 

враховуючи помісячний розпис Державної казначейської служби України 

медичної субвенції з державного бюджету Корюківському міському бюджету 

на 2018 рік, керуючись ст.ст. 27, 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

      1. Затвердити помісячний розпис медичної субвенції, яка передається з 

міського бюджету районному бюджету згідно додатку 1. 

 

      2. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 
 

 

Заступник міського голови з питань                                                                                 

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

11 січня  2018 року  № 5                                           

 

 Про субвенцію з районного бюджету 

 

       Розглянувши рішення сімнадцятої сесії Корюківської районної ради 

сьомого скликання від 21 грудня 2017 року «Про районний бюджет на        

2018 рік», керуючись 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. Погодити  прийняття  іншої  субвенції  з районного бюджету до міського 

бюджету в сумі 37000 грн.. 

 

 2.  Збільшити: 

 2.1. Доходи міського бюджету на 2018 рік по ККД 41035000 «Інші 

субвенції» в сумі 37000 грн.. 

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

міської ради, а саме: 

по КПКВМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

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

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

колегіумами» в сумі 37000 грн. для відшкодування витрат по перевезенню 

шкільним автобусом дітей по маршруту с. Домашлин – м. Корюківка (ЗОШ        

№ 1) – с. Домашлин. 

 

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

радою відповідний договір на підставі цього рішення. 

 

       4. Начальнику фінансового відділу Барсук О.І. внести зміни до розпису 

міського бюджету та подати для затвердження на чергову сесію  зміни до 

рішення «Про міський бюджет на 2018 рік». 
 

 

Заступник міського голови з питань                                                                                 

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 

 

 



 

  
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

11 січня  2018 року  № 6 

                                                            

Про встановлення лімітів  

споживання енергоносіїв 

  

        Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо очікуваних обсягів використання 

енергоносіїв у 2018 році та враховуючи минулорічні обсяги споживання, 

відповідно до 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. Встановити розпорядникам коштів міського бюджету ліміти 

споживання енергоносіїв на 2018 рік у фізичних одиницях згідно додатку 1. 

  

        2. Головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити доведення 

лімітів споживання енергоносіїв підпорядкованим бюджетним установам. 

 

        3. Розпорядникам коштів усіх рівнів забезпечити: 

 

-       споживання електричної та теплової енергії, природного газу,  

-       водопостачання та водовідведення у межах встановлених лімітів, 

-    забезпечити розрахунки за спожиті енергоносії в повному обсязі, не 

допускаючи заборгованості. 

 

        4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Заступник міського голови з питань                                                                                 

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 

 
 

 

 

 

 



 

                                                                   
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
11 січня 2018 року  № 7                                          

 

Про організацію  оплачуваних 

громадських робіт у 2018 році  

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

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

організації громадських та інших робіт тимчасового характеру,  затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 20.03.2013 № 175, з метою 

стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та 

інших категорій осіб, для вирішення питань, які відповідають потребам 

територіальної громади та сприяють її економічному і соціальному розвитку, 

 

виконком  міської ради  в и р і ш и в: 

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

соціальну та екологічну користь і відповідають потребам громади, та перелік 

роботодавців, за участю яких планується організація таких робіт у 2018 році. 

     

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

договори про організацію громадських робіт і фінансування їх організації з 

Корюківським районним центром зайнятості та створити для цього спеціальні 

тимчасові робочі місця. 

     

      3. Фінансування громадських робіт проводити за рахунок коштів         

міського бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття пропорційно, але не більше 60 

відсотків, у разі залучення до таких робіт зареєстрованих безробітних та (або) 

працівників, які втратили  частину  заробітної   плати   внаслідок   вимушеного 

скорочення  до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого 

часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва. 

      

      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

Заступник міського голови з питань                                                                                 

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 

 
 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 11.01.2018  № 7 

                                                         

                                                         ПЕРЕЛІК 

видів громадських робіт, 

що мають економічну, соціальну та екологічну користь, відповідають  

потребам громади та сприяють її соціальному розвитку на 2018 рік 

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

поховання загиблих захисників Вітчизни, утримання у належному стані 

цвинтарів, особливо у сільській місцевості. 

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

соціальної сфери, зон відпочинку і туризму. Ліквідація сміттєзвалищ та 

снігових заметів у населених пунктах.  

3. Прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг, 

вирубка чагарників вздовж доріг. 

4. Відновлення та благоустрій природних джерел та водоймищ, русел 

річок. 

5. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних у встановленому порядку 

відповідно до діючого законодавства. 

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

та культури, заповідників. 

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

інтернатів, дитячих дошкільних закладів, спортивних майданчиків, закладів 

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

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

інших об’єктів соціальної сфери. 

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

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

влади. 

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

проведення антитерористичної операції, сім’ям загиблих під час виконання 

військових обов’язків в зоні проведення антитерористичної операції та 

інвалідам. 

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

соціальну та екологічну користь для певної адміністративно - територіальної 

одиниці та сприяють її соціальному розвитку, мають тимчасовий характер та 

можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня. 

 

Заступник міського голови з питань                                                                                 

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 
 

                            



                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

        Рішення виконавчого комітету          

          Корюківської міської ради 

          від 11.01.2018  № 7  
 

 

 

 

ПЕРЕЛІК  

роботодавців, за участю яких планується організовувати та проводити  

громадські роботи  у 2018 році (за їх згодою) 

 

№ п/п 
Найменування 

роботодавця 
Джерела фінансування 

Обсяги 

фінансування, грн. 

   1 2 3 4 

1. Комунальні 

підприємства 

Корюківської міської 

ради 

міський бюджет 100 тис. грн. 

 

 

Заступник міського голови з питань                                                                                 

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                  

 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

11 січня 2018 року  № 8 

 

Про затвердження 

штатних  розписів  

комунальних підприємств 

 

       Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 03.01.2018 № 1,                

КП «Убідьське» від 05.01.2018 № 04, КП «Корюківкаводоканал» від 09.01.2018 

№ 2 та  Корюківської житлово - експлуатаційної контори від 10.01.2018 № 22, 

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

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»,   

 

                                виконком міської ради в и р і ш и в : 

 

       1. Затвердити  штатний  розпис  КОМУНАЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА 

«БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з 01 січня  2018 року  

(додається). 

  

       2. Затвердити штатний розпис КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«УБІДЬСЬКЕ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з 01 січня 2018 року 

(додається). 

 

       3.   Затвердити       штатний       розклад       комунального       підприємства 

«Корюківкаводоканал»  Корюківської  міської   ради  з  01 січня  по 12 березня       

2018 року (додається). 

 

       4.   Затвердити  штатний   розпис  Корюкіської   житлово - експлуатаційної 

контори з 01 січня  2018 року (додається). 

 

 

Заступник міського голови з питань                                                                                 

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                  

 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

11 січня 2018 року  № 9 

 

Про затвердження 

штатного  розкладу  

КП «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради  

 

       Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 10.01.2018 № 3 

щодо затвердження нового штатного розкладу підприємства у зв’язку зі 

змінами в організації виробництва та праці, змінами в структурі підприємства, 

спрямованими на підвищення ефективності управління та зменшення 

збитковості підприємства, керуючись ст. 30 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                                виконком міської ради в и р і ш и в : 

 

         Затвердити       штатний       розклад       комунального       підприємства 

«Корюківкаводоканал»  Корюківської  міської   ради  з  13 березня   по                

30 червня 2018 року (додається). 

 

 

Заступник міського голови з питань                                                                                 

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                  
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
   

11 січня 2018 року № 10 

 

Про визначення  

місць відбування покарань   

та видів громадських робіт  

 

      Розглянувши клопотання Корюківської кримінально - виконавчої інспекції 

від  вх. № 858/04-02 від 26.12.2017, керуючись  ст. 56  Кримінального  кодексу  

України, ст. 301, 3211 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

      1. Визначити місцем відбування покарань засудженими громадянами 

територію Корюківської міської ради, відповідальність за відбування 

громадянами  покарань на території Корюківської ОТГ покласти на керівників 

комунальних підприємств міської ради та на виконуючих обов’язки старост   

Гончаренко І. В., Лисенка О. В., Суху М. Р., Кучеренка Л. А., Козела В. І., 

Юденко Н. М., Кравченко О. В., Пилипенко Р. Г. (відповідно до місць 

відбування покарань, на які поширюються їхні повноваження). 

 

      2. Затвердити наступний перелік суспільно - корисних робіт для виконання 

засудженими покарання у виді громадських робіт:  

- упорядження меморіалів, пам'ятників, братських могил та інших місць 

поховання загиблих захисників Вітчизни, утримання у належному стані 

цвинтарів, особливо у сільській місцевості, 

- благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об'єктів соціальної 

сфери, зон відпочинку і туризму. Ліквідація сміттєзвалищ та снігових заметів у 

населених пунктах,  

- прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг, вирубка 

чагарників вздовж доріг, 

- відновлення та благоустрій природних джерел та водоймищ, русел річок, 

- впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, визнаних у встановленому порядку відповідно до 

діючого законодавства, 

- роботи з відновлення, ремонту та догляду пам'яток архітектури, історії та 

культури, заповідників, 



 

- роботи на будівництві або ремонті об'єктів соціальної сфери: шкіл, 

інтернатів, дитячих дошкільних закладів, спортивних майданчиків, закладів 

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

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

інших об’єктів соціальної сфери, 

- роботи, пов'язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких осіб, 

ветеранів війни, інвалідів, що проводяться за рішеннями місцевих органів 

влади, 

- допомога сім’ям, члени яких є учасниками бойових дій в зоні проведення 

антитерористичної операції, сім’ям загиблих під час виконання військових 

обов’язків в зоні проведення антитерористичної операції та інвалідам, 

- інші загальнодоступні види трудової діяльності, які мають економічну, 

соціальну та екологічну користь для певної адміністративно - територіальної 

одиниці та сприяють її соціальному розвитку, мають тимчасовий характер та 

можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня. 

 

      3. Координацію діяльності та контроль за виконанням даного рішення 

покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Бикова О. М.. 

 

 

Заступник міського голови з питань                                                                                 

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

11 січня 2018 року  № 11 

 

Про затвердження калькуляцій  

 

       Розглянувши клопотання  КП «Убідьське»  від 05.01.2018 № 02 та № 03, 

КП «Благоустрій» від 10.01.2018 № 3 щодо затвердження калькуляцій вартості 

послуг автотехніки підприємств, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

                               виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       1. Затвердити станом на 01 січня 2018 року наступні калькуляції 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УБІДЬСЬКЕ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ:  

 -  вартості 1 години послуг трактора Т-40 з очищення доріг від снігу  

(додається). 

-      вартості 1 години послуг трактора Т-40 (додається). 

 

       2. Затвердити станом на 01 січня 2018 року наступні калькуляції 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ: 

-     вартості 1 години послуг трактора МТЗ-80, 

-     вартості 1 км. пробігу автомобіля ІЖ-2717. 

 

      3.  Контроль   за  виконанням   даного  рішення   покласти  на   заступників 

міського  голови  згідно розподілу функціональних обов’язків. 

 

 

Заступник міського голови з питань                                                                                 

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                               



                                                                   
                                                                                                                               

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА             
                                ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

11 січня  2018 року № 12 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про оренду  майна міської  

комунальної власності 

 

      Розглянувши зверення громадської організації «Корюківська спілка воїнів - 

учасників АТО» від 29.12.2017, Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 10.01.2018 № 01-12/23, керуючись ст. 29 Закону 

України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

      1. Розірвати достроково з громадською організацією «Корюківська спілка 

воїнів – учасників АТО» договір оренди майна № 4 від 21 липня 2015 року та 

прийняти згідно акта приймання - передачі приміщення загальною площею 

14,92 кв.м. в будівлі по вул. Вокзальна, 24, м. Корюківка. 

 

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

міської ради на передачу в оренду відповідно до норм чинного законодавства 

України приміщення загальною площею 28,1 кв. м. в будівлі міської 

комунальної власності, що розташована за адресою: м. Корюківка, 

вул. Шевченка, 73, для розміщення магазину товарів непродовольчої групи.  

 

 

Заступник міського голови з питань                                                                                 

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                       
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

11 січня 2018 року № 16 

 

Про постановку на квартирний облік 
 

       Розглянувши заяви громадян та 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.12 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
                              

виконком міської ради в и р і ш и в : 
 

                 Поставити на квартирний облік: 
 

 

 

      1. Гришилова Олександра Миколайовича, __________ року народження, 

учасника бойових дій, черга першочергова, склад сім’ї – 5 (п’ятеро) осіб: 

-     дружина – Гришилова Тетяна Євгеніївна, ____________ р.н.; 

-     син – Єрмак Валентин Валентинович, _______________ р.н. 

-     дочка – Єрмак Євгенія Валентинівна, ______________ р.н. 

-     дочка – Гришилова Марія Олександрівна, _____________ р.н.  

      Підстава: заява Гришилова О.М.. вх. № 3/04-05 від 02.01.2018. 

 

       2. Олефіренка Олександра Миколайовича, ____________ року народження, 

черга загальна, склад сім’ї – 1 (одна) особа. 

      Підстава: клопотання Корюківської ЦРЛ вх. №5/04-05 від 05.01.2018.  

 

 

Заступник міського голови з питань                                                                                 

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

11 січня 2018 року № 17 

                                                        

Про зняття з квартирного обліку 

 

        Розглянувши заяву Ващенка І.О., керуючись протоколом робочої наради 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 14 серпня 2013 року щодо виконання Постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 року № 238 «Про Єдиний 

державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов», 

Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 

надання їм жилих приміщень в Українській РСР, ст. 40 Житлового Кодексу 

Української РСР, ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

  

виконком  міської ради  вирішив: 

 

         Зняти з квартирного обліку при виконкомі міської ради Ващенка Івана 

Олександровича в зв’язку із забезпеченням житловою площею. 

  

 

Заступник міського голови з питань                                                                                 

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 

 

 



 

                                                                  

 

  КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
11 січня 2018 року  № 18                                                                  

 

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 Турчину Вадиму Дмитровичу, зареєстрованому по                       

вул. _______________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків   _______________, матеріальну   допомогу   на  лікування  в  

сумі 750 грн. 

      Кошти перерахувати на рахунок № ______________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  ________________. 

      Підстава: заява вх. № 465/04-05 від 15.12.2017. 

 

      2. Надати Нозі Ользі Миколаївні, зареєстрованій по вул. 

_________________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки   

платника   податків   ______________, матеріальну допомогу на  лікування в  

сумі 2000 грн.. 

      Кошти перерахувати на особовий рахунок Ноги О. М. № ______________  

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

      Підстава: заява вх. № 467/04-05 від 19.12.2017. 

       

      3. Надати Гончаренку Михайлу Васильовичу, 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. № 469/04-05 від 26.12.2017. 

 

      4. Надати Тительмаєру Олександру Юліусовичу, зареєстрованому по                  

пров. _________________,  м. Корюківка, реєстраційний номер облікової 



картки платника податків ______________, матеріальну  допомогу  на  

лікування  в  сумі 1000 грн.. 

      Кошти перерахувати на рахунок № _____________ у ПУБЛІЧНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПОЛІКОМБАНК». 

      Підстава: заява вх. № 470/04-05 від 26.12.2017. 

      

       5. Надати Вороб’ю Василю Даниловичу, зареєстрованому по                     

вул. _______________, с. Турівка  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. № 472/04-05 від 26.12.2017. 

 

      6. Надати Менській Катерині Сергіївні, 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 

картковий рахунок № __________________. 

      Підстава: заява вх. № 474/04-05 від 28.12.2017. 

 

      7. Надати Коробку Володимиру Михайловичу, зареєстрованому по                            

пров. _______________, 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. № 1/04-05 від 02.01.2018. 

 

      8. Надати Коробко Домнікії Андріївні, зареєстрованій по                            

пров. ___________________, 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. № 2/04-05 від 02.01.2018. 

 

      9. Надати Риженковій Катерині Федорівні, зареєстрованій по                     

вул. _______________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки   

платника   податків   _______________, матеріальну допомогу на  лікування в  

сумі  750 грн.. 

      Кошти перерахувати на особовий рахунок № ____________  у ТВ ВБ          

№ 10024/0159  філії  ЧОУ АТ «Ощадбанк». 

      Підстава: заява вх. № 13/04-05 від 10.01.2018. 

 

 

Заступник міського голови з питань                                                                                 

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 



                                                                   
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

11 січня 2018 року   № 19                                           

 

Про зміну видатків 

міського бюджету 

 

      Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І. щодо 

змін до Типової програмної класифікації видатків місцевих бюджетів та 

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

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Видатки, передбачені по КПКВКМБ 0117440 «Утримання та розвиток 

транспортної  інфраструктури» в сумі 4945,0 тис. грн., перенести на 

КПКВКМБ 0117442 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної 

інфраструктури». 

 

      2. Начальнику фінансового відділу Барсук О.І. внести зміни до розпису 

міського бюджету та подати для затвердження на чергову сесію  зміни до 

рішення «Про міський бюджет на 2018 рік». 
 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                            О.М. Биков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                  
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

11 січня  2018 року    № 20                                           

 

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 Москаленку Тарасу 

Олександровичу  (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

______________), що здійснював поховання Москаленко Ольги Степанівни           

(с. Наумівка Корюківського району), безробітної, яка  померла 31.12.2017. 

      Підстава:  заява вх. № 10/04-05 від 09.01.2018. 

                        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 рахунок № ________________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  _________________. 

 

       

Заступник міського голови з питань                                                                                 

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

11 січня 2018 року  № 21 

 

Про внесення змін до рішення виконкому 

міської ради від 24.01.2008 № 30  

«Про затвердження Порядку  

надання допомоги на поховання» 

 

       На підставі 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: 

 

       1.  Внести  зміни до рішення  виконкому  міської ради від 24.01.2008      

№ 30 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання», 

виклавши п. 3 зазначеного Порядку в наступній  редакції: 

   «3. Допомога на поховання надається виконавцю волевиявлення 

померлого   або  особі,  яка  зобов'язалася  поховати померлого, протягом 

місяця з дня звернення за нею  на  підставі  рішення  виконавчого  комітету 

Корюківської  міської  ради в розмірі 1000 гривень. Звернутись за 

призначенням допомоги на поховання можна протягом шести місяців з дня 

смерті особи.» 

 

       2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 24.02.2016 № 79 «Про 

внесення змін до рішення виконкому міської ради від 24.01.2008 № 30 «Про 

затвердження порядку надання допомоги на поховання» вважати таким, що 

втратило чинність. 

 

 

Заступник міського голови з питань                                                                                 

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 
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