
                                                                    
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

23 березня 2018 року  № 107                                          

 

Про перенесення видатків 

міського бюджету 

      

       Заслухавши інформацію  начальника фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., 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. Зменшити призначення по КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим 

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

колегіумами» КЕКВ 2210 на суму 65205 грн., що передбачені по загальному 

фонду за рахунок залишку коштів освітньої субвенції. 

 

2.  Збільшити призначення по КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим 

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

колегіумами» КЕКВ 3110 на суму 65205 грн. по спеціальному фонду з метою 

придбання проекторів. 

 

      3. 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». 

 

      4. 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 
23 березня 2018 року № 108                                        

                                                                   

Про зміну напрямку використання 

іншої субвенції районному бюджету 

 

       Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І та 

керуючись п. 17 рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 21 грудня 2017 року  «Про міський бюджет на 2018 рік», ст. 27, 28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Змінити напрямок використання коштів іншої субвенції районному 

бюджету, яка була виділена по об’єкту «Реконструкція приміщення інфекційного 

відділення Корюківської центральної районної лікарні з застосуванням 

енергозберігаючих технологій по вул. Шевченка, 101 м. Корюківка» в сумі 

100000,00 грн., спрямувавши їх: 

 - на проведення коригування кошторисної документації по об’єкту 

«Реконструкція приміщення інфекційного відділення Корюківської центральної 

районної лікарні з застосуванням енергозберігаючих технологій по                          

вул. Шевченка, 101 м. Корюківка» в сумі 50000,00 грн; 

       - на проведення коригування кошторисної документації по об’єкту 

«Реконструкція пологового відділення Корюківської центральної районної лікарні 

з застосуванням енергозберігаючих технологій по вул. Шевченка, 101,                      

м. Корюківка Чернігівської області (з розподілом на 3 черги: 1-ша черга – 

приміщення 1-го поверху (приймальне відділення) та приміщення 2-го поверху      

в обсягах 6-9/10; 2-га черга – приміщення 2-го поверху в обсягах 9/10-21; 3-тя 

черга – приміщення 2-го поверху в обсягах 1-9/10» в сумі 50000,00 грн.. 

  

2. Доручити міському голові Ахмедову Р.Р. укласти додаткову угоду до 

договору № 1 від 12.01.2017 з Корюківською районною радою відповідно до 

пункту 1 даного рішення. 

   

Заступник міського голови з питань                                                                                 

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 



                                                                         
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

     

23 березня 2018 року  № 109 

 

Про  Програму фінансової підтримки 

2 державного пожежно-рятувального  

загону У ДСНС України у Чернігівській  

області на покращення матеріально-технічного  

стану 9 державної пожежно - рятувальної  

частини (м. Корюківка) на 2018 рік  

  

     Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Савченка О.М. 

та розглянувши проект Програми фінансової підтримки 2 державного            

пожежно - рятувального загону У ДСНС України у Чернігівській області на 

покращення матеріально - технічного стану 9 державної пожежно - рятувальної 

частини (м Корюківка) на 2018 рік, керуючись ст.27 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,   

 

                               виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

1. Інформацію про  Програму фінансової підтримки 2 державного           

пожежно - рятувального загону У ДСНС України у Чернігівській області на 

покращення матеріально - технічного стану 9 державної пожежно - рятувальної 

частини (м. Корюківка) на 2018 рік прийняти до відома. 

 

2. Винести на чергову сесію  Корюківської міської ради для  затвердження 

проект Програми фінансової підтримки 2 державного пожежно - рятувального 

загону У ДСНС України у Чернігівській області на покращення матеріально -

технічного стану 9 державної пожежно - рятувальної частини (м. Корюківка) на 

2018 рік. 

 

 

Заступник міського голови з питань                                                                                 

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 

                                                                   

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ПРОГРАМА 

фінансової   підтримки 

2 державного пожежно-рятувального загону  

У ДСНС України у Чернігівській області   

на  покращення  матеріально-технічного  стану   

9 державної пожежно-рятувальної частини (м. Корюківка)  

на  2018 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Корюківка 

2018 рік 
  
 



ПАСПОРТ 

Програми фінансової   підтримки 

2 державного пожежно - рятувального загону У ДСНС України у Чернігівській 

області на  покращення матеріально-технічного стану 9 державної пожежно -

рятувальної частини (м. Корюківка) на 2018 рік 

 
 

1.  
Ініціатор розроблення 

Програми 

2 державний пожежно-рятувальний загін 

  У ДСНС України у Чернігівській області 

2.  Розробник Програми 

Корюківська міська рада, 2 державний 

пожежно-рятувальний загін У ДСНС 

України у Чернігівській області 

3.  
Відповідальний 

виконавець Програми 

Корюківська міська рада, 2 державний 

пожежно-рятувальний загін У ДСНС 

України у Чернігівській області 

4.  Учасники Програми 

Корюківська міська рада, 2 державний 

пожежно-рятувальний загін У ДСНС 

України у Чернігівській області 

5.  Мета програми 

Підвищення рівня оперативної готовності 

щодо гасіння пожеж та проведення 

аварійно-рятувальних і інших невідкладних 

робіт. 

6.  
Термін реалізації 

Програми 
2018 рік 

7.  
Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Міський 

8.  

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, усього: 

40000,00 грн. 

 
 
 
 
 
 
 
 



І. Загальні положення 

 

Щороку на території Корюківської міської територіальної громади 

виникає близько 60 пожеж у житловому секторі, на виробничих підприємствах і 

відкритій території, на пожежах в середньому гине 1-2 особи. Стан 

техногенного та пожежного навантаження на території громади ускладнюється 

у зв’язку з наявністю 19 потенційно-небезпечних об’єктів.  

Ліквідація наслідків аварій, катастроф, стихійних лих та пожеж потребує 

значних зусиль та залучення великої кількості особового складу і техніки 

підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.  

Між тим, матеріально-технічне оснащення 9 державної пожежно-

рятувальної частина (м. Корюківка) 2 державного пожежно-рятувального загону 

У ДСНС України у Чернігівській області (далі – Підрозділ) не відповідає 

сучасним вимогам та потребує доукомплектування інструментами та 

обладнанням.  

Крім того, постала нагальна необхідність у придбанні бойового одягу, 

потребують заміни переносні засоби радіозв’язку, які відпрацювали 

встановлені терміни.  

Приведений аналіз стану пожежної безпеки свідчить про наявність 

проблем, які потребують негайного вирішення.  

 

ІІ. Мета Програми 

 

Головна  мета  Програми:  надання підтримки Підрозділу, підвищення 

рівня його оперативної готовності щодо гасіння пожеж та здатності до 

проведення аварійно-рятувальних і інших невідкладних робіт. Дія  Програми 

спрямована на створення можливостей для виділення коштів для придбання 

бензопили, 2 групових пожежних ліхтарів, 5 комплектів захисного одягу для 

пожежних, 5 касок пожежних та 5 пар рукавиць з подвійними крагами згідно 

додатку 1 до програми, що дасть можливість покращити оперативність та 

злагодженість дій при гасінні пожеж Підрозділом, розширить можливості 

Підрозділу щодо проведення аварійно-рятувальних і інших невідкладних робіт. 

 

ІІІ. Основні завдання Програми 

 

Завданням  Програми  є  виділення коштів з бюджету Корюківської 

міської ради державному бюджету для здійснення заходів щодо придбання для 

Підрозділу бензопили, групових пожежних ліхтарів, захисного одягу для 

пожежних, касок пожежних та рукавиць з подвійними крагами.  

 

ІV. Строки виконання Програми 

 

Виконання заходів згідно додатку до Програми передбачається 

здійснити протягом 2018 року. 

 



V. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

Корюківського міського бюджету шляхом надання субвенції державному 

бюджету для Підрозділу в сумі  40000,00 грн. 

 

VІ. Очікувані результати 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів і  завдань 

виконавцями, зазначених у цій Програмі.  

  У результаті виконання програмних заходів в 2018 році дасть 

можливість покращити оперативність та злагодженість дій при гасінні пожеж 

Підрозділом, розширить можливості Підрозділу щодо проведення аварійно-

рятувальних і інших невідкладних робіт.   

 

Перший заступник міського голови                                         О.М. Савченко 

 

 

 

 



Додаток до Програми 

 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п 
Назва напрямку 

діяльності 

Перелік заходів 

Програми 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(тис.грн.) 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Строк 

виконання 
Очікуваний результат 

1 2  7 5 6 7 8 

1 Підвищення рівня 

оперативної готовності 

щодо гасіння пожеж та 

здатності до проведення 

аварійно-рятувальних і 

інших невідкладних 

робіт Підрозділом 

Закупівля: 

- бензопила; 

- 2 ліхтарі електричні 

групові; 

- 5 комплектів 

захисного одягу для 

пожежних; 

- 5 касок пожежних; 

- 5 пар рукавиць з 

подвійними крагами. 

 

- 11500,00 грн. 

 

- 4500,00 грн. 

 

- 11500,00 грн. 

- 10000,00 грн. 

 

- 2500,00 грн. 

Корюківська 

міська рада 

Міський 

бюджет 

 

 

 

2018 рік 

 

Покращення оперативності 

та злагодженості дій при 

гасінні пожеж Підрозділом, 

розширення можливості 

Підрозділу щодо проведення 

аварійно-рятувальних і інших 

невідкладних робіт. 

 Разом 40000,00 грн.  



                                                                  

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

23 березня 2018 року  № 110  

 

Про привітання Науменко В.С. 

з нагоди 90-річного ювілею 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів 

України, керуючись рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 21.12.2017 року «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 ювілейного дня народження вручити вітальну листівку з 

виплатою матеріальної допомоги у розмірі 200 грн.: 

- Науменко Валентині Степанівні – жительці м. Корюківка (д.н. – 

___________ року). 

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів 

України від 16.03.2018 № 43. 

 

2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі 200 

грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 50 грн. для придбання 

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

забезпечити перерахування коштів згідно даного рішення. 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                        О.М. Биков 



                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

23 березня 2018 року  № 111  

 

Про привітання Симончук М.О. 

з нагоди 90-річного ювілею 

 

 Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів 

України, керуючись рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 21.12.2017 року «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 ювілейного дня народження вручити вітальну листівку з 

виплатою матеріальної допомоги у розмірі 200 грн.: 

- Симончук Марії Олімпіївні – жительці с. Наумівка (д.н. – 

___________ року). 

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів 

України від 16.03.2018 № 43. 

 

2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі 200 

грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 50 грн. для придбання 

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

забезпечити перерахування коштів згідно даного рішення. 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                        О.М. Биков 



                                                                  

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

23 березня 2018 року  № 112  

 

Про привітання Романенко А.Д. 

з нагоди 90-річного ювілею 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів 

України, керуючись рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 21.12.2017 року «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 ювілейного дня народження вручити вітальну листівку з 

виплатою матеріальної допомоги у розмірі 200 грн.: 

- Романенко Анастасії Дмитрівні – жительці с. Воловики (д.н. – 

____________ року). 

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів 

України від 16.03.2018 № 43. 

 

2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі 200 

грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 50 грн. для придбання 

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

забезпечити перерахування коштів згідно даного рішення. 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                        О.М. Биков 



                                                          

 

  КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

23 березня 2018 року  № 113 

 

Про погодження графіка  

планово-попереджувального ремонту  

технологічного обладнання 

 

Заслухавши інформацію заступника міського з питань діяльності 

виконавчих органів ради голови Бикова О.М., керуючись ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

  

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

Погодити Графік планово - попереджувального ремонту технологічного, 

електро-, КВП і А обладнання, теплових мереж та їх гідравлічного 

випробування Корюківської експлуатаційної дільниці ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» на 2018 рік 

(додається). 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                        О.М. Биков 



                                                         
 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

23 березня 2018 року  № 114 

 

Про погодження місць розміщення 

телекомунікаційних мереж 

 

Розглянувши звернення Кіщенко Н.М. вх. № 92/04-05 від 22.03.2018 про 

надання дозволу на розміщення телекомунікаційних мереж на території м. 

Корюківка, лист КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ 

КОНТОРИ вх. № 185/04-02 від 22.03.2018 про погодження місць розміщення 

зазначених мереж, на підставі рішення двадцять четвертої сесії Корюківської 

міської ради шостого скликання від 26.03.2014 «Про затвердження Порядку 

розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого 

слабкострумового обладнання в житлових будинках та  інших об’єктах 

комунальної  власності територіальної громади м. Корюківки» 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Погодити фізичній особі - підприємцю Кіщенко Наталії Миколаївні 

розміщення телекомунікаційних мереж на території міста Корюківка. 

 

2. ФОП Кіщенко Н.М. погодити з публічним акціонерним товариством 

«Укртелеком» можливість прокладання мережі  в підземно - кабельній 

каналізації, а в разі її відсутності на окремих ділянках – з публічним 

акціонерним товариством «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» – на опорах повітряних 

ліній. 

 

3. КОРЮКІВСЬКІЙ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІЙ КОНТОРІ на 

умовах, визначених чинним законодавством,  укласти з ФОП Кіщенко Н.М. 

договори на розміщення телекомунікаційних мереж та користування 

електричною енергією для їхнього живлення. 

 

4. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради «Про 

погодження місць розміщення комп’ютерних комунікацій на території м. 

Корюківки» №107 від 12.06.2014 року вважати таким, що втратило чинність. 



 

5. 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 
 

23 березня 2018 року  № 115  

 

Про надання дозволу  на  

здійснення попередньої оплати 

 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради від 22.03.2018 № 70, 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 комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на здійснення попередньої оплати закупівлі 

обладнання для ремонту доріг МІРА-1 на суму 63000 грн. без ПДВ.  

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради      О.М. Биков 



                                                                   
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

23 березня 2018 року № 116 

 

Про надання дозволу на списання  

майна з балансу Корюківської ЖЕК 

 

Розглянувши клопотання КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО – 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ КОНТОРИ від 12.03.2018 № 147  щодо надання дозволу 

на списання майна, документи комісії щодо списання майна, що перебуває на 

обліку підприємства, акт діагностики від 28.12.2017, виданий ТОВ «Майстер - 

Інжинірінг», акти обстеження (технічні висновки) на ксерокс лазерний від 

05.03.2018, зроблений 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, керуючись  ст. 29 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в  Україні», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

1. Надати дозвіл КОРЮКІВСЬКІЙ ЖИТЛОВО – ЕКСПЛУАТАЦІЙНІЙ 

КОНТОРІ на списання основних засобів, які непридатні для подальшого 

використання: 

- ксерокса лазерного, інвентарний номер 104091, 1 штука, первісна 

балансова вартість 3324 (три тисячі триста двадцять чотири) гривні 00 копійок, 

знос 100%; 

- травокосарка 535 RX, інвентарний номер 104054, 1 штука, первісна 

балансова вартість 4416 (чотири тисячі чотириста шістнадцять) гривень 70 

копійок, знос 100%, рік випуску 2012. 
 

2. Списання майна здійснити відповідно до зазначеного вище 

Положення. 
 

3. КОРЮКІВСЬКІЙ ЖИТЛОВО – ЕКСПЛУАТАЦІЙНІЙ КОНТОРІ 

забезпечити виконання даного рішення. 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради       О.М. Биков 



                                                         
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

23 березня 2018 року № 118 

 

Про квартирний облік 

 

Розглянувши клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА, 

заяву Стецько Г.О., клопотання управління соціального захисту населення 

Корюківської РДА, 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», постановою Кабінету Міністрів України 

від 19.10.2016 № 719 «Питання забезпечення житлом сімей загиблих 

військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції, а також інвалідів І та ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали 

участь в зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов», ст. 33 

Закону України «Про забезпечення організаційно - правових умов соціального 

захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 11 

Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», 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 : 

 

1. Поставити на квартирний облік: 

 

 - Бондалєра Івана Миколайовича, ___________ р.н., дитину, позбавлену 

батьківського піклування, черга позачергова, склад сім’ї – 1 особа. 

Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від 

01.03.2018 № 10-18/110. 

 

 - Стецько Ганну Олександрівну, ____________ р.н., багатодітну мати, 

черга позачергова, склад сім’ї – 5 осіб: 

1) чоловік – Стецько Сергій Миколайович, ____________ р.н.; 



2) донька – Стецько Аліна Сергіївна, _______________ р.н.; 

3) син – Стецько Богдан Сергійович, _______________ р.н.; 

4) донька – Стецько Вероніка Сергіївна, _____________ р.н. 

Підстава: заява від 13.03.2018 вх. № 75/04-05. 

 

2. Перевести Верещаку Олександра Олександровича, __________ р.н., 

учасника бойових дій, з позачергової черги на першочергову чергу з дати 

постановки на квартирний облік – 18.08.2016, у зв’язку із втратою ним з 

01.03.2018 пільг, що дають підстави перебувати на позачерговому обліку для 

отримання житла. 

Підстава: посвідчення учасника бойових дій серія АБ № 532249 від 

20.05.2016; посвідчення інваліда війни ІІ групи серія Є № 105539 від 

21.02.2017. 

 

3. Зняти з квартирного обліку Лущик Лідію Іванівну в зв’язку з 

забезпеченістю житлом шляхом виплати грошової компенсації. 

Підстава: клопотання управління соціального захисту Корюківської РДА 

від 27.02.2018 № 01-22/1308. 

 
 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради     О.М. Биков 



                                                                  

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

23 березня 2018 року № 119   

                                                        

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 Бабку Леоніду Івановичу, зареєстрованому по вул. 

_____________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника 

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

Кошти перерахувати на поточний рахунок № ____________ у 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПОЛІКОМБАНК». 

Підстава: заява вх. № 87/04-05 від 20.03.2018.  

 

2. Надати Скрипці Івану Григоровичу, зареєстрованому по вул. 

____________, с. Наумівка  Корюківського району, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ______________, матеріальну допомогу на 

лікування в сумі 1500 грн. 

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

на особовий рахунок № __________________ . 

Підстава: заява вх. № 89/04-05 від 21.03.2018.  

 

3. Надати Айзенбергу Валерію Володимировичу, зареєстрованому по 

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

платника податків _________________, матеріальну допомогу на лікування в 

сумі 500 грн.. 

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

на особовий рахунок № __________________. 

Підстава: заява вх. № 90/04-05 від 22.03.2018.  



 

4. Надати Петенку Володимиру Іллічу, зареєстрованому по вул. 

_____________, с. Самотуги Корюківського району, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків _________________, матеріальну допомогу 

на лікування брата Петенка Леоніда Ілліча в сумі 1500 грн.. 

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

на особовий рахунок № ____________________. 

Підстава: заява вх. № 93/04-05 від 23.03.2018.  

 

      5. Надати Розумійко Ніні Григорівні, зареєстрованій по пров. 

________________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків   ____________________, матеріальну допомогу для  

ліквідації наслідків пожежі в  будинку по вул. Соборна, 223, м. Корюківка у 

сумі  2000 грн.. 

      Кошти перерахувати на поточний рахунок № _____________ у 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПОЛІКОМБАНК». 

      Підстава: заява вх. № 77/04-05 від 16.03.2018. 

       

      6. Надати Науменко Людмилі Василівні, зареєстрованій по вул. 

______________ с. Сядрине 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. № 86/04-05 від 20.03.2018. 

 

      7. Відмовити Новицькій Валентині Миколаївні, зареєстрованій по                

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

платника податків _______________, у наданні матеріальної допомоги на  

лікування (п. 1.5. Положення про порядок та умови надання громадянам 

разової адресної матеріальної допомоги). 

      Підстава: заява вх. № 79/04-05 від 16.03.2018. 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                        О.М. Биков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                  
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

23 березня 2018 року  № 120                                           

 

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», рішення  виконкому Корюківської міської ради від 24.01.2008            

№ 30 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання» (зі 

змінами) 

                                      

                             виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       1. Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Зіненку               

Віктору Олександровичу  (вул. ____________, с. Шишка Корюківського 

району, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

____________), що   здійснював   поховання  Зіненко Тетяни Вікторівни, 

безробітної, яка померла  13.03.2018. 

      Підстава:  заява вх. № 79/04-05 від 16.03.2018. 

                        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  №  _________________. 

 

       2. Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Анопченко 

Людмилі Антонівні  (вул. ______________, с. Рейментарівка  Корюківського 

району, реєстраційний номер облікової картки платника податків 



_____________), що здійснювала поховання Омеляненка Василя Вікторовича, 

безробітного, який помер  16.03.2018. 

      Підстава:  заява вх. № 88/04-05 від 21.03.2018. 

                        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
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА (1)
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА (2)
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА (3)
	Про надання матеріальної допомоги
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА (4)

