
                                                                

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

25 січня 2018 року № 22  

                                                        

Про привітання жителів громади  

з нагоди ювілеїв (90, 95, 100 років) 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів 

України, 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 ювілейних Днів народження, які святкують жителі громади 1-

10 лютого 2018 року, вручити вітальну листівку з виплатою матеріальної 

допомоги у розмірі 200 грн. кожному: 

- Кучер Марії Афанасіївні – жительці с. Наумівка (з нагоди 90 - річчя), 

- Тосенко Юлії Павлівні – жительці с. Лубенець (з нагоди 90 - річчя). 

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів 

України № 7 від 22.01.2018. 

 

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. 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                          О.М. Биков 

 



                                                                   

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

25 січня 2018 року № 23  

                                                        

Про привітання Коржової К. П.  

та Нафтольської В.А. з нагоди ювілєїв 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів 

України, 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 ювілейних Днів народження, які святкують жителі громади 

11-20 лютого 2018 року, вручити вітальну листівку з виплатою матеріальної 

допомоги у розмірі 200 грн. кожному: 

- Коржовій Катерині Павлівні – жительці м. Корюківка (з нагоди 95 - 

річчя), 

- Нафтольській Валентині Андріївні – жительці м. Корюківка (з нагоди 

95 - річчя). 

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів 

України № 7 від 22.01.2018. 

 

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. 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                         О.М. Биков 

 
                                                               

 

 



                                                                  

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

25 січня 2018 року  № 24 

                                                        

Про привітання Почесного громадянина 

міста О.І. Гавриленка з нагоди Дня народження 

 

Відповідно до рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 21.12.2017 «Про затвердження Програми 

«Нагородження відзнаками Корюківської міської ради» на 2018 рік та рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради  від 28.12.2017 № 551 «Про 

затвердження Календарного плану заходів Корюківської міської ради на І 

квартал 2018 року», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком  міської ради  в и р і ш и в: 

 

1. З нагоди Дня народження вручити вітальну листівку з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 200 грн.: 

- Гавриленку Олексію Івановичу – жителю м. Корюківка, Почесному 

громадянину міста. 

 

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

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. 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                          О.М. Биков 

 

 

 

 
  

 



                                                                  

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

25 січня 2018 року  № 25 

  

Про визначення виконавців  

житлово-комунальних послуг  

 

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та Порядку 

визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді, 

затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-

комунального господарства від 25.04.2005 року № 60 (із змінами) 

 

                                виконком міської ради в и р і ш и в : 

 

1. Визначити виконавцями житлово-комунальних послуг на території  

Корюківської міської ради наступні підприємства: 

- з централізованого опалення та підігріву холодної води – ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»; 

- з постачання електричної енергії – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»; 

- з постачання природного газу – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ»; 

- з водопостачання та водовідведення – комунальне підприємство 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «НАУМІВКА - СЕРВІС» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ та КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УБІДЬСЬКЕ» КОРЮКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ; 

- послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 

(прибирання прибудинкової території, санітарно - технічне обслуговування, 

обслуговування внутрішньобудинкових мереж, освітлення місць загального 

користування, поточного ремонту); послуг з управління будинком, спорудою 

або групою будинків (балансоутримання, укладання договорів на виконання 

послуг, контроль виконання умов договору тощо); послуг з ремонту 

приміщень, будинків, споруд (заміна та підсилення елементів конструкцій та 

мереж, їх реконструкція, відновлення несучої спроможності несучих елементів 

конструкцій тощо) – Корюківську житлово-експлуатаційну контору. 

 



2. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

17.01.2013 № 14 «Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг» 

вважати такими, що втратило чинність. 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 



                                                         
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
25 січня 2018 року № 27 

 

Про затвердження розміру пайових внесків 

у розвиток інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури 

населених пунктів Корюківської міської ради 
 

Розглянувши протокол засідання комісії з питань визначення пайової 

участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури населених пунктів Корюківської об’єднаної територіальної 

громади від 22.01.2018 № 1, керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 40 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», рішеннями четвертої сесії Корюківської міської 

ради шостого скликання від 20.01.2012 «Про Порядок залучення, розрахунку 

розміру і використання  коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. 

Корюківки» рішеннями четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 22.02.2017 «Про Порядок залучення, розрахунку, розміру і 

використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених 

пунктів Корюківської територіальної громади»,  

 

                               виконком міської ради в и р і ш и в : 

 

1. Затвердити розмір пайового внеску у розвиток інженерно- 

транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Корюківської 

міської ради  для фізичної особи - підприємця Тройни Сніжани Олександрівни 

по об’єкту «Реконструкція нежитлового приміщення під магазин 

непродовольчих товарів з прибудовою» по вул. Шевченка, 91/1 м. Корюківка, 

Корюківського району Чернігівської області в сумі 16 245,81 грн..  

  

2. Затвердити розмір пайового внеску на розвиток інженерно- 

транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Корюківської 

міської ради для ТОВ «ПГ «Бреч» по об’єкту «Будівництво будівлі для 

відпочинку рибогосподарського персоналу» по вул. Молодіжна, 1В в с. Бреч 

Корюківського району Чернігівської області в сумі 136 000,04 грн.. 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков     



                                                          
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

25 січня  2018 року № 28 

 

Про затвердження оцінки майна 

міської комунальної власності 

 

Розглянувши звіти про оцінку майна:  

нежитлових приміщень площею 30,22 кв. м., розміщених в 

одноповерховій адміністративній будівлі, що перебуває на балансі 

Корюківської міської ради та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. 

Корюківка, вул. Шевченка, 87, виконаний приватним підприємством «Десна - 

Експерт - М» за договором № 005/18-М від 11.01.2018, рецензію на звіт про 

оцінку майна, виконану за договором від 17.01.2018;  

трактора Т-40 АМ, інвентарний номер 101510049, який знаходиться у 

власності Корюківської міської ради,  виконаний приватним підприємством 

«Десна - Експерт - М» за договором № 009/18-М від 12.01.2018, рецензію на 

звіт про оцінку майна, виконану за договором від 23.01.2018;  

нежитлового приміщення площею 29,6 кв. м., розміщеного на ІІ-му 

поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Корюківської 

міської ради та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. 

Вокзальна, 8а, виконаний приватним підприємством «Десна - Експерт - М» за 

договором № 006/18-М від 11.01.2018, рецензію на звіт про оцінку майна, 

виконану за договором від 19.01.2018;  

нежитлового приміщення площею 22,7 кв. м. розміщеного на ІІІ-му 

поверсі триповерхової будівлі, що перебуває на балансі Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради та знаходиться за 

адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 73, виконаний 

приватним підприємством «Десна - Експерт - М» за договором № 014/18-М від 

19.01.2018, рецензію на звіт про оцінку майна, виконану за договором від 

22.01.2018;  

керуючись  ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлових приміщень площею 

30,22 кв. м., розміщених в одноповерховій адміністративній будівлі, що 



перебуває на балансі Корюківської міської ради та знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 87, ринкова вартість якого 

станом на 01.01.2018 становить 50106 (п’ятдесят тисяч сто шість) гривень 78 

копійок без врахування ПДВ.  

 

2. Затвердити звіт про оцінку майна: трактора Т-40 АМ, інвентарний 

номер 101510049, який знаходиться у власності Корюківської міської ради, 

ринкова вартість якого станом на 15.01.2018 становить 46300 (сорок шість 

тисяч триста) гривень 72 копійки без врахування ПДВ. 

 

3. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлового приміщення площею 

29,6 кв.м., розміщеного на ІІ-му поверсі адміністративної будівлі, що 

перебуває на балансі Корюківської міської ради та знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Вокзальна, 8а, ринкова вартість якого 

станом на 01.01.2018 становить 46023 (сорок шість тисяч двадцять три) гривні 

06 копійок без врахування ПДВ. 

 

4. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлового приміщення площею  

22,7 кв.м. розміщеного на ІІІ-му поверсі триповерхової будівлі, що перебуває 

на балансі Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. 

Шевченка, 73, ринкова вартість якого станом на 19.01.2018 становить 35294 

(тридцять п’ять тисяч двісті дев’яносто чотири) гривні 72 копійки без 

врахування ПДВ. 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 



                                                                   
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
25 cічня 2018 року № 29 

 

Про оренду майна міської  

комунальної власності 

 

За результатом вивчення попиту на оренду майна міської комунальної 

власності: приміщення площею 29,6 кв. м. в будівлі по вул. Вокзальна, 8а, м. 

Корюківка, розглянувши заяву ФОП Андрущенко Н.І. від 01.12.2017, лист 

відділу освіти, культури і туризму Корюківської РДА від 19.01.2018 № 01-

12/110, клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради № 01-12/60 від 19.01.2018 та № 01-12/70 від 22.01.2018, 

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 

року, керуючись  статтею 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування в 

Україні», 

 

                               виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

1. Укласти Договір оренди майна міської комунальної власності з 

фізичною особою - підприємцем Андрущенко Наталією Іванівною терміном на 

2 роки 11 місяців на оренду приміщення  площею 29,60 кв. м. в будівлі по вул. 

Вокзальна, 8а, м. Корюківка з розрахованою місячною орендною платою в 

сумі 383 (триста вісімдесят три) гривні 53 копійки з подальшим коригуванням 

цієї орендної плати на індекс інфляції, в тому числі за січень 2018 року. 

 

2. Встановити Дерев’янку Віталію Леонтійовичу з 01 січня 2018 року 

місячну орендну плату по договору оренди майна міської комунальної 

власності (трактор Т-40 АМ) від 01 березня 2016 року в розмірі 385 (триста 

вісімдесят п’ять) гривень 84 копійки, з  подальшим коригуванням цієї орендної 

плати на індекс інфляції, в тому числі за січень 2018 року. 

 

3. Надати ТОВ «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 року 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 січня 2018 року включно.  

 

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

міської ради на: 

4.1. Укладення додаткової угоди щодо зміни Орендодавця та назви і 

реквізитів Орендаря до договору оренди майна міської комунальної власності 

№ 1 від 15 вересня 2017 року на оренду приміщення загальною площею 14,2 

кв. м. в будівлі, за адресою: вул. Шевченка, 73, м. Корюківка. 

4.2. Укладення додаткової угоди щодо продовження терміну дії договору 

та зміни назви і реквізитів Орендаря до договорів оренди нерухомого майна:  

№ 1 від 01 травня 2012 року на оренду приміщення загальною площею 

117 кв. м. в будівлі, за адресою: вул. Шевченка, 66 а, с. Наумівка;  

№ 1 від 11 вересня 2017 року на оренду приміщення загальною площею 20 

кв. м. в будівлі, за адресою: вул. Довженка, 9, с. Хотіївка;  

№ 2 від 11 вересня 2017 року на оренду приміщення загальною площею 15 

кв. м. в будівлі, за адресою: вул. Шкільна, 2, с. Тютюнниця;  

№ 3 від 11 вересня 2017 року на оренду приміщення загальною площею 50 

кв. м. в будівлі, за адресою: вул. Генерала Білого, 84, с. Сядрине;  

№ 4 від 11 вересня 2017 року на оренду (приміщення загальною площею 

45 кв. м. в будівлі, за адресою: вул. Шевченка, 45, с. Сахутівка;  

№ 5 від 11 вересня 2017 року на оренду приміщення загальною площею 42 

кв. м. в будівлі, за адресою: вул. Шевченка, 5, с. Рейментарівка; 

№ 6 від 11 вересня 2017 року на оренду приміщення загальною площею 50 

кв. м. в будівлі, за адресою: вул. Гагаріна, 32, с. Забарівка; 

№ 7 від 14 листопада 2017 року на оренду приміщення загальною площею 

50 кв. м. в будівлі, за адресою: вул. Центральна, 6, с. Буда. 

4.3. Укладення додаткових угод щодо продовження терміну дії договорів 

оренди до договору оренди № 1-ОП від 14 листопада 2017 року на оренду 

харчоблоків шкільних їдалень м. Корюківка та договору оренди № ОМ 2 від 27 

листопада 2017 року на оренду індивідуально визначеного майна шкільних 

їдалень м. Корюківка, укладених з  ТОВ «КОРЮКІВКА АСС», терміном до 31 

січня2018.   

 

5. 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. 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 



                                                                  
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
25 січня 2018 року № 31 

 

Про дозвіл на встановлення 

тимчасової споруди 

 

Розглянувши клопотання ФОП Чауса Віталія Леонідовича вх. № 16/06-01 від 

18.01.2018 щодо надання дозволу на встановлення та облаштування 

тимчасової споруди по вул. Нова, 1/1-А, м. Корюківка, керуючись ст. 28 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядком 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, 

затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244, ст. 33 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                               виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Надати дозвіл фізичній особі - підприємцю Чаусу Віталію 

Леонідовичу на встановлення та облаштування тимчасової споруди по вул. 

Нова, 1/1-А, м. Корюківка. 

 

2. Зобов’язати ФОП Чауса Віталія Леонідовича забезпечити 

виготовлення паспорта прив’язки тимчасової споруди на вищезазначеній 

земельній ділянці відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

3. Пункт 1 даного рішення набуває чинності з моменту надання 

заявником до Корюківської міської ради копії зазначеного паспорта прив’язки. 

 

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 
25 січня 2018 року  № 32                                                                                                                                                                                                                  

 

Про впорядкування адресного господарства 

 

Розглянувши заяви громадян та додані документи, керуючись Порядком 

присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території 

Корюківської міської територіальної громади, затвердженим рішенням шостої 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 25.05.2017, ст.ст. 316 - 

319, 325 Цивільного кодексу України, ст.ст. 30, 37, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                                 виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Визнати індивідуальним житловим будинком 117/200 частин 

житлового будинку по пров. Пушкіна, 2, м. Корюківка, які належать  

Єрмоленку Володимиру Миколайовичу на підставі свідоцтва про право 

власності на житловий будинок з надвірними будівлями від 23.07.2002, та 

присвоїти зазначеному будинку з господарськими будівлями поштову адресу: 

пров. Пушкіна, 2/1, м.  Корюківка. 

Підстава: заява вх. № 20/04-05 від 16.01.2018. 

 

2. Визнати індивідуальним житловим будинком 83/200 частини 

житлового будинку по пров. Пушкіна, 2, м. Корюківка, які належать  

Єрмоленку Андрію Володимировичу на підставі договору дарування 

частки будинку від 05.07.2017 за № 1009, та присвоїти зазначеному будинку 

поштову адресу: пров. Пушкіна, 2/2, м. Корюківка. 

Підстава: заява вх. № 19/04-05 від 16.01.2018. 

 

3. Визнати індивідуальним житловим будинком 1/2 частину житлового 

будинку по вул. Шевченка, 53, с. Наумівка Корюківського району, що 

належить Головиній Ганні Володимирівні на підставі договору дарування від 

05.01.2001 за № 18, свідоцтва про право на спадщину від 25.11.2005 за № 2958, 

і присвоїти зазначеному будинку з господарськими будівлями та 

земельній ділянці площею 0,1740 га, цільове призначення – для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, на якій 

вони розташовані, поштову адресу: вул. Шевченка, 53/1, с. Наумівка 

Корюківського району. 



Підстава: заява вх. № 27/04-05 від 23.01.2018. 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 

 



                                                                  
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
25 січня 2018 року № 33 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Про присвоєння адрес 

земельним ділянкам 

 

Розглянувши подані клопотання громадян та юридичних осіб щодо 

присвоєння адрес земельним ділянкам, керуючись ст. 12 Земельного кодексу 

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

 

                                    виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Присвоїти земельній ділянці кадастровий номер 

7422481500:07:000:0977, площею 0,6000 га, цільове призначення – ведення 

особистого селянського господарства, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, поштову адресу: вул. Лісового П., 9-А, с. 

Бреч Корюківського району.  

Підстава: заява вх. № 14/06-01 від 18.01.2018. 

 

2. Присвоїти земельній ділянці площею 0,77 га, цільове призначення – 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, (КВЦПЗ 03.07.), 

категорія земель – землі житлової і громадської забудови, яка передається у 

постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, поштову адресу: вул. 

Ринкова, 22-А, м. Корюківка. 

Підстава: заява вх. № 41/04-02 від 24.01.2018. 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 



                                                     
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

25 січня 2018 року № 34 

 

Про постановку на квартирний облік 
 

Розглянувши клопотання Корюківської ЦРЛ 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. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
                              

виконком міської ради в и р і ш и в : 
 

Поставити на квартирний облік: 

Стрельцову Альону Борисівну, ___________ року народження, черга 

загальна, склад сім’ї – 3 (три) особи. 

- чоловік – Костюк Владислав Миколайович, ____________ р.н. 

- син – Костюк Іван Владиславович, _______________ р.н. 

Підстава: клопотання Корюківської ЦРЛ вх. №16/04-05 від 11.01.2018.  

 

 

Заступник міського голови з питань                                                                                 

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 



                                                                   

 

  КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

25 січня 2018 року  № 35                                                                  

 

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 Гожеву Євгенію Петровичу, зареєстрованому по вул. 

______________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ______________, матеріальну допомогу на лікування в сумі 

2000 грн.. 

Кошти перерахувати у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на розрахунковий 

рахунок № _____________ для поповнення карткового рахунку Гожева Є.П. № 

_________________. 

Підстава: заява вх. № 18/04-05 від 12.01.2018. 

 

2. Надати Чумак Євдокії Петрівні, зареєстрованій 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. № 15/04-05 від 11.01.2018.  

 

3. Надати Панкратьєвій Валентині Михайлівні, 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. № 22/04-05 від 16.01.2018. 



4. Надати Скринник Світлані Миколаївні, зареєстрованій по вул. 

_______________, реєстраційний номер облікової картки платника податків  

______________, матеріальну допомогу на ліквідацію наслідків пожежі в 

розмірі 2000 грн.. 

Кошти перерахувати на особовий рахунок № ______________ у ТВ ВБ № 

10024/0159 філії ЧОУ АТ «Ощадбанк». 

Підстава: заява вх. № 26/04-05 від 23.01.2018. 

 

 

Заступник міського голови з питань 

 діяльності виконавчих органів ради                                         О.М. Биков 



                                                                  
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

25 січня  2018 року  № 36                                           

 

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 Летуті Ганні 

Федосіївні (вул. __________________, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків _________________), що здійснювала поховання Стецька 

Вячеслава Борисовича, безробітного, який помер 07.01.2018. 

Підстава: заява вх. № 12/04-05 від 12.01.2018. 

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 особовий рахунок № ______________ у ТВ ВБ № 

10024/0159 філії ЧОУ АТ «Ощадбанк». 

 

2. Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Лизогуб 

Валентині Олексіївні (с. Тур’я Сновського району, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків _______________), що здійснювала 

поховання Власенко Юлії Олексіївни (с. Воловики Корюківського району), 

безробітної, яка  померла 12.01.2018. 

Підстава: заява вх. № 21/04-05 від 16.01.2018. 

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 
 

25 січня 2018 року № 37  

 

Про зміни до мережі розпорядників 

коштів 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. Дозволити Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради ввести до мережі розпорядників коштів міського бюджету 

КПКВ 0617325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури 

та спорту» з метою перереєстрації дебіторської заборгованості, яка 

утворилась станом на 01.01.2018 року в сумі 246287,63грн. як попередня 

оплата по «Будівництву спортивного майданчика для міні-футболу зі 

штучним покриттям в Корюківській гімназії», та була зареєстрована по 

КПКВ 1016310. 

 

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 
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