
                                                                        
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

10 квітня 2018 року  № 121                                      

 

Про субвенцію з  

обласного бюджету 

 

       Згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від             

23.03.2018 № 155 «Про розподіл субвенції» міському бюджету виділена субвенція з 

обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 

73578,00  грн.. У зв’язку з цим, керуючись            ст.ст. 27, 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», п. 17 рішення дванадцятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від       21.12.2017 «Про міський бюджет на 2018 

рік», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Визначити головним розпорядником коштів субвенції з обласного бюджету 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 73578,00 грн.   Відділ 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, КПКВКМБ 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в 

т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами». 

  

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

проекту рішення міської ради про внесення змін до рішення дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 21.12.2017 «Про міський бюджет 

на 2018 рік.  

 

3. Контроль за виконанням 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 
 

10 квітня  2018 року № 122                                          

 

Про заходи щодо збалансування 

міського бюджету у 2018 році 

в процесі його виконання 

      

З метою підвищення рівня фінансової спроможності міського бюджету, 

враховуючи положення ст. 78 Бюджетного кодексу України,  на виконання вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання 

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», враховуючи 

розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 

28.03.2018 № 168 «Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2018 

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

Україні»: 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1.  Затвердити План заходів щодо наповнення міського бюджету, вишукання 

додаткових джерел надходжень до нього, дотримання жорсткого режиму економії 

бюджетних коштів та посилення фінансово - бюджетної дисципліни у 2018 році 

(додається). 

 

2.  Відповідальним виконавцям забезпечити неухильне вжиття заходів, 

передбачених зазначеним Планом. 

 

      3.  Контроль за виконанням 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 
 

10 квітня 2018 року  № 123                                        

 

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 21.12.2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», ст.ст. 

27, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Зменшити     призначення    по     КПКВКМБ   0116030    «Організація 

благоустрою населених пунктів» на  суму 300000,00 грн.. 

 

2. Перенести  призначення в сумі 300000,00 грн. на  КПКВКМБ 0116013 

«Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного господарства». 

 

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

проекта рішення міської ради про внесення змін до рішення дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 21.12.2017 «Про міський бюджет 

на 2018 рік».  

 

      4. Контроль за виконанням 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 
 

10 квітня 2018 року № 124 

 

Про затвердження Переліку заходів  

з благоустрою та озеленення 

населених пунктів Корюківської міської ради  

на 2018 рік 

 

З метою здійснення заходів з благоустрою, озеленення міста, впорядкування 

прилеглих територій підприємств, установ, організацій, керуючись ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в : 

 

1. Затвердити Перелік заходів з благоустрою та озеленення населених пунктів 

Корюківської міської ради на 2018 рік (додаток 1). 

 

2. Закріпити територію вулиць за підприємствами, установами, організаціями 

для забезпечення її систематичного прибирання (додаток 2). 

Санітарним днем визначити четвер кожного тижня. 

 

3. Закріпити пам’ятники за підприємствами, установами, організаціями з 

метою підтримання їх у належному стані та впорядкування прилеглої до 

пам’ятників території (додаток 3). 
 

4. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити доведення 

даної інформації до виконавців. 
 

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 
   

10 квітня 2018 року № 125 

 

Про утворення Експертної групи  

по відбору проектів громадського  

бюджетування 

 

         З метою здійснення детального аналізу та оцінки поданих громадянами 

проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського 

бюджету (бюджету участі), відповідно до п. 4.4. Положення про громадський 

бюджет (бюджет участі) в Корюківській міській територіальній громаді, 

затвердженого рішенням тринадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 05.03.2018, ст.ст. 28, 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

 

Утворити Експертну групу по відбору проектів, реалізація яких 

відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) в 

Корюківській міській територіальній громаді, в складі: 

1. Олійник Світлана Олександрівна – секретар міської ради, керівник 

групи. 

2. Биков Олександр Миколайович  – заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, заступник керівника групи. 

Члени групи: 

3. Яковець Сергій Миколайович – начальник юридичного відділу міської 

ради. 

4. Скиба Тетяна Віталіївна – начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради. 

5. Бабич Сергій Володимирович – депутат міської ради, голова постійної 

комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально - економічного та 

культурного розвитку міста. 

6. Селюк Анатолій Михайлович – начальник КП «Благоустрій». 

7. Станіславська Анна Григорівна – голова Корюківської молодіжної 

ради, 

8. Онищук Володимир Леонідович – голова КММГО «Альтернатива». 

 

Заступник міського голови з питань                                                                                                       

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 



                                                                                 

 

                              КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                          ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                            РІШЕННЯ 
 

10 квітня 2018 року № 126  

 

Про затвердження  

штатного розпису 

КП «Благоустрій» 

 

       Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 06.04.2018 № 64                       

відповідно до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово - комунального господарства України, Об’єднанням 

організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово 

- комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки 

працівників житлово - комунального господарства, місцевої промисловості, 

побутового обслуговування населення України на 2017 - 2018 роки, ст.ст. 30, 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з 

введенням додаткових штатних одиниць до штатного розпису підприємства, 

 

виконком  міської ради  в и р і ш и в: 

 

        Затвердити штатний розпис КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з 01 квітня 2018 року 

(додається). 

 

Заступник міського голови з питань                                                                                                    

діяльності виконавчих органів ради                                             О.М. Биков 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
  

10 квітня 2018 року № 127 

 

Про звільнення від сплати  пайового внеску 

на розвиток інженерно - транспортної 

та соціальної інфраструктури 

населених пунктів Корюківської міської ради  
 

       Розглянувши протокол засідання комісії з питань визначення пайової 

участі замовників на розвиток інженерно - транспортної та соціальної 

інфраструктури  від 06.04.2018 № 2, керуючись ст. 31 Закону України «Про 

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

містобудівної діяльності», рішенням 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 : 

 

      Звільнити товариство з обмеженою відповідальністю «ПГ «Бреч» від 

сплати пайового внеску на розвиток інженерно - транспортної та соціальної 

інфраструктури населених пунктів Корюківської міської ради по об’єкту 

«Будівництво манежу для тренування коней» по вул. Шкільна, 12А, с. Бреч 

Корюківського району, Чернігівської області». Відповідно до зареєстрованої 

декларації код об’єкта будівництва згідно з Державним класифікатором 

будівель та споруд ДК 018-2000-1265.9 (Зали спортивні інші) та відповідно до  

п. 2 ч. 4 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».  

  

 

Заступник міського голови з питань 

        діяльності виконавчих органів ради                                         О.М. Биков 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
  

10 квітня 2018 року  № 128 

 

Про закінчення  

опалювального сезону 2017-2018 років 

 

      Відповідно до п. 5 Правил надання послуг з централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої води та водовідведення, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

 

                                виконком міської ради в и р і ш и в : 

 

      1.  Встановити термін завершення опалювального сезону  2017 - 2018 років        

в  населених  пунктах  Корюківської  міської  ради о 24.00 годині 13 квітня           

2018 року для всіх категорій споживачів. 

 

        2. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» 

(Корюківська експлуатаційна дільниця) забезпечити надання послуг з гарячого 

водопостачання споживачам згідно укладених договорів. 

 

      3.  Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 06.10.2017 № 385 «Про початок опалювального сезону 2017 - 

2018 років». 

 

      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 
  

10 квітня 2018 року  № 129 

 

          Про погодження графіка  

подачі гарячої води АТ «ОТКЕ» 

 

       Розглянувши лист ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» № 731/1 від 10.04.2018 «Про узгодження 

нового графіка подачі гарячої води споживачам м. Корюківка на між 

опалювальний період 2018 р.», керуючись Законом України «Про житлово - 

комунальні послуги», ст.ст. 28, 30, 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 
 

виконком міської  ради  в и р і ш и в: 
 

         Погодити          ПУБЛІЧНОМУ       АКЦІОНЕРНОМУ         ТОВАРИСТВУ 

«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»   графік  подання   гарячої   води споживачам:  

щоденно з 17 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. на період  з 14 квітня  2018 року до 

настання опалювального періоду. 
 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                               О.М. Биков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        
 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

10 квітня 2018 року № 130 

 

Про погодження назви проекта  

та визначення виконавця робіт 

з проектування 

 

      Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

міської ради № 01-12/276 від 03.04.2018 щодо погодження назви пректа з 

реконструкції Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 та визначення виконавця робіт з 

пректування, керуючись ст.ст. 31, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

                                  виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

      1. Погодити Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради назву проекта по об’єкту «Реконструкція Корюківської ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 1 з енергоефективними заходами та створенням нового освітнього 

простору по         вул. Шевченка, 54 в м. Корюківка, Чернігівської обл., з 

виділенням черговості:             І черга – зовнішнє утеплення, ІІ черга – заміна 

покриття, зовнішніх вікон та дверей; ІІІ черга – внутрішнє опорядження  та 

заміна інженерних мереж з улаштуванням ІТП». 

 

      2. Визначити виконавцем робіт з проектування по об’єкту «Реконструкція 

Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 з енергоефективними заходами та створенням 

нового освітнього простору по вул. Шевченка, 54 в  м. Корюківка, 

Чернігівської обл., з виділенням черговості: І черга – зовнішнє утеплення, ІІ 

черга – заміна покриття, зовнішніх вікон та дверей; ІІІ черга – внутрішнє 

опорядження  та заміна інженерних мереж з улаштуванням ІТП» ФОП 

Мельник С.П.. 

 

 

Заступник міського голови з питань                                                                                                  

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 
 

 

 



                                                                                        
 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

  10 квітня 2018 року № 131 

 

Про надання дозволу на  

отримання містобудівних умов 

 

      Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

міської ради щодо надання дозволу на отримання у відділі житлово - 

комунального господарства та будівництва, містобудування та архітектури 

Корюківської РДА містобудівних умов та обмежень забудови земельної 

ділянки по вул. Шевченка, 54 м. Корюківка для розробки проектної 

документації з реконструкції Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, приймаючи до 

уваги, що зазначена  земельна  ділянка перебуває в користуванні Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту, керуючись ст.ст. 30, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст 29, 40 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», 

 

                                  виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

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

міської ради на  на отримання містобудівних умов та обмежень забудови 

земельної ділянки по вул. Шевченка, 54 м. Корюківка для  виготовлення  

проектної  документації по об’єкту «Реконструкція Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст.           

№ 1 з енергоефективними заходами та створенням нового освітнього простору 

по вул. Шевченка, 54 в м. Корюківка, Чернігівської обл., з виділенням 

черговості: І черга – зовнішнє утеплення, ІІ черга – заміна покриття, зовнішніх 

вікон та дверей; ІІІ черга – внутрішнє опорядження  та заміна інженерних 

мереж з улаштуванням ІТП». 

      Підстава: клопотання № 01-12/266 від 29.03.2018.  

 

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

міської ради на виготовлення проектно - кошторисної документації з 

реконструкції Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1. 

 

Заступник міського голови з питань                                                                                                  

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 

                                                                                        

 



                                                                         

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

  10 квітня 2018 року  № 132                                                         

 

Про надання дозволу  на  

здійснення попередньої оплати 

 

       Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради № 01-12/275 від 03.04.2018, керуючись постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої 

оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                 виконком міської ради в и р і ш и в :     

 

       Надати дозвіл Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради на здійснення попередньої оплати робіт по об’єкту «Поточний 

ремонт ганку з улаштуванням навісу в Наумівській ЗОШ» на суму 37595,81 

грн. та по об’єкту «Заміна дверних блоків в Корюківській гімназії» на суму             

18170,26 грн..   

 

 

Заступник міського голови з питань                                                                                                  

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            

 

                                 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                       ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                         РІШЕННЯ 
 

10 квітня 2018 року  № 136                                                                  

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

      Розглянувши заяву Кравченко А.М. та додані до неї 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» (зі змінами), 

 

                                 виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

      Надати Кравченко Альоні Миколаївні, зареєстрованій по  вул. 

____________          с. Хотіївка, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків   _____________, матеріальну допомогу  на  лікування брата 

Литвина Андрія Олексійовича, мешканця   с. Кугуки,  ____________,  в  сумі  

1500  грн.. 

      Кошти перерахувати на поточний рахунок № ______________, відкритий             

на ім’я Кравченко А.М. у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ 

«ПОЛІКОМБАНК».  

      Підстава: заява вх. № 115/04-05 від 06.04.2018. 

 

 

Заступник міського голови з питань                                                                                 

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

10 квітня 2018 року  № 137 

                                                        

Про надання дозволу на виготовлення 

проектної документації та газифікацію  

житлового будинку 

 

      Розглянувши заяву Онищук А.І., керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                                 виконком міської ради в и р і ш и в : 

 

      1. Надати дозвіл  Онищук Аліні Ігорвні на  виготовлення  проектної 

документації  та  газифікацію житлового будинку по вул. Садова, 2Д. 

      Підстава: заява вх. № 59/04-05 від 21.02.2018. 

 

       2.  Дозволити  Онищук А.І. проведення  земляних  робіт  лише при 

отриманні відповідного дозволу міської ради. 

 

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Бикова О. М.. 

 
 

Заступник міського голови з питань                                                                                 

діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Биков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                
 

                                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                   ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                 РІШЕННЯ 
 

10 квітня 2018 року  № 138                                           

 

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 Кубрак Юлії 

Володимирівні  (пров. ________________, м. Корюківка, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ______________), що   здійснювала   

поховання  Коржа Володимира Миколайовича, безробітного, який помер 

22.03.2018. 

      Підстава:  заява вх. № 95/04-05 від 26.03.2018. 

                        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 Ісаханову Сурену 

Арташовичу  (вул. ______________, м.  Корюківка, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків _____________),   що   здійснював   

поховання  Приходька Дмитра Михайловича, безробітного, який помер  

05.01.2018. 

      Підстава:  заява вх. № 96/04-05 від 27.03.2018. 

                        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  №  _______________. 

 

       3. Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Заяць Тетяні 

Миколаївні  (вул. ____________, м. Сновськ, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків _____________), що  здійснювала   поховання  

Герасименка Миколи Петровича, мешканця с. Наумівка, безробітного, який 

помер  14.03.2018. 

      Підстава:  заява вх. № 103/04-05 від 28.03.2018. 

                        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  №  __________________. 

     

       4. Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Сумко Галині 

Миколаївні  (вул. ____________, с. Хотіївка, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ______________), що  здійснювала  поховання  Куц 

Тетяни Володимирівни, мешканки с. Хотіївка, безробітної, яка померла  

12.03.2018. 

      Підстава:  заява вх. № 110/04-05 від 05.04.2018. 

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

картковий рахунок № ____________. 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                        О.М. Биков 
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