
                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

04 травня 2018 року  № 161  

                                                        

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 ювілейного дня народження вручити вітальну листівку з 

виплатою матеріальної допомоги у розмірі 200 грн. кожній: 

- Пономаренко Вірі Кирилівні – жительці м. Корюківка (д.н. – 

22.05.1928 року), 

- Лашко Пелагеї Василівні – жительці с. Сядрине (д.н. – 25.05.1928 

року), 

- Земсковій Ганні Трохимівні – жительці м. Корюківка  (д.н. – 

28.05.1928 року).  

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів 

України від 03.05.2018 № 62. 

 

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

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

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

перерахування коштів згідно даного рішення. 

 

 

Міський голова        Р.Р. Ахмедов 

 



                                                                      
                                                                                                                                           

   КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
   ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

    РІШЕННЯ 
 

04 травня 2018 року № 162 

Про надання дозволу на розробку                                                                

проектно-кошторисної документації 

   Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо необхідності будівництва 

водогону по вул. Вокзальна, м. Корюківка, керуючись ст. 31 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 31 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

                                виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       1. Надати дозвіл на виготовлення проектно - кошторисної документації з 

будівництва водогону по вул. Вокзальна  в м. Корюківка. 

 

       2. Визначити виконавцем робіт з виготовлення проектно - кошторисної 

документації з будівництва водогону по вул. Вокзальна в м. Корюківка 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОДПРОЕКТ -

ЧЕРНІГІВ». 

  

       3. Міському голові Ахмедову Р.Р. укласти договір з проектувальником на 

виконання робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації.  

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова        Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 



                                                                      
                                                                                                                                           

   КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
   ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

    РІШЕННЯ 
 

04 травня 2018 року № 163 

Про затвердження проектно- 

кошторисної документації 

    Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 03.05.2018 № 01-12/338 щодо затвердження  

робочого проекту з реконструкції Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 та 

експертний звіт ТзОВ «ГЛОБАЛ ПРОМПОСТАЧ»  № 74/18-ЕЗ від  27 квітня 

2018 року щодо розгляду проектної документації за зазначеним проектом, 

керуючись ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                               виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

        Затвердити проектно - кошторисну документацію 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» на 

суму 68269,732 тисячі гривень.     

 

          Основні техніко-економічні характеристики об’єкта: 

     1.  Характер проведення робіт – реконструкція; 

      

     2.  Кошторисна вартість реконструкції:  

Всього:                                     68269,732  тис. грн.. 

Будівельні роботи                   49791,257 тис. грн.. 

Устаткування                           4208,207 тис. грн.. 

Інші витрати                            14270,268  тис. грн. 

Зворотні суми                           43,256 тис. грн.. 

з них: 

  

-  перша черга -  всього:    10203,546  тис. грн.. 



Будівельні роботи                   7398,892 тис. грн.. 

Устаткування                           - 

Інші витрати                            2804,654  тис. грн. 

Зворотні суми                          - 

 

-  друга черга -  всього:      14884,702  тис. грн.. 

Будівельні роботи                   11634,639 тис. грн.. 

Устаткування                           - 

Інші витрати                            3250,063  тис. грн. 

Зворотні суми                          18,953 тис. грн.. 

 

-   третя черга -  всього:     43181,484  тис. грн.. 

Будівельні роботи                   30757,726 тис. грн.. 

Устаткування                           4208,207 тис. грн.. 

Інші витрати                             8215,551  тис. грн. 

Зворотні суми                           24,303 тис. грн.. 

 

          3.  Розробник проекту              ФОП Мельник С.П. 

          

          4.  Позитивний експертний звіт  ТзОВ «ГЛОБАЛ ПРОМПОСТАЧ»   

                                                              № 74/18-ЕЗ від  27 квітня 2018 року.     

 

Міський голова        Р.Р. Ахмедов 



                                                                   
 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

04 травня 2018 року  № 164 

 

Про видачу посвідчення  

опікуна (піклувальника) 

 

      Розглянувши заяву Інтересної О.О. щодо видачі їй посвідчення опікуна 

(піклувальника), керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 56, 67 Цивільного кодексу України, Правилами 

опіки та піклування, затвердженими Наказом Державного комітету України у 

справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони 

здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 

26.05.1999  № 34/166/131/88, на підставі рішення виконавчого комітету міської 

ради від 20.12.2007 № 327 «Про призначення опіки», 

 

                             виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

     Видати Інтересній Ользі Олексіївні, призначеній рішенням виконавчого 

комітету  Корюківської міської ради  від  20.12.2007 № 327 «Про призначення                    

опіки» опікуном над малолітніми онуками Білим Микитою Дмитровичем, 

__________ р. н., та Білою Анною Дмитрівною, _________ р.н.,  посвідчення  

встановленого зразка. 

     Підстава: заява вх. № 145/04-05 від 04.05.2018. 

    

 

 Міський голова                                                               Ахмедов Р.Р. 



                                                                   
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

04 травня 2018 року № 167                                                                 
 

Про порушення клопотання щодо  

надання довгострокового пільгового кредиту 

жителю м. Корюківка Плющу О.В.  

 

       Розглянувши заяву жителя м. Корюківка Плюща О. В. про порушення 

клопотання Корюківською міською радою перед Чернігівським обласним 

Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, на  

підставі  розпорядження  голови   Чернігівської   облдержадміністрації  № 251  

від 06 липня 2012 року «Про затвердження Правил надання пільгових кредитів 

індивідуальним сільським забудовникам житла Чернігівським обласним 

Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», 

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

 

                        виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

      Звернутись із клопотанням до Чернігівського обласного Фонду підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі щодо надання довгострокового 

пільгового кредиту в розмірі 200 (двісті) тис. грн. жителю м. Корюківка           

вул. ___________ Плющу Олександру Валерійовичу для будівництва 

житлового будинку за вказаною адресою (текст клопотання додається). 

     Підстава: заява вх. № 134/04-05 від 26.04.2018. 

 

       

Міський голова                                                                                Р.Р. Ахмедов 



                                                                    Директору Чернігівського обласного   

                                                                   Фонду підтримки індивідуального 

                                                                   житлового будівництва на селі 

                   Буцку О.В. 

 

 

 

 

КЛОПОТАННЯ 
 

       Корюківська міська рада згідно рішення виконавчого комітету          

міської ради від 04 травня 2018 року № 167  просить надати довгостроковий 

пільговий кредит у сумі 200 (двісті) тис. грн. мешканцю м. Корюківка           

вул. ___________ Плющу Олександру Валерійовичу для будівництва 

житлового будинку за вказаною адресою. 

       В свою чергу міська рада надає згоду на виконання робіт, пов’язаних з 

будівництвом житла, та сприяє у здійсненні контролю за виконанням 

майбутнім позичальником зобов’язань за кредитним договором в тому числі: 

-     цільовим використанням кредитних коштів; 

-     дотриманням строків (етапів) будівництва; 

-     своєчасністю введення в експлуатацію житла; 

-   надає інформацію на прохання Фонду (за її наявності) про хід освоєння 

бюджетних коштів позичальником та здійснює допомогу Фонду у погашенні 

заборгованості позичальника по кредиту у випадках порушення строків 

розрахунків. 

  

 

Міський голова                                                                        Р.Р. Ахмедов 

 

04.05.2018 



                                                                   
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

04 травня  2018 року № 168  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про оренду  майна міської  

комунальної власності 

 

Розглянувши заяву ФОП Давидової Олени Миколаївни вх. № 138/04-05 

від 27.04.2018,  відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні», 

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

       1. Продовжити термін дії договору оренди майна міської комунальної 

власності  від 01 липня 2015 року № 3 – будівлі площею 130,7 кв. м. по                            

вул. Вокзальна, 12, м. Корюківка, укладеного з фізичною особою - 

підприємцем Давидовою Оленою Миколаївною, терміном по 31 травня               

2018 року включно. 

 

2. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити 

укладення додаткової угоди до договору оренди майна міської  комунальної 

власності, зазначеного в даному рішенні. 

 

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 



                                                                      
                                                                                                                                           

   КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
   ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

    РІШЕННЯ 
 

 

04 травня 2018 року № 169 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Про технічний стан майна 

міської комунальної власності 

 

       Розглянувши лист КП «Благоустрій» від 20.04.2018 № 76, акт технічного 

стану майна міської комунальної власності (паркану), складений 03.05.2018 

постійно діючою комісією з питань обстеження стану майна, створеною за 

розпорядженням міського голови від 15.08.2017 № 133, що обліковується на 

балансі КП «Благоустрій», керуючись ст. 29 Закону України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні», 

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

        1. Затвердити Акт № 10  від 03.05.2018 технічного стану майна міської 

комунальної власності – паркану  по вул. Галина Костюк, 16, м. Корюрівка, 

1987 року введення в експлуатацію, балансовою вартістю 28123 (двадцять 

вісім тисяч сто двадцять три) гривні 36 копійок, знос 156 (сто п’ятдесят шість) 

гривень, 24 копійки. 
 

 

        2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради та її виконкому подати 

на розгляд міської ради документи щодо подальшого використання (списання) 

майна міської комунальної власності, зазначеного в пункті 1 цього рішення. 

 

 

Міський голова                                                      Р.Р. Ахмедов 



                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

04 травня 2018 року № 170                                                                    

                                                        

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» (зі змінами),  

 

                                 виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       1. Надати  Галицькій  Ользі   Іванівні,  зареєстрованій  по  пров. _________, 

с. Буда Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ____________, матеріальну допомогу на  лікування в сумі 1000 грн.. 

       Кошти перерахувати у ТВ БВ № 10024/0159  Філії – ЧОУ АТ «Ощадбанк» 

на особовий рахунок № _________________. 

       Підстава: заява вх. № 132/04-05 від 26.04.2018. 

 

       2. Надати Соломасі Марині Вікторівні, зареєстрованій по                                

вул. ___________, с. Гуринівка Корюківського району, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ______________, матеріальну допомогу на  

лікування в сумі 1000 грн.. 

      Кошти перерахувати у  на розрахунковий рахунок № _____________ у           

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». 

      Підстава: заява вх. № 139/04-05 від 03.05.2018.  

 

        

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 



                                                                  
 

                              КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                           ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                            РІШЕННЯ 
 

04 травня 2018 року  № 171                                            

 

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: 

 

       Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Холодовій Людмилі 

Олексіївні  (вул. ___________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ____________), що здійснювала поховання Тройни 

Володимира Олексійовича, безробітного, який помер 18.04.2018. 

      Підстава:  заява вх. № 128/04-05 від 23.04.2018. 

                        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 БВ № 10024/0159  Філії – ЧОУ АТ «Ощадбанк» 

на особовий рахунок № _________________. 

 

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 



                                                                  
 

                              КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                           ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                            РІШЕННЯ 
 

04 травня 2018 року  № 172 

 

Про заборону вилову риби  

на території нижньої водойми  

меліоративної системи «Бреч» 

по вул. Червонохутірська м. Корюківка 

 

     Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо необхідності припинення вилову 

риби в зв’язку з зарибленням частини нижньої водойми меліоративної системи 

«Бреч» орієнтовною площею 2,2 га  (пляж по вул. Червонохутірська ) для 

підтримання сприятливого гідрологічного режиму річки та з метою охорони, 

відтворення й збільшення рибних запасів, керуючись Законом України «Про 

рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», 

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

                                виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

        1. Заборонити  вилов риби у нижній водоймі меліоративної системи  

«Бреч» орієнтовною площею 2,2 га по вул. Червонохутірська м. Корюківка 

(територія міського пляжу)  до 01 жовтня 2018 року. 

 

        2. Заборонити протягом вищевказаного періоду проведення будівельних, 

днопоглиблювальних робіт, видобування піску, прокладання будь - яких 

комунікацій на зазначеній території. 

 

        3. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації та на 

офіційному сайті Корюківської міської ради. 

 

          4. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 
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