
        

                                                                   
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 

 
23 квітня 2018 року  № 139 
 

Про виконання міського  

бюджету за І квартал 2018 року                                     

 

       Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О. І. 

керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 4 

ст. 80 Бюджетного кодексу України,  

 

                     виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

       Винести на чергову сесію для затвердження міською радою звіт про 

виконання міського бюджету за І квартал 2018 року:      

 

-     по доходах у сумі  32644,3 тис. грн., в тому числі по доходах загального 

фонду міського бюджету у сумі 31910,6 тис. грн. та  спеціального фонду 

міського бюджету у сумі 733,7 тис. грн., 

 

-      по видатках у сумі 25651,1 тис. грн., у тому числі по видатках загального 

фонду міського бюджету у сумі 24868,1 тис. грн. та спеціального фонду 

міського бюджету у сумі 783,0 тис. грн., 

 

-      по кредитуванню загального фонду в сумі 30,0 тис. грн.. 

 

 

Міський голова        Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 

 
23 квітня 2018 року  № 140 

 

Про додаткову дотацію 

 

       Згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від              

17.04.2018 № 206 «Про розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров’я» міському бюджету виділена додаткова дотація на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров’я в сумі 2637200,00 грн.. У зв’язку з цим, керуючись 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 додаткової дотації на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти в сумі 2637200,00 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», спрямувавши вищезазначені кошти, в першу чергу, 

на захищені статті видатків. 

 

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 виконання даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

Міський голова                                                                             Р.Р. Ахмедов 

 

 



                                                                   
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

      
23 квітня 2018 року  № 141 

                                                                       

Про встановлення тарифів  

на послуги по збиранню, перевезенню  

та захороненню ТПВ 

  

      Розглянувши  лист  КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ 

КОНТОРИ  від  16.04.2018  № 219   щодо   встановлення  тарифів  на  послуги 

по збиранню, перевезенню та захороненню ТПВ,  керуючись    постановою   

Кабінету  Міністрів   України  від  01.06. 2011 № 869   «Про   забезпечення   

єдиного   підходу   до   формування  тарифів на житлово - комунальні 

послуги», ст.ст. 14, 31 Закону України «Про житлово - комунальні послуги»,  

ст.ст. 28, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                виконком міської ради в и р і ш и в :    

 

      1. Встановити тарифи на послуги по збиранню, перевезенню та 

захороненню твердих побутових відходів, що надаються КОРЮКІВСЬКОЮ 

ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЮ КОНТОРОЮ, в наступних розмірах: 

 

      Збирання та перевезення твердих побутових відходів спецавтомобілем: 

населення, грн. за 1 м. куб. 

48,50+9,70 (ПДВ 20%) = 58,20 - тариф з урахуванням ПДВ 20%, 

бюджет, грн. за 1 м. куб. 

55,79+11,16 (ПДВ 20%) = 66,95 - тариф з урахуванням ПДВ 20%, 

інші споживачі, грн. за 1 м. куб. 

63,10+12,62 (ПДВ 20%)=75,72 - тариф з урахуванням ПДВ 20%. 

       

      Захоронення твердих побутових відходів: 

населення, грн. за 1 м. куб. 

22,78+4,56 (ПДВ 20%) = 27,34 - тариф з урахуванням ПДВ 20%, 

бюджет, грн. за 1 м. куб. 

25,75+5,15 (ПДВ 20%) = 30,90 - тариф з урахуванням ПДВ 20%, 

інші споживачі, грн. за 1 м. куб. 

26,06+5,21 (ПДВ 20%) = 31,27- тариф з урахуванням ПДВ 20%. 

       



      Збирання,  перевезення та  захоронення твердих побутових відходів з 

приватного сектору, грн. з одного мешканця: 

7,63+1,53 (ПДВ 20%) = 9,16 - тариф з урахуванням ПДВ 20%. 

     

      Збирання,  перевезення  та захоронення твердих побутових відходів від  

мешканців багатоквартирних житлових будинків з наявністю всіх видів 

благоустрою, грн. з одного мешканця:   

9,03+1,81 (ПДВ 20%) = 10,84 - тариф з урахуванням ПДВ 20%. 

 

     2. Дане рішення підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації. 

 

     3.  Рішення набуває чинності з 01 червня 2018 року. 

 

     4.  Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 11.07.2017 

№ 234 «Про встановлення тарифів на послуги по збиранню, перевезенню та 

захороненню ТПВ» вважати таким, що втратило чинність, з дня введення в дію 

даного рішення. 

 

     5. Контроль за виконанням цього 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 
 

23 квітня 2018 року № 142  

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради з нагоди  

32-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної громадської організації 

«Спілка Чорнобиль», 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 32-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС нагородити 

Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної 

допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

- Апанасковича Юрія Григоровича, учасника ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС – за високий професіоналізм, самовідданість та 

вагомий особистий внесок у подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, 

 - Федорину Петра Давидовича, учасника ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС – за високий професіоналізм, самовідданість та вагомий 

особистий внесок у подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. 

Підстава: клопотання Корюківської районної громадської організації 

«Спілка Чорнобиль» вх. № 244/04-02 від 19.04.2018. 

 

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

600 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. 

 

 

Міський голова         Р.Р. Ахмедов 

 



                                                                

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
23 квітня 2018 року № 143  

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради з нагоди 60-річчя  

Корюківського центру дитячої та юнацької  

творчості Корюківської міської ради 

 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради, 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 60-річчя Корюківського центру дитячої та юнацької 

творчості нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

- Богданюк Тетяну Петрівну, керівника гуртків Корюківського центру 

дитячої та юнацької творчості Корюківської міської ради –  за багаторічну 

сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток 

позашкільної освіти, 

- Кошель Тетяну Юріївну, методиста Корюківського центру дитячої та 

юнацької творчості Корюківської міської ради – за багаторічну сумлінну 

працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток позашкільної 

освіти. 

Підстава: клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради № 01-12/303 від 19.04.2018.  

 

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

600 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. 

 

Міський голова         Р.Р. Ахмедов 

 



                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
23 квітня 2018 року № 144  

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради з нагоди  

73-ї річниці перемоги над нацизмом  

у Другій світовій війні 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів, 

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 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

- Кравченко Ганну Григорівну,  ветерана Другої світової війни, учасника 

бойових дій – за мужність та героїзм, проявлені при захисті Батьківщини, 

багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у відбудову країни;   

- Лебедька Миколу Федоровича, ветерана Другої світової війни, 

учасника бойових дій – за мужність та героїзм, проявлені при захисті 

Батьківщини, багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у відбудову 

країни. 

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів          

№ 53 від 18.04.2018. 

 

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

600 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. 

 

Міський голова         Р.Р. Ахмедов 

 



                                                                 

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

23 квітня 2018 року № 145  

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 15 березня 2018 року № 95 

«Про затвердження  

календарного плану заходів  

Корюківської міської ради 

на ІІ-ІV квартали 2018 року» 

 

       У зв’язку з відзначенням 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні та з метою надання матеріальної допомоги учасникам бойових 

дій, інвалідам та малолітнім в’язням періоду Другої світової війни, що 

проживають на території Корюківської міської ради (за списком), враховуючи 

можливість перерозподілу коштів, відповідно до ст. 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком  міської ради  в и р і ш и в: 

 

       Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 15 березня 2018 року № 95 «Про затвердження календарного плану заходів 

Корюківської міської ради на ІІ-IV квартали 2018 року», виклавши план 

заходів в новій редакції (додається). 

 

 

Міський голова         Р.Р. Ахмедов 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                      РІШЕННЯ 
 

23 квітня 2018 року  № 146 

                                                        

Про виділення коштів на 

проведення офіційних заходів  

з нагоди Дня пам’яті та примирення 

і 73-ї річниці перемоги над  

нацизмом у Другій світовій війні 

 

       Відповідно до ст. 28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування        

в Україні», Календарного плану заходів Корюківської міської ради на                  

ІІ-ІV квартали 2018 року, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 15.03.2018 № 95, 

  

виконком  міської ради  в и р і ш и в: 

 

       З нагоди відзначення у 2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: 

 

       1. Затвердити список учасників бойових дій, інвалідів та малолітніх в’язнів 

періоду Другої світової війни, що проживають на території населених пунктів 

Корюківської міської ради, для виплати матеріальної допомоги (додається).  

 

        2.  Виділити кошти: 

-    в сумі 8100 грн. для виплати матеріальної допомоги ветеранам війни за 

списком; 

-      в сумі 1300 грн. на придбання квітів для привітання ветеранів війни. 

 

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

8100 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 1300 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 
 

23 квітня 2018 року № 147   

 

Про затвердження  

штатних розкладів 

комунальних підприємств 

 

       Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської   

міської ради від 23.04.2018 № 118, КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 20.04.2018 № 75, 

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», 

 

виконком  міської ради  в и р і ш и в: 

 

       1. Затвердити штатний розпис комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради з 01 травня по 30 червня 

2018 року (додається). 

 

       2. Затвердити штатний розпис КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з 01 травня 2018 року та  

коефіцієнти співвідношень  мінімальної  тарифної ставки робітника І розряду 

(місячної тарифної ставки) до встановленої Галузевою угодою мінімальної 

тарифної ставки робітника І розряду та коефіцієнти співвідношень розмірів 

мінімальних місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців 

та технічних службовців до  мінімальної  тарифної ставки  робітника                       

І  розряду  основного  виробництва  (мінімального посадового окладу (ставки) 

працівника основної професії) (штатний розклад додається). 

    

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 



                                                                     
                                                                                                                                           

   КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
   ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

    РІШЕННЯ 
 

23 квітня 2018 року № 148 

Про затвердження проектно- 

кошторисної документації 

  Розглянувши експертний звіт  ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 19.04.2018           

№ 02/183/18, керуючись Порядком затвердження проектів будівництва і 

проведення їх експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 травня 2011 року № 560, ст. 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

                                виконком міської ради в и р і ш и в: 

   1. Затвердити проектно - кошторисну документацію по об’єкту                   

«Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по 

вул. Шевченка (окремими ділянками) в м. Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області» на суму 2019,571 тис. грн.. 

  1.1. Основні техніко - економічні характеристики об’єкта: 

Характер проведення робіт – поточний середній ремонт.                                            

Кошторисна вартість робіт: 

Всього – 2019,571 тис. грн., у тому числі:                                                                                

будівельні роботи – 1616,809 тис. грн.,                                                               

інші витрати – 402,762 тис. грн.,                                                                    

1.2. Розробник проекту – ТОВ «ДОРПРОЕКТБУД».  

       1.3.   Експертна оцінка – ТОВ  «СІВЕРЕКСПЕРТ»  від   19.04.2018                   

№ 02/183/18.       

 

Міський голова        Р.Р. Ахмедов 

 



                                                                 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

23 квітня 2018 року  № 149 
 

Про погодження режиму роботи 

Корюківської ЦРА № 38 

та її структурних підрозділів 

 

      Розглянувши клопотання Корюківської ЦРА № 38 КП «Ліки  України» 

Чернігівської обласної ради вх. № 228/04-02 від 12.04.2018 щодо погодження 

режиму роботи Корюківської ЦРА № 38 та її структурних підрозділів, 

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

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

      Погодити наступний режим роботи Корюківської центральної районної     

аптеки   № 38   комунального    підприємства   «Ліки  України» Чернігівської  

обласної   ради  та її структурних підрозділів: 

 

Корюківська ЦРА № 38                                             з  8.00 год. до 20.00 год.,                           

вул. Вокзальна, 5, м. Корюківка                               без перерви та вихідних 

 

аптечний пункт № 1 ЦРА № 38                                з  8.00 год. до 16.00 год., 

вул. Шевченка, 101 м. Корюківка                            вихідні: субота, неділя 

  

аптечний пункт № 2 ЦРА № 38                                з  8.00 год. до 16.00 год., 

вул. Шевченка, 101 м. Корюківка                             вихідні: субота, неділя 
 

 

 

Міський голова                                                                              Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

        



                                                            

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

23 квітня 2018 року  № 150                                                         

 

Про надання дозволу  на  

здійснення попередньої оплати 

 

       Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 23.04.2018 № 119, 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 виробів 

та матеріалів для обслуговування мереж вуличного освітлення на загальну 

суму 20648,69 грн.:  

 -    на  3820,86 грн. по рахунку № 9376, 

 -    на 16827,83 грн. по рахунку № 9262.   

 

 

 

Міський голова         Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

23 квітня 2018 року № 152 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про оренду  майна міської  

комунальної власності 

 

      Розглянувши листи Державного підприємства «Чернігівський науково -

дослідний інститут землеустрою» від 02.04.2018 №18-28-0.13-680/2-18,              

ФОП Фурман Яни Василівни від 02.04.2018, відповідно до Положення про 

порядок передачі майна комунальної власності Корюківської міської ради  в 

оренду, затвердженого рішенням  восьмої сесії Корюківської міської ради 

п’ятого скликання від 31.01.2007 року (із змінами, внесеними рішенням 

одинадцятої сесії Корюківської м міської ради  шостого скликання від 

24.05.2012), 

                                    

                              виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

       1. Розірвати договір оренди № 6 від 01 грудня 2015 року, укладений з 

Державним підприємством «Чернігівський науково - дослідний інститут 

землеустрою» на оренду приміщення гаражу площею 42,2 кв.м. по 

вул. Вокзальна, 24, м. Корюківка, за згодою сторін з 27 квітня 2018 року. 

 

       2. Погодити передачу в оренду приміщення загальною площею 38 кв.м. в 

нежитловій будівлі за адресою: вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка під 

розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування 

населення (перукарні), відповідно до вимог чинного законодавства України 

терміном на 2 роки 11 місяців.  

 

       3. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити 

виконання даного рішення. 

 

 

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 

 



                                                                   

 

 

 

                                                         
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

23 квітня 2018 року № 155 

 

Про квартирний облік 

 

       Розглянувши заяву Антоненко А.М., 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. 11 Закону України 

«Про житловий фонд соціального призначення», ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

                              виконком міської ради в и р і ш и в : 

 

       1. Поставити на квартирний облік: 

 

 -  Антоненко Анну Миколаївну, __________ р.н., багатодітну мати, черга 

позачергова, склад сім’ї – 4 особи: 

1)   син – Федорченко Арсеній Олександрович, ___________ р.н.; 

2)   син – Антоненко Тимофій Олександрович, ___________ р.н.; 

3)   донька – Антоненко Софія Олександрівна, ______________ р.н. 

      Підстава: заява вх. № 111/04-05 від 05.04.2018. 

 

      2. Зняти з квартирного обліку Титенко Ольгу Валентинівну у зв’язку із 

забезпеченням житловою площею. 

      Підстава: свідоцтво про право на спадщину № 817 від 30.09.2013. 

 
 

Міський голова                                                                  Р.Р. Ахмедов  

 
 



 

 

                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

23 квітня 2018 року № 156   

                                                        

Про відключення будинку 

від мереж централізованого опалення  
 

        Розглянувши протокол постійно діючої міжвідомчої комісії Корюківської 

міської ради з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від 

мереж центрального опалення і гарячого водопостачання від 23.04.2018,            

заяву Петрика Богдана Анатолійовича, протокол загальних зборів 

співвласників багатоквартирного будинку за адресою: 15300, Чернігівська 

область, м. Корюківка, вул. Слов’янська, будинок 2, керуючись Порядком 

відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого 

опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від 

централізованого теплопостачання, затвердженого рішенням сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради п’ятого скликання від  15.02.2008, 

  

виконком міської ради в и р і ш и в : 

 

       1. На підставі п. 2.2 Порядку відключення окремих житлових будинків 

від  мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові 

споживачів від централізованого теплопостачання надати дозвіл на 

відключення житлового багатоквартирного будинку по вул. Слов’янська, 2,                         

м. Корюківка від мереж централізованого опалення. 

 

       2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради та її виконкому 

надати Петрику Б.А. перелік організацій,  до яких слід звернутися для 

отримання технічних умов для розробки проекту індивідуального 

(автономного) теплопостачання і відокремлення від мереж централізованого 

опалення. 

 

      3. 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 
 

23 квітня 2018 року  № 158 

                                                        

Про надання дозволу на виготовлення 

проектної документації та газифікацію  

житлового будинку 

 

      Розглянувши заяву Забаровської Т.В., керуючись ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                                 виконком міської ради в и р і ш и в : 

 

      1. Надати дозвіл Забаровській Тетяні Василівні на  виготовлення  проектної 

документації  та  газифікацію житлового будинку по вул. _______________. 

      Підстава: заява вх. № 122/04-05 від 18.04.2018. 

 

       2.  Дозволити  Забаровській Т.В. проведення  земляних  робіт  лише при 

отриманні відповідного дозволу міської ради. 

 

      3. 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 
 

23 квітня 2018 року № 159 

       

Про надання дозволу на підключення                                 

до централізованої мережі водопостачання 
 

      Розглянувши  клопотання  КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 20.04.2018 № 111, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

                               виконком міської ради в и р і ш и в:  

 

      1. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на 

підключення до централізованої мережі водопостачання: 

 

 -    будівлі Брецького лісництва по вул. Індустріальна, 29, 

 -    будівлі Корюківського лісництва по вул. Франка, 139а, 

 -    житлового   будинку   по   вул. ___________,   власник  –  Пилипець   

Іван 

Миколайович, 

 -    квартири   по   вул. ________________,  власник  –  Кириченко  Інна 

Віталіївна. 

 

 2. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської  міської  ради  на 

виконання земляних робіт по підключенню вищезазначених об’єктів до 

міського водогону. 

       

       3. 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 
 

23 квітня 2018 року  № 160                                           

 

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 Юрченко Людмилі 

Миколаївні  (вул. _______________, м. Чернігів, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків _____________), що   здійснювала   

поховання  Хлистуна Володимира Миколайовича, безробітного, який помер 

16.02.2018. 

      Підстава:  заява вх. № 123/04-05 від 18.04.2018. 

                        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 на рахунок № _______________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  ____________________. 

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 
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