
 

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

01 червня 2018 року  № 193 

 

Про зміни до розпису іншої 

субвенції з міського бюджету 

 

       Згідно рішення чотирнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 24 травня 2018 року «Про внесення змін до рішення дванадцятої 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2017 року 

«Про міський бюджет на 2018 рік» з міського бюджету виділена інша 

субвенція районному бюджету у сумі 2431700,00 грн.. У зв’язку з цим, 

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

Україні»: 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Затвердити   зміни  до  розпису  іншої   субвенції  з   міського  бюджету 

районному бюджету  згідно додатку 1. 

 

       2. 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 
 

01 червня 2018 року  № 194 

 

Про підвищення надбавок  

педагогічним працівникам 

 

       Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І., з 

метою врегулювання питання оплати праці педагогічним працівникам (крім 

педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів) до прийняття 

відповідної постанови щодо її підвищення,  керуючись ст. 28 Закону «Про 

місцеве самоврядування в Україні», п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       1. Встановити надбавку за престижність педагогічної праці педагогічним 

працівникам закладів дошкільної освіти, КОРЮКІВСЬКОГО ЦЕНТРУ 

ДИТЯЧОЇ І ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ, Корюківської музичної школи                       

ім. О.С. Корнієвського та Корюківського навчально - виробничого комбінату в 

розмірі 20 відсотків посадового окладу з 01 червня 2018 року по 31 серпня 

2018 року. 

 

       2. Установити надбавку за складність та напруженість праці головному 

бухгалтеру Корюківського дошкільного навчального закладу № 4 «Веселка» з 

01 червня 2018 року у розмірі 50 відсотків. 

 

       3. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, 

керівникам ДНЗ № 1 «Дельфін» та ДНЗ № 4 «Веселка» забезпечити внесення 

змін до штатних розписів відповідних бюджетних установ. 

 

       4. 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 
 

01 червня 2018 року  № 195 

 

Про  проведення профілактичного обстеження 

населення громади методом флюорографії 

 

        З метою ранньої діагностики туберкульозу, пухлин та інших захворювань 

грудної порожнини, відповідно до ст. 8 Закону України «Про протидію 

захворюванню на туберкульоз», ст. 5 Закону України «Про захист населення 

від інфекційних хвороб», ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в : 

 

       1. Затвердити графік роботи пересувного флюорографа у сільських 

населених пунктах Корюківської міської територіальної громади з 11 червня  

2018 року по 13 липня 2018 року (додається). 

 

       2. Рекомендувати головному лікарю комунальної установи «Корюківський 

районний центр первинної медико - санітарної допомоги»  Лещенко  С.В.: 

       2.1. Вирішити питання з Чернігівським обласним протитуберкульозним 

диспансером про безкоштовне надання пересувної флюорографічної машини з 

відповідним медичним персоналом для флюорографічного обстеження 

сільського населення громади. Відповідальність за збереження пересувної 

флюорографічної машини, поточний ремонт покладається на головного лікаря 

комунальної установи «Корюківський районний центр первинної медико -

санітарної допомоги». 

       2.2. Забезпечити додаткове обстеження осіб з патологією органів грудної 

клітки (крім туберкульозу) з наступним їх оздоровленням. 

       2.3. Забезпечити дієвий контроль за проведенням флюорографічного 

обстеження населення громади та інформувати міську раду про підсумки 

роботи. 

           

       3. Виконуючим обов’язки старост, керівникам підприємств і організацій 

усіх форм власності: 



       3.1. Забезпечити 100% явку людей на флюорографічне обстеження, 

залучивши до цієї роботи депутатський актив. 

       3.2. Виділити транспорт для доставки людей, особливо похилого віку та 

інвалідів, до місця проведення обстеження.  

       3.3. Організувати місця проведення флюорографічного обстеження 

населення, проживання та харчування виїзних флюорографічних бригад 

обласного тубдиспансеру в кожному населеному пункті. Забезпечити 

збереження пересувної флюорографічної машини. 

       3.4. Забезпечити пересувну флюорографічну установку пальним для 

переїзду між населеним пунктами. 

       3.5. Забезпечити оплату за витрачену електроенергію згідно показань 

лічильника, який встановлено на пересувну флюорографічну установку. 

 

        4. Доручити Корюківському району електричних мереж ПАТ 

«Чернігівобленерго» (Рябець В.О.) забезпечити підключення пересувної 

флюорографічної установки до джерел надійного електропостачання по 

кожному населеному пункту. 

 

        5. Рекомендувати Корюківському відділенню поліції Менського відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області  

(Кукуюк А.П.) надати практичну допомогу в флюорографічному обстеженні 

специфічних контингентів (осіб без постійного місця проживання, 

диспансерних хворих на туберкульоз, які відмовляються від обстеження, 

хворих на хронічний алкоголізм та наркоманію, осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі). 

 

       6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

    

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                 Рішення виконавчого комітету 

                                                                         Корюківської міської ради 

                                                                                 від 01 червня 2018 року № 195 

 

 

 

 

 

ГРАФІК  

роботи пересувного флюорографа в Корюківській ОТГ  

на 2018 рік 
№ 

з/п 

Назва населеного пункту Кількість осіб, що підлягає 

огляду 

Дата обстеження 

1.  с.Сядрине 270 11.06-13.06 

2.  с.Наумівка 207 26.06-27.06 

3.  с.Соснівка 28 29.06 

4.  с.Буда 40 29.06 

5.  с.П.Слобода 24 29.06 

6.  с.Забарівка 170 04.07-05.07 

7.  с.Тютюнниця 66 06.07 

8.  с.Сахутівка 78 09.07 

9.  с.Бреч 59 11.07 

10.  с.Рейментарівка 116 12.07 

11.  с.Хотіївка 64 13.07 

 
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     
                                                                                                                                           

   КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
   ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

    РІШЕННЯ 
 

01 червня 2018 року № 196 

Про затвердження проектної 

документації 

 Розглянувши експертний звіт філії «Київоблбудекспертиза» державного 

підприємства «Київоблбудінвест» від 31.05.2018 № 01-0346-18-ЦБ, 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                   

«Будівництво артезіанської свердловини для питного водопостачання з 

використанням енергоощадного обладнання в м. Корюківка Чернігівської 

області» на суму 3991,916 тис. грн.. 

   1.1. Основні техніко - економічні характеристики будівництва об’єкта: 

Характер проведення робіт – будівництво.                                            

Кошторисна вартість робіт – 3991,916 тис. грн.. 

Розробник проекту – ТОВ «Інженербудпроект».  

       1.2. Експертна оцінка – філія «Київоблбудекспертиза» державного 

підприємства «Київоблбудінвест» від  31.05.2018  № 01-0346-18-ЦБ.       

 

Міський голова                                                                 Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 



                                                                    

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

01 червня 2018 року  № 197                                                          

 

Про надання дозволу  на  

здійснення попередньої оплати 

 

       Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради № 01-11/419 від 31.05.2018, 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 періодичних видань на                   

ІІ півріччя 2018 року на суму 363,71 грн..   

 

 

Міський голова                                                                                 Р.Р. Ахмедов 
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