
                                                                  

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

13 червня 2018 року  № 198  

 

Про результати роботи  

в.о. старости Наумівського  

старостинського округу в 2017 році 

 

      Заслухавши інформацію виконуючого обов’язки старости Наумівського 

старостинського округу Корюківської міської ради  Сухої М.Р., відповідно до 

Плану роботи виконавчого комітету Корюківської міської ради на І півріччя 

2018 року, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 11.01.2018           

№ 1, Положення про старосту села Корюківської міської ради, затвердженого 

рішенням другої позачергової сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 12.01.2017 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       1. Інформацію про роботу виконуючого обов’язки старости Наумівського         

старостинського округу Корюківської міської ради Сухої Марії Романівни у 

2017 році прийняти до відома. 
 

        2. Роботу виконуючого обов’язки старости Наумівського старостинського 

округу Корюківської міської ради  Сухої М.Р. визнати задовільною. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
13 червня 2018 року  № 199                                        

 

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. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету: 

- по КПКВ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 

на  суму 11500,00 грн. – головний розпорядник Корюківська міська рада, 

- по КПКВ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2210 на суму 

174026,00 грн. – головний розпорядник Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради. 

 

2. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету: 

- по КПКВ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 3220 

на суму 11500,00 грн. для придбання бензопили – головний розпорядник 

Корюківська міська рада, 

- по КПКВ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»  КЕКВ 3110 на  суму 

174026,00 грн. на придбання апаратури для освітлення сцени міського будинку 

культури. 

 

3. Начальнику фінансового відділу Барсук О.І. внести зміни до розпису 

міського бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення 

«Про міський бюджет на 2018 рік». 



 

      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 
13 червня 2018 року  № 200                                          

 

Про зменшення видатків 

міського бюджету  

 

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

метою врегулювання питання щодо фінансування видатків на утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок коштів додаткової дотації з 

Державного бюджету у відповідності до вимог бюджетного законодавства, 

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

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

        1. Зменшити кошторисні призначення по асигнуваннях, які були 

використані не у відповідності до ст. 32 Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2017 рік», по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної 

середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладам (в т.ч. школою-

дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами» в сумі 1727434,51 грн., в т.ч.: 

-   по КЕКВ  2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 

1083959,75 грн., 

-     по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на  суму 215521,71 грн., 

-    по  КЕКВ  2240  «Оплата послуг  (крім комунальних)» на  суму 362300,00 

грн., 

-     по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на  суму 45889,06 грн., 

-   по КЕКВ 2282 «Окремі  заходи  по реалізації  державних (регіональних) 

програм, не віднесених до заходів розвитку» на  суму 8836,77 грн., 

-     по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на суму 10927,22 грн.. 

 

2.   Контроль  за    виконанням    даного   рішення   покласти    на    першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

   

Міський голова                                                                    Р.Р. Ахмедов 

 
 



                                                                   
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

13 червня 2018 року № 201                                          

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету  

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І., 

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

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

          1. Збільшити кошторисні призначення по КПКВКМБ 0611020 «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладам (в т.ч. 

школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами» на  суму 1727434,51 грн., в т.ч.: 

- по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 430750,00 грн., 

- по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 94770,00 грн., 

- по КЕКВ  2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 

611649,75 грн., 

- по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на суму 215521,71 грн., 

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 311205,00 

грн., 

- по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 45890,06 грн., 

- по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесених до заходів розвитку» на суму 8836,77 грн., 

- по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на суму 8812,22 грн.. 

 

          2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

   

 

Міський голова                                                                    Р.Р. Ахмедов 

 

 



                                                                   
 

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
  

13 червня 2018 року  № 202  

 

Про фінансування Програми 

 

       Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І., 

відповідно до рішення чотирнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 24.05.2018 «Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради від 21.12.2017 «Про міський бюджет на  2018 рік», 

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

 

                          виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Кошти, виділені на виконання «Комплексної програми з реалізації 

міграційної політики Корюківського районного сектору Управління Державної 

міграційної служби України в Чернігівській області на 2018 рік» в сумі              

25,0 тис. грн., виділити Корюківському районному сектору Управління 

Державної міграційної служби України в Чернігівській області для проведення 

поточного ремонту ганку адмінприміщення підрозділу за адресою:                         

вул. Зарічна, буд 7, м. Корюківка, Чернігівська область, в тому числі, 

облаштування його пандусом для покращення обслуговування населення 

Корюківської громади та своєчасності надання адміністративних послуг з 

питань оформлення паспорта громадянина України у форматі ІD-картки та 

паспорта громадянина України для виїзду за кордон.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

          

 

Міський голова                                                                                Р.Р. Ахмедов 

 

 
 

 

 



                                                                  

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

13 червня 2018 року  № 203 

                                                        

Про встановлення тарифу на послуги  

Корюківської ЖЕК з утримання 

будинку, споруд та прибудинкової 

території для будинку  

по вул. Франка, 5В, м. Корюківка   

 

       Розглянувши лист  КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО - ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ 

КОНТОРИ від 29.05.2018 № 286 про встановлення тарифу на послуги з 

утримання будинку, споруд та прибудинкової території по вул. Франка 5В             

м. Корюківка, керуючись ст.ст. 14, 31 Закону України «Про житлово -

комунальні послуги»,  ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

                              виконком  міської ради  в и р і ш и в: 

 

      1. Встановити тариф на послуги КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО - 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ КОНТОРИ з утримання будинку, споруд та 

прибудинкової території для будинку по вул. Франка, 5В, м. Корюківка у 

розмірі 2,52 грн. (з ПДВ) за один квадратний метр загальної площі. 

  

     2.  Дане рішення підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації. 

 

     3.  Рішення набуває чинності з 01 липня 2018 року і діє до перегляду або 

встановлення нових тарифів. 

 

     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 

 

 



                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

13 червня 2018 року  № 204 

                                                        

Про привітання Мойсієнко Н.С. 

з нагоди 90-річного ювілею 

 

        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 ювілейного дня народження вручити вітальну листівку              

з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 200 грн.: 

- Мойсієнко Ніні Семенівні – жительці м. Корюківка (д.н. – 

____________ року). 

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів          

від 15.05.2018 № 67. 

 

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

200 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 50 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 
 

13 червня 2018 року № 205   

 

Про затвердження  

штатних розписів 

комунальних підприємств 

 

        Розглянувши клопотання КП «Батьківщина» вх. № 369/04-02 від 

07.06.2018, КП «Убідьське» від 12.06.2018 № 49, 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 

«БАТЬКІВЩИНА» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з 01 липня 2018 року 

(додається). 

 

        2. Затвердити штатний розпис КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«УБІДЬСЬКЕ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з 01 липня 2018 року 

(додається). 

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 



                                                                   
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
   

13 червня 2018 року № 206 

 

Про визначення переліку видів 

суспільно-корисних оплачуваних робіт  

 

        З метою забезпечення вимог Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на 

належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення 

заборгованості зі сплати аліментів» та розглянувши лист Корюківського 

районного відділу з питань пробацїї Центрального міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації 

міністерства юстиції України від 13.02.2018 № 813 щодо визначення об’єктів 

та видів суспільно - корисних робіт для відбуття правопорушниками, на яких 

судом накладено адміністративне стягнення у виді суспільно - корисних робіт, 

відповідно до абзацу першого статті 31-1, абзацу другого статті 325-1 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, підпункту 2 пункту «а» частини 

1 статті 38, статті 40, частини 1 статті 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

                                

виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

 

       1. Визначити перелік видів суспільно - корисних оплачуваних робіт, що 

можуть виконувати порушники, до яких судом застосовано адміністративне 

стягнення, на території населених пунктів Корюківської міської ради згідно 

додатку. 

 

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради                 

Бикова О. М.. 

 

Міський голова                            Р.Р. Ахмедов   
 

 

 

 



                                                                             Додаток до  

рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради 

від 13.06.2018 року № 206 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК  

видів суспільно корисних оплачуваних робіт, що можуть виконувати 

порушники, до яких судом застосовано адміністративне стягнення, на 

території населених пунктів Корюківської міської ради 

  

№ 

п/п 
Види суспільно корисних оплачуваних робіт 

1 Благоустрій та озеленення території населених пунктів Корюківської 

міської ради (кладовищ, зон відпочинку та туризму, придорожніх смуг, 

тощо) 

2 Ліквідація неорганізованих (стихійних) звалищ сміття, навантаження 

негабаритного сміття, гілля. 

3 Очистка від снігу, ожеледиці, льоду тротуарів, зупинок громадського 

транспорту. 

4 Прибирання від хмизу та гілок об'єктів, де проводились роботи із обрізки 

зелених насаджень. 

5 Участь у ліквідації наслідків стихійних явищ, епізоотії, епіфітотії. 

6 Прибирання території дитячих та спортивних майданчиків. 

7 Благоустрій та ремонт малих архітектурних форм. 

8 Ремонт вулично-дорожньої мережі: копання водовідвідних канав, 

влаштування тимчасових водовідвідних лотків, розкопка траншей 

водопровідних мереж, фарбування транспортних та пішохідних огорож. 

9 Відновлення пам’ятників архітектури: реконструкція пам’ятників садово-

паркової культури; очистка гідроспоруд; догляд за рослинами (прополка, 

підсадка рослин, полив); висадка дерев, кущів, квітів; скошування газонів; 

перекопування ґрунту перед відновлювальними посадками. 

10 Інші види загальнодоступних суспільно корисних оплачуваних робіт, які 

мають суспільно корисну спрямованість. 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                         О.М. Биков 

 

 

 



                                                                 
 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

13 червня 2018 року  № 207                                                        

 

Про надання дозволу  на  

здійснення попередньої оплати 

 

       Розглянувши клопотання Корюківського ДНЗ № 4 «Веселка» від 

01.06.2018 № 93, Корюківської районної організації ветеранів від 11.06.2018, 

№ 87, Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

від 13.06.2018 № 463, 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 :     

 

       1. Надати дозвіл Корюківському дошкільному навчальному закладу № 4 

«Веселка» еколого - натуралістичного напрямку Корюківської міської ради на 

здійснення  попередньої  оплати: 

-      періодичних  видань  на ІІ половину 2018 року на суму 5651,59 грн., 

-      спортивного інвентарю на суму 6512,00 грн..     

 

       2. Надати дозвіл Корюківській районній організації ветеранів на 

здійснення попередньої оплати періодичних видань на ІІ половину 2018 року 

на суму 1993,63 грн..  

 

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

міської ради на здійснення попередньої оплати періодичних видань на                      

ІІ половину 2018 року на суму 464,43 грн..  

 

Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 



                                                          
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

13 червня 2018 року № 208 

 

Про надання дозволу  

КП «Корюківкаводоканал» 

на проведення аварійних робіт  

з ремонту вуличного водогону  

 

       Розглянувши звернення КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 25.05.2018 № 145 щодо необхідності проведення аварійних робіт із 

заміни труб водогону по вул. Червонохутірська, з метою забезпечення надання 

на належному рівні послуг споживачам та попередження виникнення 

аварійних ситуацій з водопостачанням, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

                            виконком міської ради в и р і ш и в :     

 

       1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на проведення аварійних робіт із заміни труб 

вуличного водогону по вул. Червонохутірська, від буд. № 2 до буд. № 10 та від 

буд. № 33 до буд. № 51, терміном з 14 червня по 06 липня  2018 року. 

     

       2. Погодити комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради Графік проведення аварійних робіт по вулиці 

Червонохутірська (додається). 

 

       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 
 

13 червня 2018 року  № 209 

 

Про затвердження калькуляцій  

 

       Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 05.06.2018 № 152, 

КП «Убідьське»  від 12.06.2018 № 50, ФОП Сергійчука А. Л. вх. № 178/04-05 

від 11.06.2018 щодо затвердження калькуляцій вартості послуг зазначених 

суб’єктів господарювання, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                               виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

      1. Затвердити комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради калькуляції: 

-     вартості 1 години роботи екскаватора ЕLЕХ 81А-01, 

-     вартості 1 години роботи автогрейдера ДЗ-143-01, 

-   вартості 1 години роботи автомобіля САЗ-3507 (при середній швидкості                 

40 км/год.).  

       Калькуляції додаються. 

 

      2. Затвердити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «УБІДЬСЬКЕ» 

КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ калькуляції вартості косіння трави трактором              

Т-40 з роторною косаркою для різних категорій споживачів (додаються). 

 

      3. Погодити фізичній особі - підприємцю Сергійчуку Анатолію 

Леонідовичу калькуляцію вартості 1 години експлуатації автомобіля КАМАЗ 

(додається). 

 

      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 
 

13 червня 2018 року № 211 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Про впорядкування обліку майна 

  

       Розглянувши протокол інвентаризаційної комісії від 21.05.2018, складений 

під час вибіркової інвентаризації майнових активів міської ради у зв’язку з  

проведенням Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській 

області ревізії Корюківського міського бюджету та фінансово-господарської 

діяльності Корюківської міської ради, щодо виявлення малоцінних 

необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних 

предметів, які не перебувають на бухгалтерському обліку Корюківської 

міської ради, керуючись ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  

в  Україні», 

 

                                виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

1. Оприбуткувати  малоцінні   необоротні  матеріальні   активи,  малоцінні   

та швидкозношувані предмети в кількості п’ять одиниць на загальну суму        

5700 (п’ять тисяч сімсот) гривень 00 копійок, а саме: 
 

Найменування Кількість, 

штук  

Ціна, 

грн. 

Сума, 

грн.  

МФУ Conon smage RUNER 1133 1 5000,00 5000,00 

Калькулятор  1 50,00 50,00 

Стелаж металевий 1 250,00 250,00 

Шафа для одягу 2 200,00 400,00 
  

 

        2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Корюківської міської ради 

(Кожема О.М.) відповідно до чинного законодавства України оприбуткувати 

майно, зазначене в пункті 1 даного рішення.  

 

Міський голова                                                                                Р.Р. Ахмедов 
 

 

 



                                                               
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

13 червня 2018 року № 212 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Про зміну цільового призначення та  

назв об’єктів нерухомого майна 

міської комунальної власності 

 

       З метою здійснення державної реєстрації нерухомого майна, що прийняте 

в міську комунальну власність Корюківської міської територіальної громади, 

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

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

 

             1.  Змінити цільове призначення та назву об’єкта нерухомого майна         

«Будівля колишньої школи № 4», що розміщена за адресою: вул. Вознесенська 

24, м. Корюківка, Чернігівська область, на «Нежитлова будівля». 

          

       2. Змінити назву «Школа», місце розташування об’єкта: вул. Гагаріна, 35, 

с. Забарівка, Корюківський район, на «Будівля школи». 
 

 

 

Міський голова                                                        Р.Р. Ахмедов 



                                                                   
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

13 червня 2018 року № 213 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про дострокове розірвання договорів  

 

        Розглянувши заяву ФОП Суярко О.П. від 17.05.2018 про дострокове 

розірвання договору оренди, клопотання Корюківського об’єднаного 

управління Пенсійного фонду України від 22.05.2018 № 1365/09 про 

дострокове розірвання договору користування, керуючись ст. 29 Закону 

України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

        1.  Розірвати достроково з фізичною особою - підприємцем Суярко  

Олександром Петровичем договір оренди № 4 від 30.12.2016 за згодою  сторін 

та прийняти згідно акта приймання - передачі трактор МТЗ-80 і причеп           

2ПТС-4. 
 

 

       2. Розірвати достроково договір безоплатного користування нерухомим 

майном, укладений 05.09.2017 з Корюківським об’єднаним управлінням 

Пенсійного фонду України, за згодою сторін та прийняти по акту            

приймання - передачі з  користування частину нежитлової будівлі загальною 

площею 565,96 кв.м., розміщеної по вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка. 

 

       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 
 

13 червня  2018 року № 214    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про оренду  майна  

міської комунальної власності 

 

Розглянувши клопотання Корюківського об’єднаного управління 

Пенсійного фонду України від 22.05.2018 № 1365/09, відповідно до Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна», Положення про 

порядок передачі майна комунальної власності Корюківської міської ради, 

затвердженого рішенням одинадцятої сесії Корюківської міської ради шостого 

скликання від 24.05.2012, керуючись ст. 29 Закону України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні», 

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Передати в оренду Корюківському об’єднаному управлінню 

Пенсійного фонду України приміщення площею 565,96 кв.м. в будівлі міської 

комунальної власності, розміщеній по вул. Вокзальна, 8 а, м. Корюківка, 

терміном на 2 роки 11 місяців з орендною платою 1 гривня в рік.  

 

2. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити 

укладення договору оренди майна міської комунальної власності, зазначеного 

в даному рішенні. 

 

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 



 
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

13 червня 2018 року № 215 

 

Про надання дозволу  

на списання майна  

 

       Розглянувши документи інвентаризаційної комісії міської ради  щодо 

списання майна, що перебуває на обліку Корюківської міської ради,  

відповідно до Положення про відчуження та списання майна, що є міською 

комунальною власністю, затвердженого рішенням двадцять четвертої сесії 

Корюківської міської ради п’ятого скликання від 20.08.2009, керуючись  ст. 29 

Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

       1. Надати дозвіл на списання з балансу Корюківської міської ради стільців 

в кількості 69 штук на загальну суму 690 (шістсот дев’яносто) гривень 00 

копійок, інвентарний номер 111360122, знос 345 (триста сорок п’ять) гривень 

00 копійок. 
 

       2. Списання майна здійснити відповідно до зазначеного вище Положення. 
 

      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 
 

13 червня 2018 року № 216 

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету Корюківської  

міської ради від 16.03.2017 № 82  

«Про утворення комісій» 

 

Керуючись 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 16.03.2017 № 82 «Про утворення комісій» (зі змінами), виклавши 

склад комісії по врегулюванню земельних спорів на території Корюківської 

міської ради в наступній редакції: 

 

«Комісія по врегулюванню земельних спорів на території  

Корюківської міської ради 

 

Голова комісії – Ахмедов Р.Р., міський голова. 

Заступники голови комісії – Савченко О.М., перший заступник міського 

голови, Олійник С.О., секретар міської ради, Скиба Т.В., начальник відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради. 

Секретар комісії – Хоменко О.В., провідний спеціаліст відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради. 

Члени комісії: 

Кузюра О.П. – завідувач Корюківським міськрайонним відділом ДУ ЧОЛЦ 

МОЗ України /за згодою/, 

Сидоренко В.П. – начальник відділу житлово-комунального господарства та 

будівництва, містобудування та архітектури Корюківської РДА /за згодою/, 

Кобець М.С. – головний інспектор Корюківського районного сектору 

Управління ДСНС України в Чернігівській області, 

Аухімік А.В. – в.о. начальника Корюківського районного управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, 



Ващенко І.О. – провідний спеціаліст юридичного відділу виконавчого апарату 

міської ради» 

  

Міський голова         Р.Р. Ахмедов 



                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
13 червня 2018 року  № 218                                                           

                                                        

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 Катюсі Андрію Васильовичу, зареєстрованому по вул. 

_____________, с. Наумівка Корюківського району, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ______________, матеріальну допомогу на 

лікування в сумі 2000 грн.. 

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

на особовий рахунок № ________________. 

      Підстава: заява вх. № 163/04-05 від 22.05.2018. 

 

      2. Надати Федоренку Володимиру Миколайовичу, зареєстрованому по вул. 

______________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків _______________, матеріальну допомогу на  лікування в 

сумі 2000 грн.. 

      Кошти перерахувати на рахунок № _____________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  ___________________. 

     Підстава: заява вх. № 174/04-05 від 08.06.2018.  

 

     3. Надати Дубиніній Діані Сергіївні, зареєстрованій по вул. _____________, 

м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

_______________, матеріальну допомогу на  лікування в сумі 1500 грн.. 

      Кошти перерахувати на рахунок № ______________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  _________________. 

     Підстава: заява вх. № 175/04-05 від 11.06.2018.  

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 



                                                                   
  

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

13 червня 2018 року  № 219   

       

Про погодження робочого проекту та  

надання дозволу на підключення                                 

до централізованої мережі водопостачання 

 

      Розглянувши  заяву Менської Ніни Степанівни, щодо погодження робочого 

проекту та надання дозволу на підключення житлового будинку до мережі 

централізованого водопостачання м. Корюківка, керуючись ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                               виконком міської ради в и р і ш и в :  

 

1. Погодити  робочий проект та надати дозвіл  Менській Ніні Степанівні на 

підключення житлового будинку по вул. Лермонтова, 13, м. Корюківка до 

централізованої мережі водопостачання. 

      Підстава: заява вх. № 171/04-05 від 04.06.2018. 

 

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

виконання земляних робіт по підключенню вищезазначеного будинку 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 
 

13 червня 2018 року № 220 

       

Про надання дозволу на  

підключення до централізованої  

мережі водопостачання  

 

      Розглянувши  клопотання  КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 01.06.2018 № 149 та від 12.06.2018 № 160, керуючись ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                               виконком міської ради в и р і ш и в:  

 

      1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на підключення до централізованої мережі 

водопостачання: 

- квартири по вул. Індустріальна, 32, кв. 2, власник – Лисиця Микола 

Володимирович, 

- житлового будинку по вул. Українська, 31, власник – Сотник Микола 

Вікторович, 

- житлового будинку по  вул. Незалежності, 1Г, власник – Бондаренко 

Олександр Віталійович. 

 

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

виконання земляних робіт по підключенню вищезазначених об’єктів до міської 

мережі водопостачання. 

       

       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 
 

13 червня 2018 року  № 221                                            

 

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 Зіненко Валентині 

Михайлівні (вул. ___________, с. Шишка, Корюківського району, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________), що 

здійснювала   поховання  Зіненка Сергія Олександровича, безробітного, який 

помер 26.05.2018. 

      Підстава:  заява вх. № 173/04-05 від 06.06.2018. 

                        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 
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