
                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

14 травня 2018 року  № 173  

 

Про результати роботи  

в.о. старост Брецького та Будянського 

старостинських округів у 2017 році 

 

    Заслухавши інформацію виконуючих обов’язки старост Брецького та 

Будянського старостинських округів Корюківської міської ради                

Гончаренко І.В. та  Лисенка О.В., 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 виконуючих обов’язки старост Брецького та 

Будянського старостинських округів Корюківської міської ради                

Гончаренко Ірини Василівни та  Лисенка Олега Віталійовича у 2017 році 

прийняти до відома. 
 

        2. Роботу виконуючих обов’язки старост Брецького та Будянського 

старостинських округів Корюківської міської ради  Гончаренко І.В. та  

Лисенка О.В. визнати задовільною. 

 

Міський голова                                                                          Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

14 травня 2018 року  № 174  
 

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. 27, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Зменшити призначення по КПКВКМБ 0116030 «Організація 

благоустрою населених пунктів» по спеціальному фонду по КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 

16000,00 грн.. 

 

2.  Збільшити призначення по КПКВКМБ 0116030 «Організація 

благоустрою населених пунктів» по загальному фонду КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» на суму 16000,00 грн.. 

 

      3. 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».  

 

      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 
 

14 травня 2018 року № 175 

 

Про розподіл вулиць для закріплення  

території обслуговування за закладами  

загальної середньої освіти, що належать 

до міської комунальної власності 

 

       Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 10.05.2018 № 01-11/ 363, керуючись Порядком 

ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року № 684, ст. 32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення здобуття 

загальної середньої освіти усіма дітьми шкільного віку, які проживають на 

території Корюківської міської територіальної громади,  

 

                             виконком міської ради вирішив: 

 

      1. Закріпити території обслуговування за закладами загальної середньої 

освіти, що належать до міської комунальної власності. 

 

      2. Затвердити розподіл вулиць для закріплення за закладами загальної 

середньої освіти міста (додається). 

 

       3.  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 14 травня 2018 року № 175 

 

 

 

 

Розподіл вулиць  

для закріплення за закладами загальної середньої освіти міста 

 

Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 

 

- вул. Шевченка від № 1 до № 69 з провулками 

- пров. Бульварний № 2,10 

- вул. Слов’янська 

- вул. Спортивна 

- вул. Гагаріна 

- пров. Гагаріна 

- вул. Червонохутірська 

- вул. Робоча 

- вул. Паркова 

- вул. Стржалковського 

- пров. Стржалковського 

- вул. Кошового 

- вул. Незалежності 

- вул. Єсеніна 

- вул. Миру 

- вул. Садова з  провулками 

- вул. Весняна 

- вул. Франка 

- пров. Франка 

- вул. Чехова 

- вул. Поліська 

- вул. Молодіжна 

- вул. Патріотів 

- вул. Прорізна 

- вул. Сонячна 

- вул. Каштанова 

- вул. 8 Березня 

- вул. Новоселівка 

- вул. Шкільна 

- пров. Шкільний 

- вул. З.Космодем’янської 

- вул. Чернишевського 



- вул. Толстого с. Трудовик 

- пров. Толстого 

- вул. Вербова с.Трудовик 

- вул. Суворова 

- пров. Суворова. 

 

Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 

 

- вул. Зелена 

- вул. Лугова 

- вул. Дачна 

- пров. Дачний 

- вул. Маяковського 

- вул. Мирна 

- вул. Набережна 

- вул. Вишнева 

- вул. Лермонтова 

- вул. Нова 

- вул. Соборна 

- вул. Ринкова 

- вул. Лісова 

- вул. Довженка Олександра 

- вул. Корнієвського 

- пров. Корнієвського 

- вул. Українська 

- вул. Л.Українки з провулками 

- вул. Польова 

- вул. Ткаченко В. 

- вул. Сагайдачного гетьмана 

- вул. Костюк Г.  

- пров. Костюк Г. 

- вул. Братчикова 

- вул. Вознесенська 

- вул. Б.Хмельницького 

- вул. Чкалова 

- вул. Земська 

- вул. Перемоги з провулками 

- вул. Сіверська 

- вул. Першотравнева 

- вул. Дружби 

- вул. Пушкіна 

- пров. Пушкіна 

- вул. Чернігівська 

- вул. Енергетична 

- вул. Європейська 



- вул. Шевченка від № 114 до кінця 

- вул. Калинова. 

 

Корюківська ЗОШ І ст. № 2 

 

- вул. Шевченка  № 70-114 

- вул. Вокзальна 

- вул. Передзаводська 

- вул. Бульварна 

- пров. Бульварний № 1а, 3 - 9, 12, 15, 15а 

- вул. Зарічна 

- пров. Зарічний 

- вул. Мічуріна 

- пров. Мічуріна. 

 

Корюківська ЗОШ І ст. № 3 

 

- вул. Дудка 

- пров. Дудка 

- вул. Бібліотечна  

- пров. Бібліотечний 

- вул. Гоголя 

- вул. Свободи 

- пров. Свободи 

- вул. Малинова 

- вул. Піщана 

- вул. Озерна 

- вул. Індустріальна 

- пров. Індустріальний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

14 травня 2018 року  № 176 

 

Про поділ класу на групи юнаків та дівчат  

при вивченні предмета «Захист Вітчизни»  

 

       Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 11.05.2018 № 01-11/369, керуючись Законом 

України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указом  Президента 

України «Про концепцію допризовної підготовки і військово - патріотичного 

виховання  молоді» від 25.10.2002 № 948/2002, Указом Президента України від 

13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно - патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», з метою підвищення рівня підготовки  

учнів - юнаків до служби в Збройних Силах України,  якісного викладання 

предмета «Захист Вітчизни» 

 

                               виконком міської ради в и р і ш и в: 
        

       Погодити Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради з 01 вересня 2018 року  поділ класів в загальноосвітніх закладах на групи 

юнаків і дівчат при вивченні предмета «Захист Вітчизни».  

 

 

 Міський голова                                                                   Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      
                                                                                                                                           

   КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
   ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

    РІШЕННЯ 
 

14 травня 2018 року 177 

Про затвердження проектно- 

кошторисної документації 

  Розглянувши експертний звіт  ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 08.05.2018           

№ 02/172/18, 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 

регулювання містобудівної діяльності», 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                   

«Капітальний ремонт тротуарів по вул. Шевченка від буд. 42 до буд. 56 (з 

правої сторони) в м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області 

(Коригування)» на суму 1502,426 тис. грн. 

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

Характер проведення робіт – капітальний ремонт.                                            

Кошторисна вартість робіт: 

Всього – 1502,426 тис. грн., у тому числі:                                                                                

будівельні роботи – 1144,163 тис. грн.,                                                               

інші витрати – 358,263 тис. грн.,                                                                    

1.2. Розробник проекту – ТОВ «ДОРПРОЕКТБУД» . 

       1.3.   Експертна оцінка – ТОВ  «СІВЕРЕКСПЕРТ»  від   08.05.2018                    

№ 02/172/18.       

Міський голова                                                                    Р.Р. Ахмедов 



                                                                  

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

14 травня 2018 року  № 179                                                         

 

Про надання дозволу  на  

здійснення попередньої оплати 

 

       Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради № 01-12/358 від 08.05.2018, 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 робіт по об’єкту «Поточний 

ремонт покрівлі гаража міжшкільного навчально - виробничого комбінату             

в м. Корюківка» на суму 53815,44 грн..   

 

Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            



                                                            
 

                          КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                      ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                               ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                        РІШЕННЯ 
 

14 травня 2018 року  № 180 

 

Про затвердження калькуляцій  

 

       Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 11.05.2018 № 94, ФОП 

Котова І.Ю. вх.. № 158/04-05 від 14.05.2018 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 «БЛАГОУСТРІЙ» 

КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ калькуляцію вартості 1 години роботи 

трактора ЮМЗ-6 з 01.06.2018 року. 

 

      2. Затвердити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БЛАГОУСТРІЙ» 

КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ калькуляцію вартості 1 години косіння 

трави трактором ЮМЗ-6 з роторною косаркою з 15.05.2018 року. 

       

      3. Погодити фізичній особі - підприємцю Котову Ігорю Юрійовичу 

калькуляції вартості встановлення огорожі по селам Сядрине, Буда, 

Рейментарівка, Забарівка, Сахутівка (додаються). 

 

      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 
 

14 травня 2018 року № 181 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Про затвердження звіту про  

оцінку майна  

 

Розглянувши звіт про оцінку майна: мосту, який знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Хотіївка, вул. Довженка - Лісова, 

виконаний ПП «Десна - Експерт - М» за договором № 137/18-М від 30.04.2018, 

рецензію на звіт про оцінку майна, виконану ФОП Ворона Г.П за договором 

від 10.05.2018, відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну діяльність в Україні», Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», керуючись ст. 29 Закону України «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

1. Затвердити звіт про оцінку майна: мосту, який знаходиться за адресою:  

Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Хотіївка, вул. Довженка - Лісова, 

ринкова вартість якого станом на 30.04.2018  складає 321556 (триста двадцять 

одна тисяча п’ятсот п’ятдесят шість) гривень 37 копійок (без врахування 

ПДВ).    
  

 

       2. Винести   на   чергову    сесію   міської  ради питання   про   прийняття в 

міську комунальну власність майна – мосту, який знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Хотіївка, вул. Довженка - Лісова, 

вартістю  321556 (триста двадцять одна тисяча п’ятсот п’ятдесят шість) 

гривень 37 копійок (без врахування ПДВ).    

 

 

Міський голова                                                                                Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 



                                                          
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

14 травня 2018 року № 183 

 

Про постановку на квартирний облік 

 

    Розглянувши заяву Савченко О.О., 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. 20 Закону України 

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи»», ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                              виконком міської ради в и р і ш и в : 

 

    Поставити на квартирний облік: 

 

 - Савченко Олену Олександрівну, ___________ р.н., особу, яка постраждала 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесену до категорії 1, черга 

позачергова, склад сім’ї – 3 особи: 

1) донька – Круподеря Юлія Олександрівна, ____________ р.н.; 

2) донька – Савченко Анна Олександрівна, ______________ р.н. 

    Підстава: заява вх. № 150/04-05 від 10.05.2018. 

 
 

Міський голова                                                                  Р.Р. Ахмедов  

 
 

 

 



                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

14 травня 2018 року № 184                                                                    

                                                        

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  Кабрель Лідії Леонідівні,  зареєстрованій  по  вул. Нова, 7,             

м. Корюківка, 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. № 143/04-05 від 04.05.2018. 

 

       2. Надати  Попову Віктору Павловичу, зареєстрованому   по  вул. 

_________________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків _____________, матеріальну допомогу на  лікування в сумі 

1000 грн.. 

       Кошти перерахувати на рахунок № ___________ у ПАТ КБ «Приватбанк»,  

картка  №  __________________. 

       Підстава: заява вх. № 147/04-05 від 08.05.2018. 

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
  

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

14 травня 2018 року № 185 

       

Про надання дозволу на  

підключення до мереж водопостачання  

та водовідведення 
 

      Розглянувши  клопотання  КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 05.05.2018 № 129, 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: 

 

-    житлового  будинку   по   вул. Франка,  110,   власник  –  Кирдода 

Валентина Іванівна. 

-  житлового будинку по вул. Зарічна, 81,  власник  –  Бідний Юрій 

Миколайович. 

 

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

підключення до централізованої мережі водовідведення: 

-  житлового  будинку   по   вул. Вокзальна, 4/1,   власник  –  Дубінчук 

Олександр Ростиславович, 

-  житлового будинку по  вул. Вокзальна, 4/2,   власник  –  Сунко Світлана 

Володимирівна. 

 

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

виконання земляних робіт по підключенню вищезазначених об’єктів до 

міських мереж водопостачання та водовідведення. 

       

       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 
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