
 

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

21 травня 2018 року  № 173  

 

Про результати роботи  

в.о. старости Забарівського  

старостинського округу в 2017 році 

 

      Заслухавши інформацію виконуючого обов’язки старости Забарвського 

старостинського округу Корюківської міської ради  Козела В.І., 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 Забарівського         

старостинського округу Корюківської міської ради Козела Володимира 

Івановича у 2017 році прийняти до відома. 
 

        2. Роботу виконуючого обов’язки старости Забарівського старостинського 

округу Корюківської міської ради  Козела В. І визнати задовільною. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                   
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

21 травня 2018 року  № 174                                          

 

Про внесення змін до рішення дванадцятої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 21.12.2017  

«Про міський бюджет на 2018 рік» 

 

       Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І., 

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. Винести на розгляд Корюківської міської ради питання про  внесення 

змін до рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 21.12.2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», а саме: пункти 1, 

2, 8 викласти в наступній редакції:  

 

       «1. Визначити на 2018 рік : 

- доходи  міського  бюджету у сумі 134849,5  тис. грн., в тому числі 

доходи загального фонду міського бюджету 131410,0 тис. грн., доходи 

спеціального фонду міського бюджету 3439,5 тис. грн.  згідно з додатком  1 до 

цього рішення; 

 

- видатки міського  бюджету у сумі 142583,2 тис. грн., в тому числі 

видатки загального фонду   міського бюджету  123070,4 тис. грн., видатки 

спеціального фонду міського бюджету 19512,8 тис. грн. згідно з додатком  3 до 

цього рішення; 

 

- повернення кредитів до міського бюджету в сумі 8,0 тис. грн., в тому 

числі до спеціального фонду в сумі 8,0 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього 

рішення; 

      



- надання кредитів з міського бюджету у сумі 38,0 тис. грн., у тому числі 

надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 30,0 тис. грн. та 

надання кредитів із спеціального фонду - 8,0 тис. грн.  згідно з додатком  4 до 

цього рішення; 

 

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 15474,5 тис. грн. 

згідно з додатком  2 до цього рішення; 

 

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 15474,5 тис. грн. 

згідно з додатком  2 до цього рішення.» 

 

 «2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами, в тому числі по загальному фонду 123070,4 тис. грн. 

та  спеціальному 19512,8 тис. грн. згідно з додатком  3 до цього рішення.» 

     

 «8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 

місцевих (регіональних) програм у сумі 18487,4  тис. грн.  згідно з додатком  7 

до цього рішення.» 

 

 2. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення,  виклавши їх в 

новій редакції. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

 
 

Міський голова                                                                    Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

21 травня 2018 року № 175                                                                    

                                                        

Про внесення змін до Плану (Програми)  

соціально - економічного 

та культурного розвитку 

Корюківської міської  

територіальної громади на 2018 рік  

 
 

         Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М., керуючись ст.ст. 27, 28 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

         1. Внести зміни до Плану (Програми) соціально - економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на           

2018 рік, затвердженого рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 21.12.2017, а саме:  

          1.1. Перелік робіт, об’єктів виробничого призначення та соціальної 

сфери, заходів, які будуть фінансуватися з міського бюджету та інших джерел, 

включених у План (Програму) соціально - економічного та культурного 

розвитку Корюківської міської  територіальної громади на 2018 рік (пункти 

23,24,34) викласти в новій редакції та доповнити пунктами 46-54: 

 
 

№ 

п/п 

 

Найменування об’єкта, робіт та заходів, 

що здійснюватимуться за планом 

(програмою) 

 

2018 рік 

Обсяг фінансування 

Всього по 

об’єкту 

Державний 

бюджет 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради 

23 Реконструкція Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

№1 з енергоефективними заходами та 

створення нового освітнього простору по 

 68269,732 42175,000  26094,732 



вул. Шевченка, 54 в м. Корюківка, 

Чернігівської обл.., з виділенням 

черговості: І черга – зовнішнє утеплення; 

ІІ черга – заміна покриття, зовнішніх вікон 

та дверей; ІІІ черга – внутрішнє 

опорядження та заміна інженерних мереж 

з улаштуванням ІТП. 

24 Виготовлення ПКД та будівництво 

артезіанської свердловини для питного 

водопостачання з використанням енерго-

ощадного обладнання в м. Корюківка 

Чернігівської області 

4060,000 3700,000 360,000 

 34 Придбання комунальної техніки для              

КП «Благоустрій» (трактор з відвалом, 

щіткою, поливо-мийним обладнанням, 

роторною косаркою та фрезою). 

1087,700 1035,700 52,000 

46 Поточний ремонт дорожнього одягу та 

покриття доріг по вул. Ринкова в                

м. Корюківка 

533,200 0,000 533,200 

47 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Чернігівська в м. Корюківка 

Чернігівської області 

1400,000 1120,000 280,000 

48 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Нова в м. Корюківка Чернігівської 

області 

4000,000 2800,000 1200,000 

49 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Дудка в м. Корюківка Чернігівської 

області  

6000,000 3000,000 3000,000 

50 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Заводській в с. Сядрине 

Корюківського району Чернігівської 

області 

1100,000 880,000 220,000 

51 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Шевченка в с. Сядрине 

Корюківського району Чернігівської 

області 

1500,000 1200,000 300,000 

52 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Шевченка в с. Наумівка 

Корюківського району Чернігівської 

області 

1500,000 1200,000 300,000 

53 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Стрільця  в с. Наумівка 

1500,000 1200,000 300,000 



Корюківського району Чернігівської 

області 

54 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Польова  в с. Воловики 

Корюківського району Чернігівської 

області 

1000,000 700,000 300,000 

        Після пункту 54 Переліку цифри «74341,208», «45347,820», «28993,388» 

змінити цифрами «133595,096», «79770,776», «53824,320». 

        У пункті «Загалом про програмі» цифри «74341,208» змінити цифрами 

«133595,096».  

 

        2. Внести дане рішення на чергову сесію Корюківської міської ради для 

затвердження. 
 

 

Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

21 травня 2018 року  № 176 

 

Про Комплексну  програму з реалізації  

міграційної  політики Корюківського  

районного сектору Управління Державної  

міграційної служби України  

в Чернігівській області на 2018 рік 
 

       Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради   

Барсук О.І. про Комплексну програму з реалізації міграційної політики 

Корюківського районного сектору Управління Державної міграційної служби 

України в Чернігівській області на 2018 рік, керуючись ст. 27 Закону України 

«Про місцеве самоврядування  в Україні», 

 

                               виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

        1. Інформацію про Комплексну програму з реалізації міграційної політики 

Корюківського районного сектору Управління Державної міграційної служби 

України в Чернігівській області на 2018 рік прийняти до відома. 

 

        2. Винести на чергову сесію  Корюківської міської ради для  затвердження 

проект Комплексної програми з реалізації міграційної політики Корюківського 

районного сектору Управління Державної міграційної служби України в 

Чернігівській області на 2018 рік. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 



                                                                   
 

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

21 травня 2018 року № 177 
 

Про перелік проектів, що можуть бути реалізовані  

за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад у 2018 році 

 
 

       Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2016           

№ 200 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 

(зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.04.2018           

№ 201-р «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного       

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад у 2018 році», керуючись ст.ст. 27, 28 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

  Затвердити  перелік   проектів, що  можуть  бути реалізовані   за   рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2018 році, а саме: 

-    Будівництво артезіанської свердловини для питного водопостачання з 

використанням енергоощадного обладнання в м. Корюківка Чернігівської 

області. 

-     Придбання комунальної техніки для КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (трактор з відвалом, щіткою, 

поливо - мийним обладнанням, роторною косаркою та фрезою).  
 

 

Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов 
 

 

  



                                                                   
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

     

21 травня 2018 року  № 178 

 

Про  затвердження ставок  

самооподаткування з господарського 

двору  у 2018  році 

 

        Заслухавши  інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І.  про  

результати загальних зборів жителів сіл, які ввійшли в Корюківську 

територіальну громаду - Бреч, Буда, Забарівка, Наумівка, Рейментарівка, 

Сядрине, Тютюнниця, Хотіївка (включаючи села, які входили до складу 

сільських рад) щодо встановлення сум самооподаткування та керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування  в Україні», 

 

                               виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

1.  Інформацію   про    встановлення    ставки     самооподаткування,    яка 

справляється з господарського двору у 2018 році  по селам, які ввійшли до 

складу  громади, прийняти до відома (додаток 1). 

 

       2. Винести на чергову сесію  Корюківської міської ради на  затвердження 

проект ставок самооподаткування на 2018 рік в розрізі сіл, які ввійшли до 

складу громади. 

 

 

 

Міський голова                                                                  Р.Р. Ахмедов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

       до рішення виконавчого комітету 

       Корюківської міської ради 

       від 21.05.2018 № 178 

       «Про затвердження ставок 

самооподаткування з 

господарського двору у 2018 році» 

 

 

 

№ 

п/п 

Назва сіл, що ввійшли в громаду  Ставка 

самооподаткування з 

господарського 

двору у 2018 році, 

грн. 

1. Бреч, Гуринівка, Лубенець, Нова 

Гуринівка, Озереди, Ховдіївка 

50 

2. Буда, Маховики, Петрова Слобода, 

Соснівка, Шишка 

50 

3. Забарівка, Воловики, Кирилівка, Нова 

Буда 

50 

4. Наумівка, Андроники, Високе, Переділ, 

Спичувате, Турівка 

50 

5. Рейментарівка, Богдалівка, Гутище, 

Заляддя, Олійники, сел.Довга Гребля 

50 

6. Сядрине, Будище, Самотуги, Тельне 50 

7. Тютюнниця, Костючки, Кугуки, 

Самсонівка, Сахутівка  

50 

8. Хотіївка 50 
                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

21 травня 2018 року № 179 

 

Про приведення мережі закладів освіти  

м. Корюківка у відповідність до вимог  

Концепції «Нова українська школа» 
 

        Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 17.05.2018 № 01-11/380, відповідно до п. 8 

Положення «Про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010  № 778, ст. 11 Закону 

України «Про загальну середню освіту», Концепції «Нова українська школа» 

та керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

  

                                  виконком міської ради вирішив: 

 

        Винести на чергову сесію Корюківської міської ради для розгляду 

питання щодо приведення у  відповідність до  вимог Концепції «Нова 

українська школа» мережі закладів освіти міста Корюківка з 01 вересня               

2018 року.   

 

         

Міський голова                                                                   Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

21 травня 2018 року № 180 

 

Про встановлення поточних  

технологічних  нормативів  

використання питної води 

 

        Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 18.05.2018 № 141, відповідно до ст. 40 Водного кодексу України,        

ст. 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», ст. 30 

Закону України «Паро місцеве самоврядування в Україні» 

 

                                  виконком міської ради вирішив: 

 

       Встановити поточні індивідуальні технологічні  нормативи використання 

питної води для комунального підприємства Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради в наступних розмірах: 

-      по с. Наумівка Корюківського району: 

технологічні витрати питної води у розмірі 1,16 тим. м. куб. на рік або 4,2%, 

витрати та не облікові витрати питної води 7,70 тис. м. куб. на рік або 28,0% 

(при фактичному  підйомі води 27,5 тис. м. куб. за 2017 рік), 

 

-      по м. Корюківка: 

технологічні витрати питної води у розмірі 10,70 тис. м. куб. на рік або 2,03%, 

витрати та необлікові витрати питної води 142,22 тис. м. куб. на рік або 27,95% 

(при фактичному  підйомі води 526,7 тис. м. куб. за 2017 рік). 

 

Міський голова                                                                   Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 
 



                                                                

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

21 травня 2018 року № 181 

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради  

з нагоди Дня села Сядрине 

 

       Розглянувши клопотання виконуючого обов’язки старости Сядринського 

старостинського округу, 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 Дня села Сядрине нагородити Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі         

300 грн.: 

        - Левицького Олександра Сергійовича, генерального директора 

агрохолдингу «Урожай», депутата Корюківської міської ради – за активну 

життєву позицію, вагомий внесок у розвиток Сядринського старостинського 

округу. 

       Підстава: клопотання виконуючого обов’язки старости Сядринського 

старостинського округу № 39/04-03 від 17.05.2018. 

 

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

300 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 
 

21 травня 2018 року  № 182 

                                                        

Про привітання Максименко У.М. 

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.: 

         - Максименко Уляні Микитівні – жительці м. Корюківка                     

(д.н. – 01.06.1928 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 

 
21 травня 2018 року № 183 
 

Про затвердження розміру пайових внесків 

у розвиток інженерно - транспортної 

та соціальної інфраструктури 

населених пунктів Корюківської міської ради  
 

         Розглянувши протокол засідання комісії з питань визначення пайової 

участі замовників у розвиток інженерно - транспортної та соціальної 

інфраструктури  від 18.05.2018 № 3, керуючись ст. 31 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. 40 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 22.02.2017 «Про Порядок залучення, розрахунку, 

розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населених  пунктів Корюківської територіальної громади»,  

                                   

                              виконком міської ради в и р і ш и в : 

 

       Затвердити розмір пайового внеску у розвиток інженерно - транспортної   

та соціальної інфраструктури населених пунктів Корюківської міської ради        

для товариства з обмеженою відповідальністю «ПГ «Бреч» по об’єкту 

«Будівництво житлового котеджу з благоустроєм території та встановленням 

фонтанів» по вул. Шкільна, 19 в с. Бреч, Корюківського району Чернігівської 

області в сумі  104 000,00 грн.. 

 

Міський голова                                                                     Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                  

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

21 травня 2018 року  № 185                                                         

 

Про надання дозволу  на  

здійснення попередньої оплати 

 

      Розглянувши клопотання Корюківського ДНЗ № 1«Дельфін» Корюківської 

міської ради № 01-46/39 від 18.05.2018, 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 Корюківському дошкільному навчальному закладу № 1 

«Дельфін» художньо - естетичного напрямку Корюківської міської ради на 

здійснення попередньої оплати послуг з поточного ремонту приміщень 

навчального закладу (часткова заміна вікон)  на суму 29978,00 грн..   

 

Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

21 травня 2018 року № 186 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Про визначення місць 

розташування майданчиків  

для розміщення контейнерів  

для збору ТПВ 

 

        Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М., керуючись наказом МОЗ України від 

17.03.2011 № 145 «Про затвердження Державних стандартів норм та правил 

утримання територій населених місць»,  ст. 30 Закону  України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні», 

 

                                    виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

        1. Визначити місцем розташування майданчика для розміщення  

контейнера для збору твердих побутових відходів земельну ділянку по                      

вул. Шевченка (біля нежитлової будівлі № 68) в м. Корюківка згідно схеми 

розташування, що додається. 

 

        2. 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 

 

21 травня 2018 року № 187 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Про погодження схеми  

розташування паркувальних місць 

 

        Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М. та розглянувши Схему розташування 

паркувальних місць на площі Героїв України в м. Корюківка, погоджену 

Корюківським відділенням поліції Менського відділу поліції ГУНП в 

Чернігівській області, керуючись  ст. 30 Закону  України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні», 

 

                                    виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

         1. Погодити Схему розташування паркувальних місць на площі Героїв 

України в м. Корюківка (додається). 

 

        2. КОМУНАЛЬНОМУ  ПІДПРИЄМСТВУ «БЛАГОУСТРІЙ»  КОРЮКІВСЬКОЇ                                  
МІСЬКОЇ РАДИ (Селюк А.М.) виконати роботи по нанесенню дорожньої розмітки 

паркувальних місць на площі Героїв України. 

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на зхаступника міського 

головиз питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О.М..  
 

 

Міський голова                               Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                               



                                                                   
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

21 травня  2018 року № 188 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про затвердження оцінки майна 

міської комунальної власності 

 

        Розглянувши звіт про оцінку майна:  

        нежитлових приміщень площею 38 кв.м., розташованих на І - му поверсі 

адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Корюківської міської ради 

та знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Вокзальна 

8а, виконаний приватним підприємством «Десна - Експерт - М» за договором 

№ 214/18-М  від 16.05.2018, рецензію на звіт про оцінку майна, виконану за 

договором від 18.05.2018, керуючись  ст. 29 Закону України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

        Затвердити   звіт   про  оцінку  майна:   нежитлових   приміщень    площею  

38 кв.м., розташованих на І - му поверсі адміністративної будівлі, що 

перебуває на балансі Корюківської міської ради та знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Вокзальна, 8а, ринкова вартість якого 

станом на 16.05.2018  становить 66953 грн. (шістдесят шість тисяч дев’ятсот 

п’ятдесят три гривні) 44 копійки, без врахування ПДВ.     
 

 

 

Міський голова                                                             Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 
 



                                                                   
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

21 травня 2018 року № 189 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про оренду  майна міської  

комунальної власності 

 

       Розглянувши заяву ФОП Фурман Я.В. від 02.04.2018, за результатом 

вивчення попиту щодо передачі в оренду майна міської комунальної власності, 

враховуючи звіт про оцінку майна: нежитлового приміщення загальною 

площею 38 кв.м., що перебуває на балансі Корюківської міської ради та 

знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка,  вул. Вокзальна, 8 А, 

відповідно до Методики розрахунку та порядку використання орендної плати 

за оренду майна міської комунальної власності, затвердженої рішенням 

тринадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 05.03.2018, 

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

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

       1. Укласти з фізичною особою - підприємцем Фурман Яною Василівною 

Договір оренди майна міської комунальної власності (далі Договір) про 

оренду приміщення площею 38 кв. м. в  нежитловій будівлі по вул. Вокзальна, 

8 А, м. Корюківка терміном з 22 травня 2018 року по 19 квітня 2021 року 

включно для надання побутових послуг. 

 

       2. Встановити орендну плату по Договору в сумі 278,97 грн. (двісті 

сімдесят вісім гривень 97 копійок) з подальшим коригуванням цієї орендної 

плати на індекс інфляції, в тому числі за травень 2018 року. 

 

       3. 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 
 

 

21 травня 2018 року № 190 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Про технічний стан майна 

міської комунальної власності 

 

       Розглянувши акт технічного стану майна міської комунальної власності 

(паркану), складений 10.05.2018 постійно діючою комісією з питань 

обстеження стану будівель, споруд, інженерних комунікацій та об’єктів 

благоустрою міської комунальної власності, створеною за розпорядженням 

міського голови від 15.08.2017 № 133, що обліковується на балансі 

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

самоврядування  в  Україні», 

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       1. Затвердити Акт № 11 від 10.05.2018 технічного стану майна міської 

комунальної власності – огорожі клубу с. Соснівка, 1989 року введення в 

експлуатацію, балансовою вартістю 3464 (три тисячі чотириста шістдесят 

чотири) гривні 00 копійок, знос 100%. 
 

 

       2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради та її виконкому подати 

на розгляд міської ради документи щодо подальшого використання (списання) 

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

 

 

Міський голова                                                      Р.Р. Ахмедов 
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