
                                                                   
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

05 липня 2018 року  № 242 

 

Про затвердження Плану роботи  

виконавчого комітету 

Корюківської  міської ради  

на ІІ півріччя 2018 року 

 

       Керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Регламентом виконавчого комітету Корюківської міської ради,  

 

                                виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       Затвердити орієнтовний  План  роботи виконавчого комітету Корюківської 

міської ради на  ІІ півріччя 2018 року (додається). 

 

 

Міський голова                                                                          Р.Р. Ахмедов 



                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                              Рішення виконавчого комітету 

                                                                              Корюківської міської ради 

                                                                              від 05.07.2018 № 242 

 

 

                                                   План роботи  

                     виконавчого комітету Корюківської міської ради  

                                         на ІІ півріччя 2018 року 

 
Термін Зміст заходу Виконавці 

Липень  1. Про роботу зі зверненнями 

громадян у Корюківській міській 

раді та її  комунальних 

підприємствах. 

2. Про виконання міського бюджету 

за І півріччя  2018 року. 

3. Звіт про результати роботи  

в.о. старости Сядринського  

старостинського округу в 2017 році. 

Керуючий справами /секретар/ 

виконкому Пономаренко З. Ю.,  

керівники комунальних підприємств 

 

 

Начальник фінансового відділу  

Барсук О.І.  

В.о. старости Сядринського  

старостинського округу Кравченко О.В                  

Серпень  1. Про підготовку комунальних 

підприємств та закладів освіти 

Корюківської  міської ради до 

роботи в осінньо - зимовий період.  

 

2. Звіт про результати роботи  

в.о. старости Тютюнницького   

старостинського округу в 2017 році. 

Керівники комунальних підприємств, 

начальник Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Наумчик І. В., 

завідувач ДНЗ № 1 Рябченко В. О., 

завідувач ДНЗ   № 4 Лобода Л. М.. 

В.о. старости Тютюнницького  

старостинського округу Кучеренка Л.А 

Вересень 1. Про підсумки оздоровчої кампанії 

влітку 2018 року. 

2. Звіт про результати роботи  

в.о. старости Хотіївського   

старостинського округу в 2017 році. 

 

Начальник Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Наумчик І. В.. 
В.о. старости Хотіївського 

старостинського округу Пилипенко Р.Г 

Жовтень Про надходження податків та зборів 

до міського бюджету. 

 

Начальник Корюківського відділення 

Менської ОДПІ Головного управління 

ДФС у Чернігівській області 

Шумський  В.В. 

Листопад Про виконання міського бюджету за 

9 місяців  2018 року. 

 

Начальник фінансового відділу  

Барсук О.І.  

 

Грудень Про захист прав дітей, запобігання 

дитячій безпритульності та 

бездоглядності на території 

Корюківської ОТГ. 

Начальник служби у справа дітей 

Корюківської РДА Одерій О.А. 

 

Керуюча справами /секретар/ виконкому                              З.Ю. Пономаренко   



                                                                   
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

05 липня 2018 року  № 243                                          

 

Про визначення розпорядників коштів 

 

       Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018  № 423-р 

«Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного 

розвитку окремих територій» міському бюджету виділена субвенція з 

державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного 

розвитку окремих територій в сумі 1182,00 тис. грн.. У зв’язку з цим, 

керуючись п. 17 рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 21.12.2017  «Про міський бюджет на 2018 рік», ст.ст. 27, 28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Визначити замовником по об’єкту згідно додатку 1 до розпорядження 

«Реконструкція Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 з енергоефективними 

заходами та створенням нового освітнього простору по вул. Шевченка, 54 в           

м. Корюківка, Чернігівської області., 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 

ІТМ» в сумі 1000,0 тис. грн. Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради (КПКВ 0617363 «Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку 

окремих територій (включаючи співфінансування)». 

 

2. Спрямувати кошти в сумі 182,0 тис. грн., виділені згідно додатку 2 до 

розпорядження, на закупівлю обладнання для облаштування місць для 

дозвілля (дитячих та спортивних майданчиків) та визначити замовником  

Корюківську міську раду (КПКВ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів 

в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих 

територій (включаючи співфінансування)». 

 



3.  Фінансовому відділу міської ради (Барсук О.І.) внести зміни до розпису 

міського бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення 

міської ради «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 
05 липня 2018 року  № 244                                        

 

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 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму           

75600,00 грн.. 

 

 2. Зменшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету              

по КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму             

24400,00 грн.. 

 

 3. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по 

КПКВ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій» на суму 

100000,00 грн.. 

 

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

міського бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення 

міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік». 

 

        5. 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 
 

05 липня 2018 року  № 245 

 

Про визначення надавача послуг та  

встановлення тимчасових тарифів 

на послуги з централізованого водопостачання  

та водовідведення для споживачів  

с. Наумівка Корюківського району 

 

       Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 04.07.2018 № 180 щодо встановлення тарифів на послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів                     

с. Наумівка Корюківського району у зв’язку з передачею на баланс                      

підприємства мереж централізованого водопостачання та водовідведення        

с. Наумівка,  керуючись  ст. 13  Закону  України   «Про  питну  воду та  питне  

постачання», ст.ст. 28, 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

 

                                виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

        1. Визначити надавачем послуг із централізованого водопостачання та 

водовідведення на території  с. Наумівка Корюківського району комунальне 

підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради. 

 

         2. Встановити тимчасово тарифи на послуги комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради з централізованого 

водопостачання та водовідведення для споживачів с. Наумівка на рівні 

встановлених рішенням тридцять сьомої сесії Наумівської сільської ради 

шостого скликання тарифів, а саме: 

 

централізоване водопостачання:  

-    для населення - 7,00 грн. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

-    для бюджетних організацій - 7,10 грн. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

-    для інших споживачів - 9,30 грн. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

 

централізоване водовідведення:   



-    для населення - 8,90 грн. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

-    для бюджетних організацій - 9,10 грн. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

-    для інших споживачів - 11,90 грн. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ. 

  

      3. 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 
 

05 липня 2018 року  № 246  

 

Про затвердження 

штатних  розписів  

комунальних підприємств 

 

       Розглянувши клопотання КОРЮКІВСЬКОЇ ЖЕК від 03.07.2018 № 360,                

КП «Наумівка - Сервіс» від 04.07.2018 № 28, керуючись ст. 30 Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про Державний 

бюджет України на 2018 рік», у зв’язку зі зміною розміру прожиткового 

мінімуму  

 

                                виконком міської ради в и р і ш и в : 

 

       1. Затвердити  штатний  розпис  КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО -

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ КОНТОРИ з 01 липня  2018 року  (додається). 

  

       2. Затвердити  штатний  розпис  КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«НАУМІВКА - СЕРВІС» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з 01 липня               

2018 року  (додається). 

  

        

 

 

Міський голова                                                                      Р.Р. Ахмедов 



                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

05 липня 2018 року  № 247                                                                    

 

Про затвердження норм витрат води 

для КП «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради 

 

      Розглянувши клопотання  КП «Корюківкаводоканал» Корюківської  міської 

ради від 04.07.2018 № 179, керуючись  ст. 30  Закону  України  «Про місцеве  

самоврядування  в  Україні», п. 3  постанови Кабінету Міністрів України  від 

25.08.2004 № 1107 «Про затвердження Порядку розроблення  та затвердження 

нормативів питного постачання», у зв’язку з передачею на баланс                             

КП «Корюківкаводоканал» мереж централізованого водопостачання та 

водовідведення  с. Наумівка   Корюківського  району 

 

                             виконком міської ради в и р і ш и в :     

 

       1. Затвердити для комунального підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради норми витрат води для розрахунків із споживачами 

м. Корюківка та с. Наумівка  згідно додатку. 

 

       2. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 03.12.2013 

№ 247 «Про затвердження норм витрат води КП «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради» вважати таким, що втратило чинність. 

 

       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 
 

05 липня 2018 року  № 248                                                                    

 

Про  погодження загальновиробничих  

норм питомих витрат ПЕР 

КП «Корюківкаводоканал» на 2018 рік 

 

      Розглянувши клопотання  КП «Корюківкаводоканал» Корюківської  міської 

ради від 04.07.2018 № 181, керуючись  ст. 30  Закону  України  «Про              

місцеве  самоврядування  в  Україні», у зв’язку з передачею на баланс                             

КП «Корюківкаводоканал» мереж централізованого водопостачання та 

водовідведення  с. Наумівка   Корюківського  району 

 

                             виконком міської ради в и р і ш и в :     

 

        1. Погодити комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради загальновиробничі норми питомих витрат паливно -

енергетичних ресурсів на 2018 рік на рівні: 

-      послуга з розподілу води – 660,2 кВт/год. на 1000 м. куб., 

- вода стічна – 362,7 кВт/год. на 1000 м. куб.. 

         

       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 
 

05 липня 2018 року № 249 

Про затвердження проектно - 

кошторисної документації 

  Розглянувши експертні звіти  ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 25.06.2018           

№ 02/509/18 та № 02/510/18, 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                   

«Будівництво під’їзної дороги до паркувально - розвантажувального 

майданчика за адресою пров. Дудка 2-б в м. Корюківка, Корюківського 

району, Чернігівської області» на суму 1588,873 тис. грн. 

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

Характер проведення робіт – будівництво.                                            

Кошторисна вартість робіт: 

Всього – 1588,873 тис. грн., у тому числі:                                                                                

будівельні роботи – 1236,939 тис. грн.,                                                               

інші витрати – 351,934 тис. грн.,                                                                    

1.2. Розробник проекту – ТОВ «ДОРПРОЕКТБУД» . 

       1.3.   Експертна оцінка – ТОВ  «СІВЕРЕКСПЕРТ»  від   25.06.2018                    

№ 02/509/18.       

   2. Затвердити проектно - кошторисну документацію по об’єкту                   

«Будівництво паркувально - розвантажувального майданчика за адресою            



пров. Дудка 2-б в м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області» 

на суму 1548,626 тис. грн.. 

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

Характер проведення робіт – будівництво.                                            

Кошторисна вартість робіт: 

Всього – 1548,626 тис. грн., у тому числі:                                                                                

будівельні роботи – 1200,030 тис. грн.,                                                               

інші витрати – 348,596 тис. грн.,                                                                    

1.3. Розробник проекту – ТОВ «ДОРПРОЕКТБУД» . 

       1.3.   Експертна оцінка – ТОВ  «СІВЕРЕКСПЕРТ»  від   25.06.2018                    

№ 02/510/18.       

 

Міський голова                                                                    Р.Р. Ахмедов 



                                                          
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

05 липня 2018 року № 250 

 

Про затвердження розміру пайового внеску 

у розвиток інженерно - транспортної 

та соціальної інфраструктури м. Корюківка 
 

        Розглянувши протокол засідання комісії з питань визначення пайової 

участі замовників на розвиток інженерно - транспортної та соціальної 

інфраструктури від 04.07.2018 № 5, керуючись ст. 31 Закону України «Про 

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

містобудівної діяльності», рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради 

шостого скликання від 20.01.2012 «Про Порядок залучення, розрахунку, 

розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури            

м. Корюківка (зі змінами),  

   

                               виконком міської ради в и р і ш и в : 

 

       Затвердити розмір пайового внеску у розвиток інженерно -   транспортної 

та соціальної інфраструктури м. Корюківка для фізичної особи Бєляєва 

Олексія Федоровича по об’єкту «Реконструкція квартири під магазин 

непродовольчих товарів» по вул. Бульварна, 14, кв. 4, м. Корюківка, 

Чернігівська область в сумі 2431,74 грн. (протокол додається).  

 

    

Міський голова                                                     Р.Р. Ахмедов 



                                                                     
                                                                                                                                           

   КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
   ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

    РІШЕННЯ 
 

05 липня 2018 року № 251 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Про технічний стан майна 

міської комунальної власності 

 

       Розглянувши звернення від 12.06.2018 в.о. старости Тютюнницького 

старостинського округу Кучеренка Л.А., акти технічного стану майна міської 

комунальної власності (огорожі), що обліковується на балансі Корюківської 

міської ради, складені 25.06.2018 постійно діючою комісією з питань 

обстеження стану майна, створеною розпорядженням міського голови від 

15.08.2017 № 133, керуючись ст. 29 Закону України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні», 

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

        1. Затвердити: 

        1.1. Акт № 13 від 25.06.2018 технічного стану майна міської комунальної 

власності – огорожі, інвентарний номер 101330014, 1987 року введення в 

експлуатацію, балансовою вартістю 347 (три сорок сім) гривень 00 копійок, 

знос 100%. 

        1.2. Акт № 14 від 25.06.2018 технічного стану майна міської комунальної 

власності – огорожі, інвентарний номер 101330027, 2016 року введення в 

експлуатацію, балансовою вартістю 3000 (три тисячі) гривень 00 копійок. 

 

         2. Рекомендувати виконавчому апарату Корюківської міської ради та її 

виконкому подати на розгляд міської ради документи щодо подальшого 

використання (списання) майна міської комунальної власності, а саме: 

         2.1. огорожі, інвентарний номер 101330014, 1987 року введення в 

експлуатацію, балансовою вартістю 347 (три сорок сім) гривень 00 копійок, 

знос 100%. 

         2.2. частини огорожі, інвентарний номер 101330027, 2016 року введення в 

експлуатацію, на суму 2400 (дві тисячі чотириста) гривень 00 копійок. 

 

Міський голова                                                      Р.Р. Ахмедов 



                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

05 липня 2018 року  № 252                                                                                                                      

                                                        

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши заяву Солохненко Л. М. та додані до неї 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: 

 

       Надати Солохненко Людмилі Миколаївні, зареєстрованій по вул. 

____________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків _______________, матеріальну допомогу на  лікування сина 

Солохненка Андрія Сергійовича в сумі 1500 грн.. 

       Кошти перерахувати на рахунок № ________________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  ___________________. 

       Підстава: заява вх. № 204/04-05 від 02.07.2018.  

 

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 

 



                                                                   
  

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

05 липня 2018 року № 253 

       

Про надання дозволу на  

підключення до централізованої  

мережі водопостачання  

 

      Розглянувши  клопотання  КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 04.07.2018 № 182, 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 житлового будинку по вул. Червонохутірська, 43,                           

м. Корюківка, власник – ____________________. 

 

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

виконання земляних робіт по підключенню зазначеного будинку 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 
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