КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
18 липня 2018 року № 254
Про результати роботи
в.о. старости Сядринського
старостинського округу в 2017 році
Заслухавши інформацію виконуючого обов’язки старости Сядринського
старостинського округу Корюківської міської ради
Кравченко 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 виконуючого обов’язки старости Сядринського
старостинського округу Корюківської міської ради Кравченко Олени
Василівни у 2017 році прийняти до відома.
2. Роботу виконуючого обов’язки старости Сядринського старостинського
округу Корюківської міської ради Кравченко Олени Василівни визнати
задовільною.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
18 липня 2018 року № 255
Про роботу зі зверненнями громадян
Заслухавши інформацію керуючого справами (секретаря) виконкому
Пономаренко З. Ю., керуючись
Законом України
«Про звернення
громадян», ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з
метою удосконалення роботи зі зверненнями громадян, забезпечення реалізації
громадянами їх конституційного права на звернення,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Інформацію про роботу зі зверненнями громадян прийняти до відома.
2. Керівництву міської ради, комунальних закладів та підприємств:
- забезпечувати кваліфікований, неупереджений і об’єктивний розгляд
звернень громадян з метою вирішення порушених у них питань, задоволення
законних вимог заявників,
- здійснювати постійний контроль за об’єктивним, всебічним та вчасним
вирішенням питань, порушених у зверненнях,
- з’ясовувати причини, що породжують колективні та повторні звернення
громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують.
3. Загальному відділу виконавчого апарату Корюківської міської ради:
забезпечувати постійний контроль за своєчасним розглядом звернень
громадян у структурних підрозділах виконавчого апарату міської ради,
надавати працівникам міської ради, комунальних закладів та підприємств
консультативну, методичну допомогу в роботі зі зверненнями громадян,
- забезпечувати систематичне розміщення на сайті міської ради інформації
щодо організації роботи зі зверненнями громадян.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами (секретаря) виконкому Пономаренко З. Ю..
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
18 липня 2018 року № 256
Про виконання міського
бюджету за І півріччя 2018 року
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 чергову сесію для затвердження міською радою звіт про
виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року:
- по доходах у сумі 76171,8 тис. гривень, в тому числі по доходах загального
фонду міського бюджету у сумі 74318,7 тис. гривень та спеціального фонду
міського бюджету у сумі 1853,1 тис. гривень,
- по видатках у сумі 65928,3 тис. гривень, у тому числі по видатках загального
фонду міського бюджету у сумі 60227,6 тис. гривень та спеціального фонду
міського бюджету у сумі 5700,7 тис. гривень,
- по кредитуванню загального фонду в сумі 30,0 тис. гривень.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
18 липня 2018 року № 257
Про зміну напрямку використання
іншої субвенції районному бюджету
Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І та
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. Змінити напрямок використання коштів іншої субвенції районному
бюджету, яка була виділена по об’єкту «Реконструкція приміщення
інфекційного відділення Корюківської центральної районної лікарні з
застосуванням енергозберігаючих технологій по вул. Шевченка, 101
м. Корюківка» в сумі 211381,18 грн. на «Реконструкція пологового відділення
Корюківської центральної районної лікарні з застосуванням енергозберігаючих
технологій по вул. Шевченка, 101, м. Корюківка Чернігівської області (з
розподілом на 3 черги: 1-ша черга – приміщення 1-го поверху (приймальне
відділення) та приміщення 2-го поверху в осях 6-9/10; 2-га черга – приміщення
2-го поверху в осях 9/10-21; 3-тя черга – приміщення 2-го поверху в осях
1-9/10».
2. Доручити міському голові Ахмедову Р.Р. укласти додаткову угоду до
договору № 1 від 12.01.2017 з Корюківською районною радою відповідно до
пункту 1 даного рішення.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
18 липня 2018 року № 258
Про перенесення видатків міського бюджету
Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Корюківської
міської ради Барсук О.І., враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів
України від 06.02.2012 № 106 «Про затвердження Порядку та умов надання
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально - економічного розвитку окремих територій», 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
КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ
2210 на суму 30000,00 грн..
2. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по
КПКВ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій
(включаючи співфінансування)» КЕКВ 3142 на суму 30000,00 грн..
3. 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».
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
18 липня 2018 року № 259
Про скасування рішення виконавчого
комітету Корюківської міської ради
від 13.06.2018 № 203 «Про встановлення
тарифу на послуги Корюківської ЖЕК з утримання
будинку, споруд та прибудинкової території
для будинку по вул. Франка, 5В, м. Корюківка»
Керуючись ст.ст. 4, 5 Закону України «Про житлово - комунальні послуги»
від 09.11.2017 № 2189-VIII, ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Скасувати рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 13.06.2018 № 203 «Про встановлення тарифу на послуги Корюківської
ЖЕК з утримання будинку, споруд та прибудинкової території для будинку по
вул. Франка, 5В, м. Корюківка».
2. Дане рішення підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації.
3. 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
18 липня 2018 року № 260
Про привітання Поташної Л.І.
з нагоди 95-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.:
- Поташній Лідії Іванівні – жительці м. Корюківка (д.н. – _________ року).
Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів від
20.06.2018 № 88.
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
18 липня 2018 року № 261
Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 15.03.2018 № 95
«Про затвердження
календарного плану заходів
Корюківської міської ради
на ІІ-ІV квартали 2018 року»
Враховуючи можливість перерозподілу видатків, передбачених для
нагородження жителів громади до професійних свят та знаменних дат, та
спрямування невикористаних коштів в сумі 3900,00 грн. на виплату
матеріальної допомоги нагородженим Почесною грамотою міської ради та
стипендій особливо обдарованим дітям та молоді до Дня міста, 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 15.03.2018 № 95 «Про затвердження календарного плану заходів
Корюківської міської ради на ІІ-IV квартали 2018 року» (зі змінами), виклавши
Календарний план заходів у новій редакції (додається).
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
18 липня 2018 року № 262
Про нагородження Почесною грамотою
Корюківської міської ради з нагоди
Дня міста Корюківка
Розглянувши подання підприємств, організацій, установ, 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 відзначення Дня міста Корюківка нагородити Почесною
грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у
розмірі 300 грн. кожному:
- Алексієнко Світлану Миколаївну, фізичну особу - підприємця – за
активну життєву позицію, багаторічну допомогу в організації та проведенні
загальноміських заходів, вагомий внесок у розвиток молодіжного та дитячого
середовища.
Підстава: клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради від 17.07.2018 № 01-11/527.
- Гончарова Костянтина Андрійовича, ветерана праці, члена первинної
ветеранської організації АТ «Слов’янські шпалери - КФТП» – за багаторічну
сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток підприємства.
Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів
від 09.07.2018 № 97.
- Горкаву Ірину Володимирівну, методиста методичного кабінету
Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради – за
багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у
розвиток галузі освіти.
Підстава: клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради від 06.07.2018 № 01-11/523.

- Бабича Сергія Івановича та Бабич Валентину Феодосіївну, батьків вихователів дитячого будинку сімейного типу – за відповідальну громадську
позицію, вагомий внесок у розвиток та поширення сімейних форм виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської районної
державної адміністрації від 16.07.2018 № 10-18/281.
- Дем’янчик Аллу Іванівну, оператора відеозапису Корюківського
міського будинку культури – за багаторічну сумлінну працю, високий
професіоналізм, вагомий внесок у розвиток галузі культури.
Підстава: клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради від 09.07.2018 № 10-04/528.
- Рябця Анатолія Сергійовича, машиніста шпалерно - друкарської
машини 5 розряду виробництва шпалер АТ «Слов’янські шпалери - КФТП» –
за багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий
внесок у розвиток підприємства.
Підстава: подання АТ «Слов’янські шпалери – КФТП» від 17.07.2018
№ 1724.
- Швеця Володимира Петровича, учасника антитерористичної
операції – за мужність, героїзм, зразкове виконання бойових завдань під час
захисту незалежності і територіальної цілісності України.
Підстава: подання громадської організації «Корюківська спілка воїнів учасників АТО» від 13.07.2018.
- Ященко Олену Петрівну, бухгалтера державного підприємства
«Корюківське лісове господарство» – за багаторічну сумлінну працю, високий
професіоналізм, вагомий внесок у розвиток підприємства.
Підстава: подання державного підприємства «Корюківське лісове
господарство» вх. № 474/04-02 від 17.07.2018.
- Дем’яненка Олександра Леонідовича, протоієрея, благочинного
Корюківського району, настоятеля Свято - Вознесенського храму – за
багаторічну миротворчу та благодійну діяльність, вагомий внесок у справу
морального виховання дітей та молоді та розвитку духовності населення.
- Баїка Тараса Григоровича, протоієрея Корюківського району,
настоятеля Свято - Вознесенського храму – за багаторічну миротворчу та
благодійну діяльність, вагомий внесок у справу морального виховання дітей та
молоді та розвитку духовності населення.
- Григор’єва Ігоря Олександровича, першого пресвітера релігійної
громади Церкви євангельських християн - баптистів «Новий шлях» – за
багаторічну миротворчу та благодійну діяльність, вагомий внесок у справу
морального виховання дітей та молоді та розвитку духовності населення.
Підстава: клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради від 09.07.2018 № 01-11/527.
2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі
3300 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 500 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
18 липня 2018 року № 263
Про нагородження обдарованих
дітей та молоді Дипломом
та стипендією Корюківської міської ради
до Дня міста Корюківка
Відповідно до рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 21.12.2017 «Про затвердження Програми
«Нагородження відзнаками Корюківської міської ради» на 2018 рік»,
Календарного плану заходів Корюківської міської ради на ІІ-ІV квартали 2018
року, затвердженого рішенням виконавчого комітету Корюківської міської
ради від 15.03.2018 № 95 (зі змінами), ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. З нагоди відзначення Дня міста Корюківка нагородити Дипломом
Корюківської міської ради з виплатою стипендії у розмірі 300 грн. кожному:
- Дзюїну Олександру – ученицю 2 (6) класу Корюківської гімназії,
активну читачку шкільної та міської дитячих бібліотек, переможницю
обласного конкурсу «Діти, що читають – майбутнє України» в рамках
Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач України».
- Поташну Маргариту – ученицю 10 класу Корюківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, переможницю ІІ етапу учнівських
олімпіад з інформатики та біології, активну учасницю художньої
самодіяльності.
- Фещенко Марію – ученицю 9 класу Корюківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 1, переможницю фінального етапу Всеукраїнського
конкурсу-огляду «Дивовижна теплиця», активну учасницю конкурсів
учнівської молоді природничого напряму.
- Кореня Олександра – вихованця гуртка «Бісероплетіння»
Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості, переможця обласної
краєзнавчо-патріотичної акції учнівської молоді «Від роду до роду збережем
традиції народу», активного учасника творчих конкурсів.

- Растального Даниїла – учня Корюківської школи мистецтв імені
О. С. Корнієвського, переможця обласного конкурсу виконавців на народних
музичних інструментах «Струни серця» (баян) у номінації «виконання в
дуеті», призера конкурсу в сольному виконанні.
- Кошового Івана – учасника художньої самодіяльності Корюківського
міського будинку культури, переможця Чернігівського обласного відбіркового
конкурсу Всеукраїнського фестивалю сучасної та популярної музики «Червона
рута».
- Усенка Назара – вихованця Корюківської дитячо-юнацької спортивної
школи, переможця Відкритого командного чемпіонату Чернігівської області з
легкої атлетики, призера обласних змагань.
Підстава: подання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради № 01-11/536; 538-541 від 11.07.2018.
- Кирика Олексія – вихованця Наумівського відділення лижних гонок
спортивної дитячо-юнацької школи олімпійського резерву, чемпіона та
призера обласних і всеукраїнських змагань.
Підстава: подання Наумівського відділення лижних гонок спортивної
дитячо-юнацької школи олімпійського резерву вх. № 197/04-04 від 12.07.2018.
- Приходька Максима – вихованця спортивного клубу «Сила»,
переможця відкритого чемпіонату з боксу серед новачків усіх вікових груп.
Підстава: клопотання громадської організації «Спортивний клуб «Сила»»
вх. № 461/04-02 від 11.07.2018.
- Романенка Олега – вихованця клубу Таеквон до «Вулкан», переможця
обласних змагань.
Підстава: клопотання громадської організації «Корюківська Сотня»
вх.
№ 464/04-02 від 12.07.2018.
2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі
3000 грн. для виплати стипендії та в сумі 500 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
18 липня 2018 року № 264
Про встановлення цін на
платні послуги, які надають
заклади культури Відділу освіти,
культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради
Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради про встановлення розміру платних послуг, що
надаються закладами культури Відділу освіти, культури, молоді та
спорту, керуючись законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України», постановою КМУ від 12.12.2011 № 1271 «Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами
культури, заснованими на державній та комунальній власності»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
І. Встановити з 01 серпня 2018 року наступні розміри платних послуг, які
надає Корюківський історичний музей Корюківської міської ради:
1.Вхідна плата:
дорослі – 6 грн.,
діти – 3 грн..
2. Екскурсійне обслуговування (1 академічна година):
2.1. - діти шкільного віку, студенти (за наявності студ. квитка) – 3 грн.,
дорослі - 6 грн..
2.2. Індивідуальна екскурсія (група до 10 чол.) (з одного слухача) – 3 грн..
2.3. Тематична екскурсія для дорослих ( з одного слухача) – 5 грн..
2.4. Тематична екскурсія для дітей (з однієї дитини) – 3 грн..
2.5. Екскурсійне обслуговування по історичним місцям (1 академічна
година):
- група до 10 чол. – 70.00 грн.,
- група понад 10 чол. – 120 грн..
2.6. Екскурсія російською мовою:

- для дорослих – 10 грн.,
- для дітей шкільного віку, студентів (за наявності студ. квитка) (з одного
слухача) – 5 грн..
3. Підготовка музейного предмету до копіювання (будь-який спосіб),
зйомки (будь-який вид) (один експонат) – 3 грн..
4. За право фотографування відвідувачів в експозиції музею (одна
академічна година) – 10 грн..
5. За право аматорської кіно- та відео зйомки відвідувачів в експозиції
музею (одна академічна година) – 20 грн..
6. За проведення в залах музею професійної та рекламної кіно- та відео
зйомки без надання додаткових експонатів (одна година) – 20 грн..
7. За право копіювання (будь-який спосіб), зйомки (будь-який вид) (один
експонат) – 5 грн..
8. Виготовлення ксерокопій формат А-4 – 2 грн..
9. Сканування музейного предмету формат А-4 – 5 грн..
10. Користування літературою з фондів музею:
в музеї (одна академічна година) – 3 грн.,
за межами музею (одна доба) – 5 грн..
11. Пошук і складання списку експонатів та бібліографічних списків за
вказаною тематикою (одна позиція) – 0.50 грн..
12. Комп’ютерний друк - 3 грн..
13. Читання лекцій поза межами музею для дорослих (з одного слухача) –
5 грн..
14. Демонстрування виставок за межами музею згідно із укладеними
угодами – вартість договірна відповідно до кількості експонатів, часу,
витраченого на підготовку тощо.
ІІ. Встановити з 01 серпня 2018 року наступні розміри платних послуг, які
надає відділ Корюківського історичного музею Корюківської міської ради –
Холминський краєзнавчий музей:
1. Вхідна плата:
- дорослі – 3 грн.,
- діти – 2 грн..
2. Екскурсійне обслуговування (1 академічна година):
2.1. - діти шкільного віку, студенти (за наявності студ. квитка) – 2 грн.,
дорослі - 3 грн..
2.2. Індивідуальна екскурсія (група до 10 чол.) (з одного слухача) – 3 грн..
2.3. Тематична екскурсія для дорослих ( з одного слухача) – 3 грн..
2.4. Тематична екскурсія для дітей (з однієї дитини) – 2 грн..
2.5. Екскурсійне обслуговування по історичним місцям (1 академічна
година):
- група до 10 чол. – 30.00 грн.,
- група понад 10 чол. – 50 грн..
2.6. Екскурсія російською мовою:
- для дорослих – 5 грн.,

- для дітей шкільного віку, студентів (за наявності студ. квитка) (з одного
слухача) – 3 грн..
3. Підготовка музейного предмету до копіювання (будь-який спосіб),
зйомки (будь-який вид) (один експонат) – 2 грн..
4. За право фотографування відвідувачів в експозиції музею (одна
академічна година) – 5 грн..
5. За право аматорської кіно- та відео зйомки відвідувачів в експозиції
музею (одна академічна година) – 10 грн..
6. За проведення в залах музею професійної та рекламної кіно- та відео
зйомки без надання додаткових експонатів (одна година) – 20 грн..
7. За право копіювання (будь-який спосіб), зйомки (будь-який вид) (один
експонат) – 3 грн..
8. Виготовлення ксерокопій формат А-4 – 1 грн..
9. Сканування музейного предмету формат А-4 – 2 грн..
10. Користування літературою з фондів музею:
- в музеї (одна академічна година) – 2 грн.,
- за межами музею (одна доба) – 3 грн..
11. Пошук і складання списку експонатів та бібліографічних списків за
вказаною тематикою (одна позиція) – 0.50 грн..
12. Комп’ютерний друк – 2 грн..
13. Читання лекцій поза межами музею для дорослих (з одного слухача) –
3 грн..
14. Демонстрування виставок за межами музею згідно із укладеними
угодами – вартість договірна відповідно до кількості експонатів, часу,
витраченого на підготовку тощо.
ІІІ. Встановити з 01 серпня 2018 року наступний розмір платних послуг,
які надає міський будинок культури:
1. Демонстрація відео- і кінофільмів:
квиток для дорослих – 20 грн.,
квиток дитячий – 5 грн..
2. Надання в оренду приміщень для проведення концертів, вистав,
виставок, семінарів та інших заходів:
- глядацької зали (1 год.) – 450 грн.,
- для гастрольних колективів – 10% від вартості проданих квитків,
- фойє (1 год.) – 250 грн.,
- кімната (1 год.) – 300 грн..
3. Прокат сценічних костюмів, театрального реквізиту (одиниця) - 20 – 50
грн..
4. Вартість вхідного квитка на культурно-масовий захід (1.5 год.) – 20-30
грн..
5. Розробка сценарію масового заходу на замовлення (1 захід) – 500 грн..
6. Постановча робота заходу (1 захід) – 550 грн..
7. Прокат звукоакустичної та світлової апаратури (2 год.) – 500 грн..
8. Послуга з написання фонограм (1фонограма) – 100 грн..

9. Виготовлення слайд-фільму, відеофільму – 100 грн..
10. Проведення виїздних концертів (1 захід до 100 км.) – 1300 грн.
ІV. Встановити з 01 серпня 2018 року розміри платних послуг, які надає
будинок народних традицій і дозвілля с. Наумівка :
1. Вартість вхідного квитка на культурно - масовий захід (1.5 год.) –
10 грн..
2. Гра в більярд, теніс (1 год.) - 1 грн..
3. Оренда приміщення (1 год.) – 100 грн..
V. Встановити з 01 серпня 2018 року розмір платних послуг, які надає
Сядринський будинок культури:
1. Вартість вхідного квитка на культурно-масовий захід (1.5 год.) - 10 грн..
2. Оренда приміщення ( 1 год.) – 100 грн..
VІ. Встановити з 01 серпня 2018 року розмір платних послуг, які надає
Забарівський будинок культури:
1. Проведення дискотеки (2 год.) – 2 грн..
VІІ. Встановити з 01 серпня 2018 року розмір платних послуг, які надає
Рейментарівський сільський клуб:
1. Проведення дискотеки (2 год.) – 2 грн..
VІІІ. Встановити з 01 серпня 2018 року розмір платних послуг, які надає
Сахутівський сільський клуб:
1. Вартість вхідного квитка на культурно - масовий захід (1.5 год.) –
3 грн..
2. Гра в більярд (1 год.) – 3 грн..
ІХ. Встановити з 01 серпня 2018 року розмір платних послуг, які надає
Брецький сільський клуб:
1. Оренда приміщення (1 год.) - 50 грн..
2. Проведення дискотеки (2 год.) – 2 грн..
Х. Встановити з 01 серпня 2018 року розмір платних послуг, які надає
Тютюнницький сільський клуб:
1.Проведення дискотеки (2 год.) – 2 грн..
ХІ. Встановити з 01 серпня 2018 року розмір платних послуг, які надає
Хотіївський сільський клуб:
1. Проведення дискотеки (2 год.) – 2 грн..
ХІІ. Встановити з 01 серпня 2018 року розмір платних послуг, які надає
Петровослобідський сільський клуб:
1. Проведення дискотеки (2 год.) – 2 грн..
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
18 липня 2018 року № 265
Про затвердження розміру пайового внеску
на 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 17.07.2018 № 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 на розвиток інфраструктури
м. Корюківка» (зі змінами),
виконком міської ради в и р і ш и в :
Затвердити розмір пайового внеску на розвиток інженерно транспортної та соціальної інфраструктури м. Корюківка для ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛОВ'ЯНСЬКІ ШПАЛЕРИ – КФТП»
(АТ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ШПАЛЕРИ – КФТП») у сумі 2 838 516 грн. 09 коп. по
об’єкту «Будівництво дільниці деревообробки ПАТ «Слов’янські шпалери КФТП» по вул. Соборна, 241-а, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область (протокол додається).
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
18 липня 2018 року № 267
Про затвердження калькуляцій
Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 17.07.2018 № 136,
ФОП Сергійчука А. Л. від 20.06.2018 № 3 та від 04.07.2018 № 4 щодо
затвердження калькуляцій вартості послуг та матеріалів, 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 наступні калькуляції:
- вартості 1 години роботи робітника з благоустрою,
- вартості 1 години пробігу автомобіля ЗАЗ Sens,
- вартості 1 години косіння трави трактором МТЗ-80 з роторною косаркою,
- вартості 1 години роботи трактора МТЗ-80,
- вартості 1 години роботи кущоріза 535 RX,
- вартості 1 години роботи електрика 4 розряду,
- вартості 1 години роботи трактора ЮМЗ-6,
- вартості 1 км. пробігу автомобіля ІЖ-2717.
- вартості 1 м. куб. дров.
Калькуляції додаються.
2. Погодити фізичній особі - підприємцю Сергійчуку Анатолію
Леонідовичу наступні калькуляції:
- вартості 1 години експлуатації екскаватора ЕО-2621,
- вартості 1 години експлуатації катка ДУ-96 (8 т.),
- вартості виготовлення 1 тонни грунтощебеню.
Калькуляції додаються.
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
18 липня 2018 року № 272
Про надання дозволу на підключення
до централізованої мережі водопостачання
Розглянувши клопотання Кобця Є. В., керуючись ст. 30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Надати дозвіл на підключення житлового будинку до централізованої
мережі водопостачання:
-

Кобцю Євгенію Валентиновичу, вул. Патріотів, 3, м. Корюківка.

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
18 липня 2018 року № 273
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 Мірошниченку Олександру Павловичу, 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. № 214/04-05 від 06.07.2018.
2.
Надати
Дяченко
Марії
Іванівні,
зареєстрованій
по
вул. ________________, м. Корюківка, 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. № 215/04-05 від 06.07.2018.
3. Надати Голигіній Тетяні Євгенівні, зареєстрованій по
вул.
_________________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки
платника податків _______________, матеріальну допомогу на лікування
батька Голигіна Євгена Аркадійовича в сумі 700 грн..
Кошти перерахувати на рахунок № ________________ у ПАТ КБ
«Приватбанк», картка № ___________________
Підстава: заява вх. № 214/04-05 від 06.07.2018.

4. Надати Хорзєєвій Ганні Миколаївні, 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. № 223/04-05 від 13.07.2018.
5. Надати Дрозд Любові Євгенівні, зареєстрованій по пров.
_________________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки
платника податків ____________________, матеріальну допомогу на лікування
в сумі 700 грн..
Кошти перерахувати у ТВ БВ № 10024/0159 Філії – ЧОУ АТ «Ощадбанк»
на особовий рахунок № ______________________.
Підстава: заява вх. № 225/04-05 від 16.07.2018.
6. Надати Поташній Світлані Яківні, зареєстрованій по вул.
_______________, м. Корюківка, 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. № 226/04-05 від 17.07.2018.
Міський голова

Р.Р. Ахмедов

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
18 липня 2018 року № 274
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 Халімон Аллі
Іванівні (вул. _____________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової
картки платника податків _______________), що здійснювала
поховання
Рябової Наталії Сергіївни, безробітної, яка померла 09.06.2018.
Підстава: заява вх. № 218/04-05 від 09.07.2018.
Довідка Корюківської районної філії ЧОЦЗ
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 картковий рахунок № _____________________.

Міський голова

Р.Р. Ахмедов

