
                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

25 червня 2018 року  № 222  

 

Про результати роботи  

в.о. старости Рейментарівського  

старостинського округу в 2017 році 

 

   Заслухавши інформацію виконуючого обов’язки старости Рейментарівського 

старостинського округу Корюківської міської ради  Юденко Н.М., 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 

Рейментарівського старостинського округу Корюківської міської ради        

Юденко  Наталії   Миколаївни  у  2017 році  прийняти  до  відома. 
 

        2. Роботу виконуючого обов’язки старости Рейментарівського 

старостинського округу Корюківської міської ради  Юденко Наталії 

Миколаївни  визнати  задовільною. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 
 



                                                                   
 

                                КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
25 червня  2018 року  № 223                                        

 

Про субвенцію з державного бюджету 

      

        Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 року 

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

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад у 2018 році» міському бюджету виділена  субвенція на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в сумі 

4735700,00 грн.. У зв’язку з цим, враховуючи повідомлення УДКСУ у 

Корюківському районі від 25.05.2018, 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. Визначити головним розпорядником коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад в сумі 4735700,00 грн. (КПКВКМБ 0117362) – 

Корюківську міську раду. 

 

 2. Затвердити помісячний розпис переліку об’єктів, що будуть 

фінансуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад згідно      

додатку 1. 

 

3. Начальнику фінансового відділу Барсук О.І. врахувати дане рішення при 

внесенні змін до рішення «Про міський бюджет на 2018 рік». 

 

      4. Контроль за виконання 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 
25 червня 2018 року  № 224                                          

 

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 0117660 «Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення або прав на них комунальної власності для продажу на  

земельних торгах та проведення таких торгів» на суму 18000,00 грн., головний  

розпорядник – Корюківська міська рада. 

 

 2. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по 

КПКВ 0117660 «Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення або прав на них комунальної власності для продажу на   

земельних торгах та проведення таких торгів» на суму 18000,00 грн., головний 

розпорядник – Корюківська міська рада. 

 

 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 
 

25 червня 2018 року  № 225   

                                                        

Про привітання жителів громади 

з нагоди ювілеїв 

 

        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. кожному: 

- Гончаровій Євдокії Іларіонівні – жительці м. Корюківка                     

(д.н. – __________ року); 

- Коробку Івану Гавриловичу – жителю с. Рейментарівка                       

(д.н. – ____________ року); 

- Рябченко Ганні Тарасівні – жительці м. Корюківка (д.н. – 

____________ року). 

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів          

№ 88 від 20.06.2018. 

 

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

600 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 150 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 
 

25 червня 2018 року  № 226 

 

Про порушення клопотання 

про присвоєння почесного 

звання «Мати-героїня» 

 

     Розглянувши  заяву  Псьохи Л.Я.  та  додані  до  неї  документи,   керуючись  

ст. 39 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                             виконком міської ради в и р і ш и в: 

     

     Порушити перед Корюківською районною державною адміністрацією 

клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати - героїня»:   

 

-   Псьосі Лідії Яківні, яка народила та виховала шістьох дітей. 

     Підстава: заява вх. № 198/04-05 від 23.06.2018. 
 

 

 

Міський голова                                                                      Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                  

 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

25 червня 2018 року  № 227 

 

Про затвердження 

штатних  розписів  

комунальних підприємств 

 

       Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 15.06.2018 № 114,                

КП «Корюківкаводоканал» від 14.06.2018 № 163, 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 та штатної чисельності працівників зазначених 

підприємств 

 

                                виконком міської ради в и р і ш и в : 

 

       1. Затвердити  штатний  розпис  КОМУНАЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА 

«БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з 01 липня  2018 року  

(додається). 

  

       2.  Затвердити       штатний       розклад       комунального       підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради з 01 липня по 30 листопада 

2018 року (додається). 

 

        

Міський голова                                                                      Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   
 

                          КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                      ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                               ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                        РІШЕННЯ 
 

25 червня 2018 року № 228 

 

Про погодження Графіка керування  

вуличним освітленням в м. Корюківка 

для автоматичних систем управління 

 

       Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 15.06.2018 № 165, 

керуючись ст. 30 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                виконком міської ради в и р і ш и в : 

 

        Погодити комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради Графік керування вуличним освітленням в              

м. Корюківка   для  автоматичних  систем  управління (додається). 

        

 

Міський голова                                                                      Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

25 червня 2018 року № 229 

 

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 20.06.2018 № 4, 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 на розвиток інженерно - транспортної 

та соціальної інфраструктури м. Корюківка товариства з обмеженою 

відповідальністю «Астра» по об’єкту «Реконструкція АЗС з влаштуванням 

АГЗП» по вул. Костюк Г., 16А, м. Корюківка  Чернігівської  області  в сумі 

17 339,37 грн. (протокол додається).  

 

    

Міський голова                                                     Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  
 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

25 червня 2018 року  № 231                                                        

 

Про надання дозволу  на  

здійснення попередньої оплати 

 

       Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 20.06.2018 № 01-12/491, 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 приміщення Корюківської школи мистецтв» на суму 30422,40 грн..  

 

 

Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

25 червня 2018 року  № 232                                          

 

Про зміну назви об’єкта  

      

       Заслухавши інформацію  заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М., 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.  Змінити назву об’єкта, а саме: з «ПКД та будівництво водогону по           

вул. Вокзальна м. Корюківка» на «Реконструкція мережі водопостачання по 

вулиці Вокзальна в м. Корюківка Чернігівської області. Робочий проект». 

 

2. Начальнику фінансового відділу Барсук О.І. врахувати дане рішення при 

внесенні змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік». 

 

      3. Контроль за виконання 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 
25 червня 2018 року № 233  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про оренду  майна міської  

комунальної власності 

 

          Розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства 

«Корюківський центр первинної медико-санітарної допомоги»  Корюківської 

районної ради від 21.06.2018 № 195, Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 20.06.2018 № 01-12/489, 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. Передати в оренду комунальному некомерційному підприємству 

«Корюківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Корюківської 

районної ради майно міської комунальної власності, а саме: приміщення 

гаража площею 42,2 кв.м. по вул. Вокзальна, 24, м. Корюківка терміном на          

2 роки 11 місяців з річною орендною платою 1 гривня. 

 

         2. Надати дозвіл Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради на передачу в оренду сезонному позаміському 

закладу оздоровлення та відпочинку «Зелений гай» майна міської 

комунальної власності, а саме: приміщення загальною площею 1051,8 кв.м. в 

будівлі Наумівської ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою: вул. Стрільця, 1,  с. Наумівка, 

Корюківського району терміном з 20 червня по 31 серпня 2018 року включно 

з річною орендною платою 1 гривня.  

 

         3. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому, Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради забезпечити укладення 

договорів оренди майна міської комунальної власності, зазначеного в даному 

рішенні. 

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 



                                                            
                                                                                                                                           

   КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
   ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

    РІШЕННЯ 
 

25 червня 2018 року № 234  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Про технічний стан майна 

міської комунальної власності 

 

       Розглянувши акт технічного стану нерухомого майна міської комунальної 

власності, що обліковується на балансі Корюківської міської ради, складений 

20.06.2018 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 Акт № 12  від 20.06.2018 технічного стану нерухомого 

майна міської комунальної власності – осушувальних систем «Убідь», що 

розміщені в с. Сядрине Корюківського району, балансовою вартістю                 

490867 (чотириста дев’яносто тисяч вісімсот шістдесят сім) гривень                         

00 копійок, 1980 року введення в експлуатацію, знос 100 відсотків. 
 

 

        2. Рекомендувати виконавчому апарату Корюківської міської ради та її 

виконкому подати на розгляд міської ради документи щодо подальшого 

використання (списання) майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення. 

 

 

Міський голова                                                      Р.Р. Ахмедов    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

25 червня 2018 року № 235  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Про сплату орендної плати за оренду  

майна міської комунальної власності 

 

Розглянувши лист Управління Північного офісу Держаудитслужби в 

Чернігівській області від 21.06.2018 № 26-25-08-14/3534 щодо усунення 

порушень законодавства в частині надання пільг по сплаті орендної плати за 

оренду майна міської комунальної власності, керуючись Законом України 

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

місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

 

1. Скасувати    пункт   2   рішення   виконавчого   комітету    Корюківської  

міської ради від 24.10.2017 № 410 «Про надання пільг по сплаті орендної плати 

за оренду майна міської комунальної власності» щодо надання  фізичній     

особі - підприємцю Макаренко Оксані Олексіївні пільги по сплаті орендної 

плати за оренду майна міської комунальної власності. 

 

       2.  Скасувати    пункт   2   рішення    виконавчого   комітету   Корюківської  

міської ради від 28.11.2017 № 470 «Про оренду майна міської комунальної 

власності» щодо надання приватному підприємству «ТОРГ – СВ»  пільги по 

сплаті орендної плати за оренду майна міської комунальної власності. 

 

 3.  Скасувати    пункт    1  рішення    виконавчого   комітету   Корюківської  

міської ради від 08.02.2018 № 53 «Про оренду майна міської комунальної 

власності» щодо надання Дерев’янку Віталію Леонтійовичу пільги по сплаті 

орендної плати за оренду трактора Т – 40 АМ. 

 

       4. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити 

виконання даного рішення. 

 



       5. 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 
 

25 червня 2018 року № 240  

 

Про затвердження актів  

обстеження зелених насаджень 

 

       Заслухавши інформацію заступника міського голови Бикова О.М.  щодо 

необхідності видалення аварійних дерев на території Корюківської міської 

ради та  розглянувши  акти   обстеження   зелених  насаджень, що підлягають 

знесенню чи пересадженню,  керуючись   розділом  8.3 ДБН Б.2.2-2.2011 

Благоустрій територій,  ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

 

                              виконком міської ради в и р і ш и в :  

 

      Затвердити  акти обстеження зелених насаджень, що підлягають знесенню 

чи пересадженню у зв’язку із забудовою та впорядкуванням земельних площ 

на території Корюківської міської ради, №№ 16, 17, 18 від 21.06.2018.  

 

 

Міський голова                                                                Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 
 

                              КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                           ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                            РІШЕННЯ 
 

25 червня 2018 року  № 241                                            

 

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 Євсеніній Людмилі 

Михайлівні (вул. ___________________, м. Корюківка, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ______________), що здійснювала   

поховання  Ананченка Миколи Миколайовича, безробітного, який помер 

21.05.2018. 

      Підстава:  заява вх. № 199/04-05 від 25.06.2018. 

                        Довідка РЦЗ 

                        Довідка Пенсійного фонду 

                        Копія свідоцтва про смерть 

                        Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про 

смерть для отримання допомоги на поховання 

                        Довідка міської ради 

       Кошти перерахувати на рахунок № _______________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  _____________________. 

      

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 
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