
 

                                                                   
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

01 серпня 2018 року  № 275                                        

 

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 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. Винести на розгляд чергової сесії 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 рішення викласти в новій редакції: 

 

 «1. Визначити на 2018 рік : 

- доходи  міського  бюджету у сумі 141478,2 тис. грн., в тому числі, доходи 

загального фонду міського бюджету 137908,7 тис. грн., доходи спеціального 

фонду міського бюджету 3569,5 тис. грн.  згідно з додатком  1 до цього 

рішення, 

 

- видатки міського  бюджету у сумі 149853,3 тис. грн., в тому числі, 

видатки загального фонду   міського бюджету  124129,7 тис. грн., видатки 

спеціального фонду міського бюджету 25723,6 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 21555,4 тис. грн. 

згідно з додатком  2 до цього рішення, 

 

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 21555,4 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 124129,7 тис. 

грн. та  спеціальному 25723,6 тис. грн. згідно з додатком  3 до цього рішення.» 

     

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

місцевих (регіональних) програм у сумі 19754,9 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. 

 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Міський голова                                                                    Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

01 серпня 2018 року  № 276                                         

 

Про зміну напрямку використання 

іншої субвенції районному бюджету 

 

       Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу 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.ст. 27, 28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

 1. Залишок невикористаних станом на 01.07.2018 коштів іншої субвенції 

районному бюджету в сумі 192330,78 грн., яка була виділена на утримання 

комунальної установи «Корюківський районний центр первинної медико - 

санітарної допомоги» Корюківської районної ради, спрямувати на утримання 

комунального некомерційного підприємства «Корюківський центр первинної 

медико - санітарної допомоги» Корюківської районної ради, зокрема:      

98630,78 грн. для фінансування Рейментарівського, Тютюнницького, 

Хотіївського фельдшерських пунктів, 12000,00 грн. для придбання 

наркотичних засобів та 81700,00 грн. для придбання туберкуліну.  

  

 2. Доручити міському голові Ахмедову Р.Р. укласти додаткові угоди до 

договорів № 4 від 05.03.2018 та № 5 від 24.05.2018 з Корюківською районною 

радою відповідно до пункту 1 даного рішення. 

      

  

Міський голова                                                                        Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 
                                                                  

 

 

 

 



                              

                                                                                                       
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

01 серпня 2018 року  № 277 

 

Про  Програму сприяння діяльності  

управління соціального захисту населення  

Корюківської  районної  державної адміністрації 

щодо покращення обслуговування населення  

Корюківської територіальної громади на 2018 рік  

 
       Заслухавши  інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Барсук О.І. про  проект  Програми  сприяння діяльності управління 

соціального захисту населення  Корюківської  районної  державної 

адміністрації щодо покращення обслуговування населення Корюківської 

територіальної громади 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 Програму сприяння діяльності управління соціального 

захисту населення  Корюківської  районної  державної адміністрації щодо 

покращення обслуговування населення Корюківської територіальної громади 

на 2018 рік прийняти до відома. 

 

2. Винести на  чергову сесію Корюківської  міської  ради  проект  Програми 

сприяння діяльності управління соціального захисту населення  Корюківської  

районної державної адміністрації щодо покращення обслуговування населення 

Корюківської територіальної громади на 2018 рік для затвердження. 

 

 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                Проект 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

сприяння діяльності управління соціального захисту населення    

Корюківської районної державної адміністрації щодо покращення 

обслуговування населення Корюківської територіальної громади 

 на 2018 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Корюківка 

2018 рік 



 

ПАСПОРТ 

Програми  сприяння діяльності управління соціального захисту 

населення Корюківської районної державної адміністрації щодо 

покращення обслуговування  населення Корюківської 

територіальної громади на 2018 рік 

 

 

1. 

 
Ініціатор розроблення 

Програми 

Управління соціального захисту населення 

Корюківської районної державної 

адміністрації 

 

 

 

2. 
Дата,номер і назва 

розпорядчого документа 

органів виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Закони України „Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту”, 

„Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні”, постанова 

Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 

№ 329 «Про внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України та 

визнання такою, що втратила чинність, 

постанови Кабінету Міністрів України від 

28 грудня 2016 року № 1022» та інші. 

3. 

Розробник Програми 

Управління соціального захисту населення 

Корюківської районної державної 

адміністрації 

4. 
Відповідальні виконавці 

Програми 

Управління соціального захисту населення 

Корюківської районної державної 

адміністрації 

5. 

Учасники Програми 

Управління соціального захисту населення 

Корюківської райдержадміністрації, 

Корюківська міська рада 

6. Термін реалізації Програми 2018 рік 

7. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

Програми 

Бюджет Корюківської міської ради 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів для реалізації 

Програми (кошти міського 

бюджету) 

40000 грн. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Визначення проблемних питань, 

на розв’язання яких спрямована Програма 
 

Програма спрямована на посилення соціального захисту інвалідів всіх 

категорій, людей похилого віку, малозабезпечених сімей, створення 

сприятливих умов для їх життєдіяльності, захист прав, наданих Конституцією 

та законами України. 

Завдання  забезпечення реалізації державної соціальної політики на 

відповідній території у сфері соціального захисту населення покладено на 

управління соціального захисту населення Корюківської районної 

держадміністрації. 

Життєзабезпечення соціально незахищених верств населення 

підтримується системою пільг, соціальних допомог, компенсацій та субсидій, 

які визначені відповідними законами.  

В управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації на 

обліку станом на 01 червня 2018 року перебуває з числа жителів 

Корюківської міської громади:    

- 839 ветеранів війни; 

- 1952 осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

- 28 пільговиків силових структур; 

- 5024 пенсіонерів за віком; 

- 219 багатодітних сімей; 

- 416 дітей з багатодітних сімей; 

- 126 переселенців; 

- 2004 одержувачів соціальних допомог; 

- 4968 сімей-одержувачів субсидій. 

Матеріально-технічна база управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації потребує покращення, ситуація із забезпечення 

комп’ютерною технікою, паперовими, розхідними матеріалами для 

комп’ютерної техніки  та друкуючих пристроїв  критична. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» 

управлінню соціального захисту доведені поточні видатки загального фонду 

по незахищених статтях видатків  за бюджетною програмою КПКВК 7951010   

«Здійснення виконавчої влади в Чернігівській області» в сумі 10700 грн., що 

забезпечує  потребу лише на  12%.                                                                             

Недофінансування за рахунок коштів Державного бюджету залишає 

проблемними питання покращення матеріально - технічного забезпечення, що 

в умовах значного росту звернень громадян за призначенням житлових 

субсидій не дає можливості у повному обсязі забезпечити соціальну підтримку 

жителям району. 

Категорія соціально незахищених верств населення  не має тенденції до 

зменшення, а тому для забезпечення ефективної роботи управління 

соціального захисту населення потребує сприяння зі сторони міської ради, а 

саме: виділення коштів з міського бюджету на виконання заходів по 

покращенню соціального обслуговування населення громади. 



Прийняття програми  щодо  сприяння діяльності управління соціального 

захисту населення Корюківської райдержадміністрації на 2018 рік та 

залучення на її виконання  коштів бюджету територіальної громади сприятиме 

покращенню роботи управління, забезпеченню належного обслуговування 

громадян. 

 

3. Мета Програми 

 

Основною метою Програми є створення умов для покращення 

ефективності надання соціальної підтримки управлінням соціального захисту 

населення райдержадміністрації найвразливішим верствам населення, а також 

підвищення ефективності системи соціальної допомоги і спрощення 

процедури її надання, забезпечення належного обслуговування громадян. 

 

4. Строки виконання Програми 

 

Виконання заходів Програми передбачається протягом 2018 року. 

Програма переглядається у разі уточнення завдань, які необхідно 

вирішити. 

 

5. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Корюківської міської ради, які передбачаються у кошторисі відповідального 

виконавця Програми, а також інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством.  

Обсяг фінансування Програми складає 40,0 тис. грн. та може 

коригуватися під час її виконання. 

 

6. Очікувані результати 

 

Реалізація програми надасть змогу: 

- своєчасно та у встановлені терміни проводити призначення різного виду 

допомог, пільг, компенсацій та субсидій; 

- підвищити ефективність перевірок правильності та повноти даних для 

призначення різного виду допомог та субсидій (надсилання запитів, 

обстеження матеріально - побутових умов); 

- постійно надавати  інформацію про стан та умови надання допомог, 

пільг, компенсацій та субсидій кожному із одержувачів (в тому числі 

письмово); 

-  знизити соціальну напругу в громаді. 
 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконкому                         З.Ю. Пономаренко



                                                                                            
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                      РІШЕННЯ 

 
01 серпня 2018 року  № 278 
 

Про Програму підтримки 

сталого функціонування та модернізації 

матеріально-технічної бази закладів 

первинної медико-санітарної допомоги 

на території Корюківської територіальної  

громади на 2018 рік 

 
        Заслухавши інформацію міського голови Ахмедова Р.Р. про проект  

«Програми підтримки сталого функціонування та модернізації матеріально - 

технічної бази закладів первинної медико - санітарної допомоги на території 

Корюківської територіальної громади  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 Програму підтримки сталого функціонування та 

модернізації матеріально - технічної бази закладів первинної медико -

санітарної допомоги на території Корюківської територіальної громади  на  

2018 рік прийняти до відома. 

 

        2. Подати на чергову сесію Корюківської міської ради проект Програми  

підтримки сталого функціонування та модернізації матеріально - технічної 

бази закладів первинної медико - санітарної допомоги на території 

Корюківської територіальної громади  на 2018 рік для затвердження. 

 

 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 
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матеріально - технічної бази закладів первинної  

медико - санітарної допомоги на території Корюківської 

територіальної громади  на  2018 рік 
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                                                  ПАСПОРТ 

Програми підтримки сталого функціонування та модернізації 

матеріально - технічної бази закладів первинної медико-санітпрної 

допомоги на території Корюківської територіальної громади  на  2018 рік 

  

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Корюківська міська рада  

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

Бюджетний кодекс України 

3. Розробник програми Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради  

4. Співрозробники програми Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради, КНП Корюківський 

ЦПМСД»   

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Виконавчий комітет 

Корюківської міської ради  

6. Учасники програми КНП«Корюківський ЦПМСД»  

7. Термін реалізації програми 2018 рік  

8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

(для комплексних програм) 

Міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідний для 

реалізації Програми, всього: 

 642 000 грн. 

9.1. у тому числі кошти міського 

бюджету 

 642 000 грн. 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.   Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

       Трансформація системи охорони здоров’я внесла значні зміни у роботу 

закладів по усій країні, в тому числі  і у Корюківському районі. І мова не лише 

про перехід на нову модель фінансування. Медзаклад також  змінює підхід до 

роботи з пацієнтами і дбає про сервіс. Підписання договору між КНП 

«Корюківський  ЦПМСД» КРР та  НСЗУ гарантує оплату медичної послуги за 

ринковим тарифом, а місцева влада має забезпечити фізичну  доступність 

отримання медичних послуг – відповідну інфраструктуру.  

       В районі медико - санітарна допомога представлена роздробленими 

структурами, що функціонально, організаційно та фінансово поєднані зі 

спеціалізованою амбулаторною допомогою. Недостатнє фінансове 

забезпечення первинної  ланки медико - санітарної допомоги не дозволяло 

сформувати необхідну матеріально - технічну та кадрову забезпеченість на 

належному рівні. 

       Відповідно до спільного наказу МОЗ та Мінрегіону України від 06.02.2018 

№ 178/24 «Про затвердження  Порядку формування спроможних мереж 

надання первинної медичної допомоги», зареєстрованому у Міністерстві 

юстиції України 21.02.2018 за № 215/31667, була сформована мережа 

первинної медичної допомоги  в Корюківському районі. Деякі ФПи  з причини 

невідповідності граничної чисельності населення не ввійшли до складу мережі 

закладів. Їх утримання можливе тільки за фінансової підтримки місцевих  

громад. 

        Потребує фінансової підтримки  як забезпечення технічним оснащенням 

існуючих амбулаторій та ФПів для надання якісної первинної медико-

санітарної допомоги, яка  наразі є недостатньою  внаслідок технологічної 

відсталості закладів, так і кадрове забезпечення, перш за все, через відсутність 

необхідних житлово-побутових умов для проживання як лікарів, так і інших 

медичних спеціалістів. 

       Для вирішення питання забезпечення сталого функціонування КНП 

«Корюківський центр первинної медико - санітарної допомоги» Корюківської 

районної ради виникла необхідність у розробці та затвердженні даної 

Програми. 

 

                      2. Мета та основні завдання Програми 

 

 Метою програми є  забезпечення зниження рівня захворюваності, 

інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження 

ефективного функціонування системи надання доступної і якісної первинної 

медичної допомоги, зокрема: 

-    забезпечення права жителів Корюківської територіальної громади  на 

своєчасну  невідкладну допомогу при нещасних випадках, гострих 

захворюваннях, тощо; 

-    забезпечення права жителів Корюківської територіальної громади  на 

лікувально - профілактичну допомогу; 



-     попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних 

захворювань; 

-   запобігання демографічній кризі, забезпечення здоров'я майбутніх поколінь 

і профілактики спадкових захворювань; 

-       заохочення материнства; 

-       контроль за охороною здоров'я дітей; 

-       санітарно - епідемічне благополуччя території району . 

   

 

          3.    Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 
       

  -     Надання фінансової підтримки органами місцевого самоврядування для 

належного і стабільного функціонування закладів первинної медицини; 

  -  інформаційна підтримка й супроводження перетворень, сприяння 

формуванню позитивного ставлення населення, медичної громадськості, 

владних структур різних рівнів до змін у галузі охорони здоров’я; 

-      100% охоплення підписанням декларацій населення району для  повної 

забезпеченості надання первинної медичної допомоги. 

 

4. Фінансове забезпечення програми 

 

        Фінансування програми здійснюватиметься відповідно до законодавства за 

рахунок коштів Корюківської ОТГ, а також зацікавлених суб’єктів 

підприємницької діяльності усіх форм власності, громадських організацій та 

інших джерел, не заборонених законодавством України. 

        Одержувачем коштів є комунальне некомерційне підприємство 

«Корюківський  центр первинної медико - санітарної допомоги» Корюківської 

районної ради. 

 

                    5.   Програмні заходи та обсяги фінансування:  

 
                                                                                                                                  грн. 

Цілі фінансування Міський бюджет 

Оплата праці 160 000 

Оплата енергоносіїв 80 000 

Придбання медикаментів та перев’язувальних 

матеріалів 

15 000 

Придбання туберкуліну 82 000 

Придбання господарських матеріалів та оплата 

послуг 

5 000 

Придбання медобладнання та основних засобів 300 000 

Разом 642 000 

 

        Обсяг фінансування Програми може уточнюватись  виходячи з 

конкретних завдань та реальних можливостей. 

 



                  6.   Очікувані результати виконання Програми:  

 

  Виконання визначених завдань дасть змогу досягти   поставленої мети за 

такими індикаторами: 

-     досягнення показника оснащення закладів сімейної медицини медичним 

обладнанням; 

-    збільшення  питомої  ваги  чисельності  населення, якому  надається 

первинна медична допомога на засадах сімейної медицини; 

-    щорічне збільшення частки звернень населення до сімейних лікарів з 

профілактичною метою; 

-        покращення результатів проведення профілактичних щеплень; 

-      досягнення показника медичної допомоги, що починається і закінчується 

на рівні ПМСД; 

-       зниження кількості занедбаних первинних форм онкозахворювань; 

-       зниження кількості первинних деструктивних форм туберкульозу; 

-       зниження  показника смертності від інфаркту міокарда; 

-       зниження  показника малюкової смертності. 

 

7. Контроль за виконанням  Програми 

 

        Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації завдань основними 

та безпосередніми учасниками Програми.   Контроль за виконанням завдань 

здійснюється постійною комісією міської  ради з питань власності, бюджету, 

соціально-економічного та культурного розвитку міста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                      РІШЕННЯ 
  

01 серпня 2018 року  № 279 

 

Про  Програму поліпшення 

покриття доріг та проїздів 

у житловій забудові Корюківської 

територіальної громади на 2018 рік 

 
       Заслухавши інформацію міського голови Ахмедова Р.Р. про проект 

«Програми  поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій забудові 

Корюківської територіальної громади  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 Програму  поліпшення  покриття  доріг   та   проїздів  у  

житловій забудові Корюківської  територіальної громади на 2018 рік  прийняти 

до відома. 

 

 2. Винести на чергову сесію  Корюківської  міської  ради  проект Програми  

поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій забудові Корюківської  

територіальної громади на 2018 рік для затвердження. 

 

 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій забудові  

Корюківської територіальної громади на 2018 рік 
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Паспорт 

 Програми поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій забудові  

 Корюківської територіальної громади  

на 2018 рік 

 

 

 

1. 

 

Ініціатор розроблення  Програми 

 

 

Корюківська міська рада 

2. Дата, номер і назва документа  

органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

Бюджетний кодекс України 

 

3. 

 

Розробник Програми 

 

 

Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради 

 

4.  

 

 

Відповідальний виконавець 

 

Виконавчий комітет Корюківської 

міської ради 

 

5. 

 

 

Учасники Програми 

 

Корюківська міська рада  

 

6. 

 

 

Термін реалізації Програми 

 

2018 рік 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Міський бюджет 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідний для 

реалізації програми, всього: 

100 000 грн. 

у тому числі кошти міського 

бюджету 

100 000 грн. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Розділ 1.  Зміст проблеми і обґрунтування необхідності її вирішення 
 

 

Об'єкти благоустрою дворів в існуючому житловому фонді комунальної 

власності громади Корюківської міської ради за багаторічний період 

експлуатації зруйнувалися і не відповідають повною мірою сучасним 

вимогам. Із збільшенням транспортного потоку значно зріс відсоток 

фізичного зносу асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних 

проїздів і дворових територій. Термін служби дорожніх покриттів дворових 

територій закінчився. Із-за відсутності складової на виконання поточного 

ремонту дорожнього покриття в тарифі на послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій практично не проводився ремонт 

дворових територій, внаслідок чого прийшло в непридатність 

асфальтобетонне покриття внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів.  

Дворові території є важливою складовою частиною транспортної 

системи. Від рівня транспортно - експлуатаційного стану дворових територій  

багато в чому залежить якість життя населення. 

Недотримання термінів служби дорожніх покриттів збільшує об'єми 

руйнування асфальтобетонного покриття і не дає необхідного ефекту в 

збереженні проїздів до житлової забудови. Значна частина асфальтобетонного 

покриття внутрішньоквартальних проїздів має руйнування. Для виправлення 

ситуації, що створилася, необхідно прийняти невідкладні заходи щодо якісної 

зміни стану дворових територій, щоб забезпечити належне обслуговування 

мешканців громади. 

Для приведення дворових територій до сучасних норм комфортності 

назріла необхідність розробки Програми поліпшення покриття доріг та 

проїздів у житловій забудові Корюківської міської ради на 2018 рік (далі - 

Програма).  

 

 

Розділ 2.  Мета програми 

 

Програма поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій забудові 

здійснюється з метою: 

- зниження  фізичного  зносу  дорожнього  покриття  житлової 

забудови; 

- підвищення рівня благоустрою прибудинкових та суміжних до 

них територій; 

- охорони навколишнього середовища;   

- створення безпеки і комфортних умов для учасників руху; 

- забезпечення виконання заходів щодо підготовки житлового 

фонду до роботи в осінньо - зимовий період; 

- зниження експлуатаційних витрат на утримання житлового фонду 

та покращення його обслуговування; 

- захисту життя та здоров`я громадян; 

- постійне підвищення комфорту проживання жителів грома 



                    Розділ 3.  Шляхи розв'язання проблеми 

 

Проблема полягає в тому, що транспортно - експлуатаційний стан 

під’їзних шляхів до багатоповерхових будинків не забезпечує комфортного, 

економного і безпечного під’їзду до житлових будинків. У зв’язку з цим 

збільшуються витрати на вивезення сміття, утримання прибудинкової 

території, обслуговування будинків та їхніх житлово-комунальних систем 

експлуатаційними організаціями, несвоєчасно надходять послуги машин 

швидкої допомоги, місцями виникають підтоплення будинків. 

Для розв’язання проблеми необхідно технічний та експлуатаційний стан 

дворових територій довести до нормативного стану згідно ДСТУ, шляхом 

проведення ремонту покриття доріг та проїздів.   

 

Розділ 4. Основні завдання та заходи Програми 

 

 Частину коштів міського бюджету спрямувати в основному на 

збереження існуючої мережі доріг та проїздів у житловій забудові 

Корюківської міської ради, усунення підтоплення будинків, забезпечення 

безпеки руху на прибудинкових територіях.  

 Програмою передбачається проведення робіт з поточного або 

капітального ремонту, будівництва внутрішньоквартальних доріг, проїздів та 

тротуарів. 

  

Розділ 5. Очікувані результати від упровадження Програми 

 

  Виконання Програми дасть змогу забезпечити: 

  - поліпшення транспортно - експлуатаційного стану доріг та проїздів 

житлової забудови міста і приведення їх у відповідність до вимог 

нормативних документів; 

  - зменшення негативного впливу під’їзних шляхів до багатоповерхових 

житлових будинків на навколишнє середовище (за рівнем шуму, рівнем 

забруднення повітря, водних ресурсів і ґрунту); 

  - уникнення причин підтоплення будинків дощовими водами; 

  - безпечне та комфортне обслуговування будинків експлуатаційними 

організаціями; 

  - своєчасне надання мешканцям будинків послуг швидкої допомоги. 

 

          Розділ 6. Фінансове забезпечення виконання Програми   

 

   Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів міського 

бюджету. 

   Реалізація Програми розрахована на 2018 рік. 

   Загальний обсяг фінансування –   100,0 тис. грн.. 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконкому                         З.Ю. Пономаренко 



                                                                   
 

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

01 серпня 2018 року № 280 
 

Про внесення змін  

до міських програм 
 

         Заслухавши інформацію міського голови Ахмедова Р.Р, 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 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, пункт 25 

викласти в новій редакції та доповнити пунктом 55: 
     тис.грн. 

 

№ 

п/п 

 

Найменування об’єкту,робіт та заходів, 

що здійснюватимуться за планом 

(програмою) 

 

2018 рік 

Обсяг фінансування 

Всього по 

об’єкту 

Державний 

бюджет 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради 

25 

 

Виготовлення ПКД та будівництво 

амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини (на 1-2 лікаря) в с. Наумівка 

Корюківського району Чернігівської області 

5914,500 5323,000 591,500 

55 Поточний ремонт самопливного 

каналізаційного колектора по                    

вул. Вокзальна в м. Корюківка            

Чернігівської області 

     468,074 0,000 468,074 

        1.2. Пункт 6 розділу «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» 

Переліку 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 викласти в 

новій редакції: 
                                                                                                                          тис.грн. 

№ п/п 

 
Найменування об’єкта Обсяг фінансування на 2018 рік 

6. Оплата поточних ремонтів доріг 

 

5695,000 

 

       Після  пункту 55 Переліку цифри  «133595,096», «79770,776», «53824,320»  

змінити цифрами «139727,670», «85093,776», «54633,894». 

       Після пункту 9 розділу «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» 

Переліку цифри «4945,000» змінити цифрами «6640,000». 

       У пункті «Загалом про програмі» цифри «133595,096», «4945,000» змінити 

цифрами «139727,670», «6640,000».  

 

        2. Внести зміни до Програми «Членські внески» на 2018 рік, затвердженої 

рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради  сьомого скликання від 

21.12.2017, а саме: у Паспорті Програми, в п. 9 «Загальний орієнтовний обсяг 

фінансування ресурсів, необхідний для реалізації програми, всього», цифру 

«5,2 тис. грн.» змінити цифрою «6,2 тис. грн.», в розділі «Загальний обсяг 

фінансування Програми» цифру «5,2 тис. грн.» змінити цифрою «6,2 тис. 

грн.».  

  

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

затвердження. 
 

 

Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

01 серпня 2018 року  № 281 

                                                        

Про привітання Романенко О.П. 

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.: 

         - Романенко Олександрі Петрівні – жительці м. Корюківка (д.н. – 

________ року). 

        Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів          

від 25.07.2018 № 104. 

 

        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 
 

01 серпня 2018 року  № 282                                                                      

 

Про погодження Річного плану 

ліцензованої діяльності  

з централізованого водопостачання  

та водовідведення  

КП  «Корюківкаводоканал»   

Корюківської міської ради 

на території с. Наумівка 

 

       Розглянувши  клопотання   КП  «Корюківкаводоканал»  Корюківської 

міської ради від 31.08.2018 № 203, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

                               виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       Погодити Річний план ліцензованої діяльності  з централізованого 

водопостачання та водовідведення комунального підприємства 

«Корюківкавдоканал» Корюківської міської ради на території с. Наумівка на 

липень - грудень 2018 року, січень - червень 2019 року (додається).  

 

 

 

Міський голова        Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

01 серпня 2018 року  № 283 

 

Про затвердження норм витрат   

води для КП «Убідьське» 

 

      Розглянувши клопотання  КП «Убідьське» від 31.07.2018 № 62, 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»,  

 

                             виконком міської ради в и р і ш и в :     

 

       1. Затвердити для КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УБІДЬСЬКЕ» 

КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  норми    витрат    води    для    розрахунків    

із   споживачами  с. Сядрине  згідно додатку. 

 

       2. 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 
 

01 серпня 2018 року № 284 

Про затвердження проектно- 

кошторисної документації 

  Розглянувши експертний звіт  ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 19.07.2018           

№ 02/493/18, 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                   

«Поточний ремонт самопливного каналізаційного колектора по                                

вул. Вокзальній  в м. Корюківка, Чернігівської області» на суму              

468,074 тис. грн.. 

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

Характер проведення робіт – поточний ремонт.                                            

Кошторисна вартість робіт: 

Всього – 468,074 тис. грн., у тому числі:                                                                                

будівельні роботи – 334,615 тис. грн.,                                                                 

інші витрати –133,459 тис. грн.,                                                                    

1.2. Розробник проекту – ФОП Солошенко Р. М. 

       1.3.   Експертний звіт – ТОВ  «СІВЕРЕКСПЕРТ»  від   19.07.2018                    

№ 02/493/18.   

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 



                                                          
 

                          КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                      ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                               ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                        РІШЕННЯ 
 

01 серпня 2018 року  № 285  

 

Про затвердження калькуляцій  

 

       Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 01.08.2018 № 205 

щодо затвердження відкоригованих у зв’язку зі зміною прожиткового 

мінімуму калькуляцій вартості послуг спецтехніки підприємства, керуючись 

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

 

                                виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       1. Затвердити наступні калькуляції комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради: 

-     вартості 1 години роботи екскаватора ELEX 81A-01. 

-     вартості 1 години роботи автогрейдера ДЗ-143-01, 

-     вартості 1 години роботи автомобіля САЗ. 

       Калькуляції додаються. 

 

       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 
 

01 cерпня  2018 року № 286  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про оренду  майна міської  

комунальної власності 

 

       Розглянувши заяву Дерев’янка В.Л. вх.. № 233/04-05 від 25.07.2018, 

відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна», Положення про порядок передачі майна комунальної власності 

Корюківської міської ради, затвердженого рішенням одинадцятої сесії 

Корюківської міської ради шостого скликання від 24.05.2012, керуючись ст. 29 

Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

1.  Розірвати договір оренди майна від 01 березня 2016 року, укладений з 

Дерев’янком Віталієм Леонтійовичем, про оренду трактора Т – 40 АМ за 

згодою сторін. 

 

2. Передати в оренду приміщення площею 19,29 кв.м. в нежитловій 

будівлі по вул. Шевченка, 83 а, м. Корюківка під розміщення суб’єкта 

господарювання в сфері права. 

 

3. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити 

виконання даного рішення. 

 

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 



                                                            
                                                                                                                                           

   КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
   ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

    РІШЕННЯ 
 

01 серпня 2018 року № 287 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Про затвердження висновку  

експертного дослідження  

осушувальної системи «Убідь» 

 

         Розглянувши висновок експертного дослідження осушувальної системи 

«Убідь», враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 

25.06.2018 року № 234 «Про технічний стан майна міської комунальної 

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

Україні», 

                            

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

         1. Затвердити висновок експертного дослідження осушувальної                  

системи «Убідь», виконаний селянським фермерським господарством 

«АГРОТЕХСЕРВІС». 

  

         2. Рекомендувати виконавчому апарату Корюківської міської ради та її 

виконкому подати на розгляд міської ради документи щодо списання майна, 

зазначеного в пункті 1 рішення. 

 

 

Міський голова                                                      Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

01 серпня 2018 року  № 288 

 

Про відведення місць  

для почесних поховань 

 

       У зв’язку з необхідністю перенесення братських могил мирних жителів           

м. Корюківка, загиблих у роки громадянських воєн 1918 року, 1921 року та  

Другої світової війни, на кладовище за адресою: вул. Костюк Г., 26,                         

м. Корюківка та фактичною відсутністю на даний момент на кладовищі місць 

для почесних поховань, відповідно до Положення про поховання та похоронну 

справу в м. Корюківка, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 24.01.2014 № 4, законів України «Про 

поховання та похоронну справу», «Про охорону культурної спадщини», ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                              виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

   1. Відвести на території місця поховання – кладовища за адресою:              

вул. Костюк Г., 26, м. Корюківка відповідно до проекту будівництва місця         

для почесних поховань з розбивкою на сектори, в тому числі, сектор для 

перепоховання  останків  загиблих у роки громадянських воєн 1918 року,             

1921 року та  Другої світової війни місцевих жителів,  воїнів  із  братських  і 

одиночних  могил. 

 

       2. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ  провести розмітку місць почесних поховань згідно норм, 

встановлених діючим законодавством України.   

 

      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 
 

01 серпня 2018 року  № 289                                  

 

Про облаштування  

пожежної водойми 

 

       Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 30.07.2018 № 201 та лист в.о. старости Будянського старостинського 

округу Лисенка О.В. щодо облаштування пожежної водойми на території села 

Петрова Слобода та під’їзду до неї, враховуючи погодження даного питання  

Корюківським районним сектором Управління Державної служби з 

надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, керуючись. ст.ст. 30, 59 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 розчищення копані в районі провулку  

Слобідський села Петрова Слобода Корюківського району з подальшим 

облаштуванням пожежної водойми та  під’їзду до неї. 

        

        2. 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 
 

01 серпня 2018 року № 290 

 

Про надання дозволу на  

проведення робіт з благоустрою 

 

       Розглянувши  клопотання  ПП «ТТ Нафта» вх. № 470/04-02  від  16.07.2018  

щодо надання дозволу останньому на проведення робіт з благоустрою 

території автозаправної станції по вул. Ринкова, 18Б, м. Корюківка, яка 

перебуває у користуванні підприємства, керуючись ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       1. Надати дозвіл приватному підприємству «ТТ Нафта» на проведення       

робіт з благоустрою території автозаправної станції (поточний ремонт 

асфальтного покриття) по вул. Ринкова, 18Б, м. Корюківка за власні кошти 

підприємства. 

 

       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 
01 серпня 2018 року № 291                                                                 

 

Про  обмеження руху великовагового 

автотранспорту вулицями м. Корюківка 

 

      Заслухавши інформацію міського голови Ахмедова Р.Р., керуючись 

постановою КМУ від 18.01.2001 № 30 «Про проїзд великогабаритних та 

великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та 

залізничними переїздами», ст.ст. 6, 9 Закону України «Про дорожній рух»,            

ст. 19 Закону України «Про автомобільні дороги», з метою забезпечення 

безпеки дорожнього руху та недопущення надзвичайних ситуацій у зв’язку із 

незадовільним технічним станом мосту по вул. Нова м. Корюківка,  

 

                                  виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       1. Обмежити транзитний проїзд великовавагового автомобільного 

транспорту з дозволеною масою більше 18 тонн за маршрутами Мена – 

Корюківка – Сновськ та Сновськ – Корюківка – Мена  по вулицях міста 

Корюківка  на період з  13 серпня  по 13 вересня 2018 року. 

 

       2. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ встановити дорожні знаки відповідно до п. 1 даного рішення. 

 

       3. Рекомендувати водіям автотранспортних засобів, вказаних в п. 1 даного 

рішення, здійснювати об’їзд через смт. Березна Менського району. 

 

       4. Про прийняте рішення повідомити Службу автомобільних доріг у 

Чернігівській області та Корюківське відділення поліції Менського ВП ГУНП 

в Чернігівській області. 

 

       5. Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті Корюківської міської 

ради 

 

       6. 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 
 

01 серпня 2018 року  № 292                                   

 

Про встановлення адрес  

комунальному майну  

 

         Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради від 30.07.2018 № 201 щодо встановлення адрес комунальному 

майну, розміщеному в с. Наумівка Корюківського району, у зв’язку з 

передачею в господарське відання підприємству мереж централізованого 

водопостачання та водовідведення, приміщень та обладнання, керуючись 

Порядком присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на 

території Корюківської міської територіальної громади, затвердженим 

рішенням шостої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

25.05.2017, ст.ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,                                

 

                                виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

        Присвоїти  приміщенням та обладнанню, що перебуває в господарському 

віданні комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради, наступні адреси: 

-      насосній станції  - вул. Шевченка, 66В, с. Наумівка, Корюківський район, 

Чернігівська область. 

-     водонапірній  башті - вул. Шевченка,  90А,  с. Наумівка,  Корюківський 

район, Чернігівська область. 

-   станції біологічної очистки, очисним спорудам - вул. Шевченка, 134А,           

с. Наумівка, Корюківський район, Чернігівська область, 

-  артезіанській свердловині, водонапірній башті - вул. Садова, 46В,                            

с. Наумівка, Корюківський район, Чернігівська область. 

 

        

Міський голова                                                      Р.Р. Ахмедов 

 



                                                                  
 

                                КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

01 серпня 2018 року  № 293                                                                    ПРОЕКТ                          

 

Про впорядкування адресного господарства 

 

       Розглянувши заяву Борисенка В.Е. та додані документи, керуючись           

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

 

                            виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       Присвоїти приміщенню магазину ТПП-3 по вул. Вокзальна, 20                              

м. Корюківка, який належить Борисенку Віктору Едуардовичу на підставі 

договору купівлі - продажу магазина від 05.03.2005 за № 510, адресу:               

вул. Вокзальна, 22, м. Корюківка, Чернігівська область. 

       Підстава: заява вх. № 216/04-05 від 09.07.2018. 

 

 

Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
  

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

01 серпня 2018 року № 296 

       

Про надання дозволу на  

підключення до централізованої  

мережі водопостачання  

 

      Розглянувши  клопотання  КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 24.07.2018 № 197, 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 житлових приміщень  за наступними адресами: 

      вул. Костюк Г., 10, кв. 2, власник – Сухомлин Галина Георгіївна,  

      вул. Костюк Г., 20Б, власник – Сидоренко Віктор Олексійович,  

      вул. Червонохутірська, 20, кв. 2 – власник Мисник Катерина Петрівна.                   

 

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

виконання земляних робіт по підключенню зазначених приміщень 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 

 

 

 

 

 



                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
01 серпня 2018 року  № 297                                                                                                                     

                                                        

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 Кузюрі Сергію Миколайовичу, зареєстрованому по                             

вул. ______________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ______________, матеріальну допомогу на  лікування в сумі 

1500 грн.. 

      Кошти перерахувати у ТВ БВ № 10024/0159   Філії – ЧОУ АТ «Ощадбанк» 

на особовий рахунок № ____________________. 

      Підстава: заява вх. № 230/04-05 від 24.07.2018.  

        

      2. Надати Коломийцевій Вірі Олександрівні, зареєстрованій по                             

вул. __________________, с. Наумівка Корюківського району, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ____________, матеріальну 

допомогу на  лікування в сумі 1500 грн.. 

      Кошти перерахувати у ТВ БВ № 10024/0159   Філії – ЧОУ АТ «Ощадбанк» 

на особовий рахунок № ____________________. 

      Підстава: заява вх. № 235/04-05 від 27.07.2018.  

 

      3. Надати Гордієнку Григорію Федоровичу, зареєстрованому 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. № 237/04-05 від 30.07.2018.  

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 



                                                                  
 

                              КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                           ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                            РІШЕННЯ 
 

01 серпня 2018 року  № 298                                             

 

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 Білій Зої Федорівні 

(вул. ______________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків _____________), що здійснювала   поховання  Стукала 

Дмитра Федоровича, безробітного, який помер 18.07.2018. 

      Підстава:  заява вх. № 234/04-05 від 25.07.2018. 

                        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 особовий рахунок № ________________. 

 

 

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 
 

 

 



                                                                   
  

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

01 серпня 2018 року  № 299  

 

Про надання дозволу  

КОРЮКІВСЬКОМУ УЕГГ 

ПАТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» 

на проведення земляних робіт 

 

      Розглянувши клопотання КОРЮКІВСЬКОГО УЕГГ ПАТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» 

від 31.05.2018  № СЛ 5773  про  надання   дозволу  на   проведення   земляних  

робіт з метою  ремонту ізоляційного покриття  підземних   газопроводів  на  

території  населених пунктів  Корюківської громади, керуючись  ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                                 виконком міської ради в и р і ш и в: 

  

       1. Надати дозвіл КОРЮКІВСЬКОМУ УПРАВЛІННЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРНІГІВГАЗ» на проведення у 

червні - жовтні 2018 року земляних робіт з метою ремонту ізоляційного 

покриття підземних газопроводів: 

   в м. Корюківці:                                  в с. Наумівка 

по вул. Вознесенська,                          по вул. Шевченка 

по вул. Соборна,                                   по вул. Бородавка, 

по вул. Польова,                                   по вул. Колгоспна, 

по вул. Костюк Г.,                                по вул. Польова,                                   

по вул. Передзаводська,                      по вул. Лучка 

по вул. Франка, 

по пров. Зарічний,                                в. с. Сядрине 

по вул. Хмельницького Б.,                  по вул. Білого Г., 

по вул. Шевченка,                                по вул. Шевченка, 

по вул. Сіверська,                                 по вул. Пушкіна, 

по вул. Сагайдачного,                          по вул. Зелена 

по пров. Стржалковського, 

по вул. Індустріальна,                          в с. Хотіївка 

по вул. Мічуріна,                                  по вул. Садова 

по вул. Червонохутірська,                   (Колгоспна) 



по вул. Паркова 

по вул. Бульварна 

по вул. Ринкова 

при умові відновлення ґрунтового покриття та благоустрою території в місцях 

проведення робіт. 

 

      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 
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