
   

                                                                   
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 

 
11 вересня 2018 року  № 332                                         

 

Про зміну фонду 

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 грудня 2017 року «Про міський бюджет на 

2018 рік» та ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Зменшити призначення: 

- по спеціальному 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 3110  у сумі 146000,00 грн.; 

- по загальному фонду міського бюджету по КПКВКМБ 0611010 «Надання 

дошкільної освіти» КЕКВ 2210 в сумі 100000,00 грн. та КЕКВ 2240 в сумі 

90000,00 грн. 

 

2. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету по КПКВ 

0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 в сумі 

76000,00 грн. та КЕКВ 2240 в сумі 260000,00 грн. 

 

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

міського бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення «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 

 
11 вересня 2018 року  № 333                                          

 

Про зміну об’єкту фінансування 

      

 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 грудня 2017 року «Про 

міський бюджет на 2018 рік» та ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Змінити об’єкт фінансування за рахунок коштів міського бюджету, а саме з  

«ПКД. Капітальний ремонт вул. Кошового від буд. № 20 до буд. № 30 з 

перехрестям 1-го Садового провулку в м. Корюківка, Корюківського району, 

Чернігівської області»» на «Капітальний ремонт дороги по вул. Передзаводська в 

м.Корюківка Корюківського району Чернігівської області». 

 

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

внесенні змін до рішення «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 
  

11  вересня 2018 року  № 334 
 

Про внесення змін до міських 

Програм на 2018 рік 
 

 Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Барсук О.І. щодо необхідності внесення змін до міських Програм на 2018 рік, 

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 міських Програм на 2018 рік, а саме: 

 

1.1. В Програмі «Підтримка та модернізація матеріально-технічної бази 

закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Корюківської 

територіальної громади на 2018 рік», затвердженої рішенням п’ятнадцятої сесії 

сьомого скликання від 07 серпня 2018 року, підпункт 9.1 пункту 9 Паспорту 

програми «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації 

Програми 642,0 тис. грн.», замінити на «Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідний для реалізації Програми 842,0 тис. грн.».  

Розділ програми  «Програмні заходи та обсяги фінансування» викласти в 

новій редакції (додаток 1).  

 

1.2. В Програмі «Розвиток житлово-комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради на 2018 рік», 

затвердженої рішенням дванадцятої сесії сьомого скликання від 21 грудня 2017 

року, пункт 4.2 «Благоустрій» розділу ІV «Заходи Програми та їх фінансове 

забезпечення» доповнити абзацом такого змісту: «Придбання матеріалів та 

ремонт водопровідних та каналізаційних систем». 

 

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

затвердження.  

 
 

Міський голова          Р.Р.Ахмедов 
 

       

 



 

Додаток 1 

       до рішення виконавчого комітету 

       Корюківської міської ради 

       від 11 вересня 2018 року № 334 

       «Про внесення змін до  

       міських Програм на 2018 рік» 

 

 

    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 

Придбання житла 200 000 

Разом 842 000 

     

 

Начальник фінансового відділу                                      О.І.Барсук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 

 
11 вересня 2018 року  № 335                                          

 

Про підвищення надбавок  

педагогічним працівникам  

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І., з 

метою врегулювання питання оплати праці педагогічним працівникам (крім 

педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів),  керуючись 

ст.28 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Установити надбавку за престижність педагогічної праці педагогічним 

працівникам закладів дошкільної освіти, КОРЮКІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ 

І ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ, Корюківської школи мистецтв ім. 

О.С.Корнієвського, методичного кабінету та Корюківського навчально – 

виробничого комбінату в розмірі 20 відсотків посадового окладу з 01 вересня 

2018 року до прийняття постанови щодо підвищення посадових окладів 

працівникам зазначених закладів. 

 

2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, 

керівникам ДНЗ № 1 «Дельфін» та ДНЗ № 4 «Веселка» забезпечити внесення 

змін до штатних розписів відповідних бюджетних установ. 

 

3. 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 
 

11 вересня 2018 року  № 336 

Про затвердження проектно- 

кошторисних документацій 

  Розглянувши експертні звіти ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 31.08.2018              

№ 02/673/18 та № 02/674/18, 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 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

                             виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

   1. Затвердити проектно - кошторисну документацію по об’єкту                   

«Капітальний ремонт вул. Вокзальна в м. Корюківка, Корюківського району, 

Чернігівської області» на суму 1569,030 тис. грн. 

 

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

Характер проведення робіт – капітальний ремонт.                                            

Кошторисна вартість робіт: 

Всього – 1569,030 тис. грн., у тому числі:                                                                                

будівельні роботи – 1222,124 тис. грн.,  

інші витрати – 346,906 тис. грн. 

Розробник проекту – ТОВ «ДОРПРОЕКТБУД». 

 

       1.2. Експертна оцінка – ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 31.08.2018                            

№ 02/673/18.       

 

   2. Затвердити проектно - кошторисну документацію по об’єкту 

«Капітальний ремонт дороги по вул. Передзаводська в м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області» на суму 1466,701 тис. грн. 

 

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

Характер проведення робіт – капітальний ремонт.                                            

Кошторисна вартість робіт: 

Всього – 1466,701 тис. грн., у тому числі:                                                                                

будівельні роботи – 1141,214 тис. грн.,                                                                



інші витрати – 325,487 тис. грн. 

Розробник проекту – ФОП Примак М.М.  

 

       2.2.   Експертна оцінка – ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 31.08.2018                       

№ 02/674/18.       

 

 

     Міський голова                                                                 Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

11 вересня 2018 року  № 337 

 

Про визначення виконавця робіт 

 

      Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо необхідності визначення виконавця 

робіт по об’єктах «Капітальний ремонт вул. Вокзальна в м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області» та «Капітальний ремонт дороги по 

вул. Передзаводська в м. Корюківка Корюківського району Чернігівської 

області», керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

                                виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

      1. Визначити виконавцем робіт по об’єкту «Капітальний ремонт                          

вул. Вокзальна в м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області» 

приватне акціонерне товариство «Шляхове ремонтно-будівельне управління        

№ 82». 

 

     2. Визначити виконавцем робіт по об’єкту «Капітальний ремонт дороги по 

вул. Передзаводська в м. Корюківка Корюківського району Чернігівської 

області» приватне акціонерне товариство «Шляхове ремонтно-будівельне 

управління № 82». 

 

         

Міський голова                                                                    Р.Р.Ахмедов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

11 вересня 2018 року  № 338 

 

Про погодження калькуляцій 

 

      Розглянувши клопотання ТОВ «Будівельник» від 05.09.2018 № 4 щодо 

погодження калькуляцій на експлуатацію техніки та матеріали для виконання 

поточних ремонтів об’єктів благоустрою по Корюківській міській раді, 

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

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

      1. Погодити товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельник» 

калькуляції вартості: 

- експлуатації 1 години екскаватора-навантажувача JCB 3CX; 

- експлуатації 1 години автокранів МАЗ СМК 101 та 20-10Т-С; 

- експлуатації 1 години бульдозеру ДТ-75; 

- експлуатації 1 години екскаватора ЕО-2621; 

- експлуатації 1 години автомобіля ЗІЛ ММЗ 4502; 

- експлуатації 1 години автомобілів КАМАЗ 5511 та 55102; 

- експлуатації 1 години катка  (ДУ-96, 8 т); 

- 1 м. куб. щебню та відсіву фракцією 5х20, 20х40, 40х70. 

       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 
 

11 вересня 2018 року  № 339 

 

Про впорядкування  

адресного господарства 

 

      Розглянувши заяву Байдака М.Б. та додані до неї документи, керуючись 

Порядком присвоєння та зміни поштових адрес об’єктами 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: 
 

       У зв’язку з впорядкуванням адресного господарства присвоїти: 

     - гаражу № 45 по вул. Франка-Кошового в м. Корюківка, забудовником 

якого відповідно до рішення виконкому Корюківської міської ради від 

27.08.1987 року № 130 є Байдак Микола Богданович, адресу: вул. Кошового,           

45 А, м. Корюківка; 

     - земельній ділянці по вул. Франка-Кошового в м. Корюківка, яка передана 

безкоштовно у приватну власність відповідно до рішення виконкому 

Корюківської міської ради від 28.12.1998 року № 280 Байдаку Миколі 

Богдановичу для гаражного будівництва площею орієнтовно 0,01 га, адресу: 

вул. Кошового, 45 А, м. Корюківка. 

 

       Підстава: заява вх. № 297/04-05 від 10.09.2018. 

 

 

Міський голова         Р.Р. Ахмедов 
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