
                                                                   
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 
21 вересня 2018 року   № 340                                       

 

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 міської ради               
Барсук О.І., керуючись ст. 28 Закону «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 
викласти в наступній редакції: 

 

«1. Визначити на 2018 рік : 
-    доходи  міського  бюджету в сумі 148123,0 тис. грн., в тому числі: доходи 

загального фонду міського бюджету в сумі 141485,5 тис. грн., доходи 

спеціального фонду міського бюджету в сумі 6637,5 тис. грн. згідно з додатком  1 

цього рішення; 
 

 -    видатки міського  бюджету в сумі 156874,6 тис. грн., в тому числі: видатки 

загального фонду міського бюджету в сумі 128250,5 тис. грн., видатки 
спеціального фонду міського бюджету в сумі 28624,1 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 в 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 в сумі 21185,9 тис. грн. згідно 
з додатком  2 до цього рішення; 

 

-      дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 21185,9 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 в сумі 128250,5 тис. грн. та  

спеціальному в сумі 28624,1 тис. грн. згідно з додатком  3 до цього рішення.» 

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

місцевих (регіональних) програм в сумі 25318,7 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. 

 
  

Міський голова                                                                              Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
 

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

 

21 вересня 2018 року № 341  
 

Про внесення змін до Плану (Програми) 

соціально – економічного та культурного 

розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2018 рік 
 

 

       Заслухавши інформацію начальника відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму міської ради Кукуюк О.Л., 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 35, 38 викласти в 
новій редакції та доповнити пунктом 56: 
     тис.грн. 

 

№ 

п/п 

 

Найменування об’єкту, робіт та заходів, 

що здійснюватимуться за планом 

(програмою) 

 

2018 рік 

Обсяг фінансування 

Всього по 

об’єкту 

Державни

й бюджет 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради 

  35 Виготовлення ПКД та будівництво ПЛІ-

0,4 кВ. вуличного освітлення по вул. 

Шкільна від КТП- 35 в с. Воловики 

322,735 199,654 123,081 



 Корюківського району Чернігівської 

області. 

38 Виготовлення ПКД та будівництво ПЛІ          

с. Рейментарівка  Корюківського району 

Чернігівської області 

409,237 0,000 409,237 

56 Капітальний ремонт дороги по                           

вул. Передзаводська в м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської 

області 

    1466,701 0,000       1466,701 

        1.2. Пункт 5 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 та 

доповнити пунктом 10. 
                                                                                                                          тис.грн. 

№ 

п/п 

 

Найменування об’єкта Обсяг фінансування на 2018 рік 

5. 
 

Приготування суміші 150,000 

10. Придбання щебеню 

 

200,000 

       Після  пункту  56  Переліку цифри  «139727,670»,  «85093,776»,   «54633,894»  

змінити цифрами «141547,343», «85275,43», «56271,913»; 

       Після пункту 9 розділу «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» 

Переліку цифри «6640,000» змінити цифрами «6890,000»;  
 

       У пункті «Загалом про програмі» цифри «139727,670», «6640,000» змінити 

цифрами «141547,343», «6890,000».  
    

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

затвердження. 
 

 

Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов  

 

 

 

 

 

 



                                                                      
                                                                                                                                           

                          КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                               ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                         РІШЕННЯ 
 
21 вересня 2018 року № 342 

 

Про затвердження 

штатного розкладу 

комунального підприємства 

 

       Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 11.09.2018 № 254, 

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

                            

виконком міської ради в и р і ш и в: 

       Затвердити штатний розклад комунального підприємства 
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради з 01 грудня 2018 по 31 грудня 

2018 року (додається).  

 

Міський голова                                                                     Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  
  

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 
21 вересня 2018 року № 343 

       

Про затвердження планів  

поточних ремонтів об’єктів  

водопостачання та водовідведення  

КП «Корюківкаводоканал»  
 

      Розглянувши  клопотання  КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 18.09.2018 № 266, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

                               виконком міської ради в и р і ш и в:  

 
1. Затвердити План поточних ремонтів об’єктів водопостачання та 

водовідведення м. Корюківка комунального підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради  на період з 01 липня 2018 року по 01 липня  2019 року 

(додається).     
 

2. Затвердити План поточних ремонтів об’єктів водопостачання та 

водовідведення с. Наумівка комунального підприємства «Корюківкаводоканал» 
Корюківської міської ради  на період з 01 липня 2018 року  по 01 липня 2019 року 

(додається). 

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 
Корюківської міської ради від 22.08.2018 року № 309 «Про затвердження                  

планів поточних ремонтів об’єктів водопостачання та водовідведення                         

КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради». 
 

 

Міський голова                                                                      Р.Р. Ахмедов   
 

 

 



                                                                   
  

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 
21 вересня 2018 року № 344 

       

Про погодження Річного плану 

ліцензованої  діяльності  
КП «Корюківкаводоканал» 
 

       Розглянувши  клопотання  КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 18.09.2018 № 266, 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 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на 2019 рік (додається).     

 

 

 

Міський голова                                                                      Р.Р. Ахмедов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     
                                                                                                                                           

                                КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                               ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                              РІШЕННЯ 
 
21 вересня 2018 року № 345  

 

Про погодження калькуляцій 

 
       Розглянувши клопотання ФОП Сергійчука А.Л. щодо погодження 

калькуляцій вартості послуг спецтехніки, яка застосовується при проведенні 

ремонтів об’єктів благоустрою та інфраструктури на території Корюківської 

міської ради, від 14.09.2018 року № 5, керуючись ст. 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 

                             

                              виконком міської ради в и р і ш и в: 

       1. Погодити фізичній особі - підприємцю Сергійчуку А. Л. наступні 

калькуляції: 

- вартості 1 години роботи бульдозера ДТ-75, 
- вартості 1 години роботи екскаватора ЕО-2621,    

- вартості 1 години роботи катка ДУ-96, 8т, 

- вартості 1 години роботи автомобіля КАМАЗ. 

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 
 
21 вересня  2018 року № 346 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про затвердження оцінки майна 

міської комунальної власності 

 

        Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 19.09 2018 року № 190, звіт 

про оцінку майна: частини нежитлового приміщення площею 10 кв. м., в 

одноповерховій будівлі пилорами, що знаходиться за адресою: Чернігівська обл.,        
м. Корюківка, вул. Костюк Г., 16, виконаний приватним підприємством «Десна - 

Експерт - М» за договором № 349/18-М  від 06.09.2018,  та рецензію на звіт про 

оцінку майна, виконану за договором від 10.09.2018, керуючись  ст. 29 Закону 
України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 

 
        Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлових приміщень площею 10 кв. м., 

в будівлі пилорами, що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, 

вул. Костюк Г., 16, ринкова вартість якого станом на 06.09.2018 становить                   
12666 (дванадцять тисяч шістсот шістдесят шість) гривень 67 копійок без 

врахування ПДВ.     

 

 

Міський голова                                                             Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               



                                                                        
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 
21 вересня 2018 року № 347 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про вилучення з користування  
КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО- 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ КОНТОРИ  

площ в нежитловій будівлі  

міської комунальної власності  

по вул. Шевченка, 87,  м. Корюківка 

 

       Розглянувши звернення КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ 
КОНТОРИ від 20.09.2018 № 450, керуючись  ст. 29 Закону України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні», 

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

       1. Вилучити з користування КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ 

КОНТОРИ приміщення площею 9,87 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Шевченка, 

87, м. Корюківка. 

 

       2. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому, КОРЮКІВСЬКІЙ 

ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІЙ КОНТОРІ забезпечити виконання даного 

рішення. 

 
 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 
21 вересня  2018 року № 348  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про оренду  майна міської  

комунальної власності 

 

       Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 19.09.2018 №190, Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради від 03.09.2018             

№ 01-12/636, враховуючи наявність вільних площ, які можливо передати в оренду, 
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 року, керуючись  статтею 29 Закону України 

«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

       1. Надати дозвіл КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БЛАГОУСТРІЙ» 

КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на укладення з приватним акціонерним 
товариством «ВФ Україна» договору оренди приміщення площею 10 кв.м. в 

будівлі пилорами по вул. Костюк Г., 16, м. Корюківка для розміщення обладнання 

базової станції мобільного (стільникового) зв’язку терміном на 2 роки 11 місяців з 
базовою орендною платою 422 (чотириста двадцять дві) грн. 22 коп, яка підлягає 

коригуванню на щомісячний індекс інфляції.   

 

       2. Погодити Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 
ради укладення додаткової угоди про продовження дії договору оренди № 1 від 

02.09.2013 року терміном до 02.09.2019 року включно на оренду частини 

нежитлового приміщення площею 21,5 кв.м. в будівлі Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. 
№ 4 за адресою: вул. Шевченка, 116 а, м. Корюківка.  

 

       3. Передати в оренду приміщення площею 9,3 кв.м.  та 25,1 кв.м. в нежитловій 

будівлі по вул. Шевченка, 87, м. Корюківка під розміщення офісу.  
 



      4. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому, КП «Благоустрій», 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради забезпечити 
виконання даного рішення. 

 

 

Міський голова                                                                  Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 
21 вересня 2018 року № 349 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про передачу в суборенду 

приміщення в нежитловій  

будівлі міської комунальної власності  

по вул. Вокзальна, 8 А, м. Корюківка 

 

        Розглянувши звернення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 23.08.2018                                       
№ Е.CN.0.0.0.0/1-309, відповідно Положення про порядок передачі майна 

комунальної власності Корюківської міської ради, затвердженого рішенням 

одинадцятої сесії Корюківської міської ради шостого скликання від 24.05.2012  та 
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. Надати дозвіл АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

«ПРИВАТБАНК» на передачу в суборенду фізичній особі - підприємцю 

Поляковій Ганні Володимирівні майна міської комунальної власності, а саме: 
приміщення площею 20,0 кв.м. на першому поверсі нежитлової будівлі по                    

вул. Вокзальна, 8 А, м. Корюківка для розміщення об’єкта з продажу 

непродовольчих товарів терміном по 18 серпня 2019 року включно. 

 
       2.  Погодити умови проекту договору суборенди майна міської комунальної 

власності, зазначеного в пункті 1 рішення. 

 
       3. Відповідальність  за  виконання   рішення покласти на першого заступника 

міського голови О.М. Савченка. 
  

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 



                                                                         
                                                                                                                                           

   КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
   ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

    РІШЕННЯ 
 
21 вересня 2018 року № 350 

 

Про надання дозволів на виготовлення 

проектної документації та газифікацію 

житлових будинків  

 

       Розглянувши заяви Бордакова А.А. та Шамари А.О., керуючись ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

                             

                              виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       1. Надати дозвіл Бордакову Анатолію Анатолійовичу на виготовлення 

проектної документації та газифікацію житлового будинку по  вул. Братчикова, 

94. 

       Підстава: заява вх. № 302/04-05 від 13.09.2018. 
 

       2. Надати дозвіл Шамарі Аллі Олександрівні на виготовлення проектної 

документації та газифікацію житлового будинку по вул. Кошового, 54. 
       Підстава: заява вх. № 319/04-05 від 18.09.2018. 

 

       3. Дозволити Бордакову А.А. та Шамарі А.О. проведення земляних робіт 

лише при отриманні відповідного дозволу міської ради.  

       4. 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 
 
21 вересня 2018 року № 351  

 

Про надання дозволу на 

підключення до централізованої 

мережі водопостачання 

  

       Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 19.09.2018 № 258, 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: 

пров. Перемоги 1-й, 16, власник – Симончук Тетяна Михайлівна, 

вул. Садова, 61, власник – Яновська Віра Василівна, 

вул. Червонохутірська, 20 кв. 3, власник – Марченко Олена Іванівна. 

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

виконання земляних робіт,  пов’язаних з  підключенням 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 
 

21 вересня 2018 року № 352 

 

Про постановку на квартирний облік 

 
 

       Розглянувши клопотання Корюківської ЦРЛ та служби у справах дітей 

Корюківської районної державної адміністрації, керуючись ст. 39 Житлового 
Кодексу Української РСР, Правилами обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, 

постановою виконавчого комітету Чернігівської обласної ради народних 

депутатів і президії обласної ради президії професійних спілок від 07.01.1985 
«Про порядок обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 

надання їм жилих приміщень у Чернігівській області», ст.12 Закону України «Про 

основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей» ст. 30 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
                              

 

виконком міської ради в и р і ш и в : 
 

 

        Поставити на квартирний облік при виконкомі Корюківської міської ради: 
 

 

 

1. Шупелю Романа Сергійовича, __________ року народження, черга 

позачергова, склад сім’ї – 1 (одна) особа. 
        Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА № 10-18/322 

від 05.09.2018. 

 

        2. Єременко Інну Олександрівну, ___________ року народження, черга 

загальна, склад сім’ї – 3 (три) особи. 

-      дочка – Бродяк Вікторія Русланівна, ___________ р.н., 

-      син – Бродяк Святослав Русланович, ____________ р.н.. 
        Підстава: клопотання Корюківської ЦРЛ № 05-03/736 від 04.09.2018.  

 

Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов 



                                                                

 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                   ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                     РІШЕННЯ 
 

21 вересня 2018 року  № 355  

                                                        

Про привітання Мотчаної Т.Є. 

з нагоди 100-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.: 

        - Мотчаній Тетяні Єфремівні – 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 
 

21 вересня 2018 року № 356 

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради з нагоди  

Дня ветерана та Міжнародного дня  

людей похилого віку 

 

       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 відзначення Дня ветерана та Міжнародного дня людей похилого 
віку нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

       - Балютну Ольгу Петрівну, ветерана праці, члена районної організації 

ветеранів, 
       - Заболотну Любов Іванівну, ветерана праці, члена районної організації 

ветеранів. 

       Підстава: подання Корюківської районної організації ветеранів від 20.09.2018 
№ 129.  

 

       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 п.1 даного рішення. 

 

 

Міський голова         Р.Р. Ахмедов 



                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

21 вересня 2018 року № 357 

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради з нагоди  

Всеукраїнського дня дошкілля  

та Дня працівників освіти 

 

       Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради, керуючись рішенням дванадцятої сесії Корюківської 
міської ради сьомого скликання від 21.12.2017 «Про затвердження Програми 

«Нагородження відзнаками Корюківської міської ради» на 2018 рік», ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

                                 виконком  міської ради  в и р і ш и в: 
 

        1. З нагоди відзначення Всеукраїнського дня дошкілля та Дня працівників 
освіти нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

        - Биндюк Людмилу Миколаївну, вихователя Корюківського дошкільного 

навчального закладу № 4 «Веселка» Корюківської міської ради, 
        - Лях Юлію Петрівну, вчителя трудового навчання та образотворчого 

мистецтва Корюківської гімназії Корюківської міської ради, 

        - Ляха Олександра Володимировича, вчителя історії Корюківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Корюківської міської ради. 

       Підстава: подання Відділу освіти, культури молоді та спорту Корюківської 

міської ради від 13.09.2018 № 01-11/682.  

 
        2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі 900 грн. 

для виплати матеріальної допомоги та в сумі 200 грн. для придбання квітів. 

Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) забезпечити 
перерахування коштів згідно п.1 даного рішення. 

Міський голова         Р.Р. Ахмедов 



                                                                     

 

                           КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                       ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                        РІШЕННЯ 
 

21 вересня 2018 року  № 358                                                                                                             

                                                        

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 Гришаніній Любові Олександрівні, зареєстрованій по                                  
____________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ____________, матеріальну допомогу на  лікування в сумі 2000 грн.. 

      Кошти перерахувати на рахунок № ____________ у ПАТ КБ «Приватбанк»,  

картка  №  ______________. 
      Підстава: заява вх. № 269/04-05 від 23.08.2018.  

        

      2. Надати Зайцевій Тетяні Василівні, зареєстрованій  по  ______________,                  

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. № 276/04-05 від 30.08.2018.  

 

       3. Надати Сурковій Олені Олександрівні, зареєстрованій по ___________, м. 

Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника податків __________, 
матеріальну допомогу на  лікування в сумі 1000 грн.. 

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

особовий рахунок № __________________. 
      Підстава: заява вх. № 277/04-05 від 30.08.2018.  

 



 4. Надати Борисенку Андрію Михайловичу, зареєстрованому по                                         

______________, с. Наумівка, Корюківського району, 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. № 299/04-05 від 12.09.2018.  

 

 5. Надати Журбі Анатолію Федоровичу, зареєстрованому ______________, 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. № 301/04-05 від 13.09.2018.  

 

       6. Надати Чорній Анелії Володимирівні, зареєстрованій ____________,            
с. Трудовик Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ___________, матеріальну допомогу на  лікування сина 

Чорного Володимира Петровича в сумі 1500 грн.. 

      Кошти перерахувати на рахунок № _____________ у АТ  «Полікомбанк». 
      Підстава: заява вх. № 309/04-05 від 17.09.2018.  
 

      7. Надати Чорній Катерині Іванівні, зареєстрованій по ______________,            

с. Наумівка, Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ___________, матеріальну допомогу на  лікування в сумі               

1000 грн.. 
      Кошти перерахувати на рахунок № ____________ у ПАТ КБ «Приватбанк»,  

картка  №  ________________. 

      Підстава: заява вх. № 322/04-05 від 19.09.2018. 
 

 

Міський голова                                                                                Р.Р. Ахмедов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                
 

                                КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                             ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 
21 вересня 2018 року  № 359                                         

 

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 Плющу Олександру 

Валерійовичу  (____________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків _______________), що здійснив  поховання  Макиши 

Павла Валерійовича, безробітного, який помер 10.09.2018 року. 

      Підстава:  заява вх. № 300/04-05 від 12.09.2018р. 
                        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 на розрахунковий рахунок № ___________ у АТ 
«Райффайзен Банк Аваль» для поповнення  карткового рахунку № 0612311200. 

 

 

Міський голова                                                                       Р.Р. Ахмедов 
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