
   

                                                           
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

30 серпня 2018 року  № 325 

 

Про встановлення тарифів  

на послуги КП «Убідьське»  

з централізованого водопостачання  

та водовідведення 

 

      Розглянувши клопотання КП «Убідьське» Корюківської міської ради від 

23.08.2018 № 325 про встановлення тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення, керуючись ст. 13 Закону  України «Про   

питну воду, питне  водопостачання та водовідведення», ст.ст. 28, 30, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», враховуючи, що інформація 

про зміну тарифів була попередньо оприлюднена на офіційному веб-сайті 

Корюківської міської ради і зауважень та пропозицій по даному питанню від 

зацікавлених осіб не надходило, 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

      1. Встановити тарифи на послуги комунального підприємства «Убідьське» 

Корюківської міської ради з централізованого водопостачання та водовідведення 

в наступних розмірах: 

централізоване водопостачання: за 1 м. куб. – 11 грн. 45 коп. з урахуванням 

ПДВ, 

централізоване водовідведення: за 1 м. куб. – 22 грн. 27 коп. з урахуванням 

ПДВ. 

   

      2. Дане рішення вводиться в дію з 01 вересня 2018 року. 

 

      3. З часу введення в дію цього рішення вважати таким, що втратило чинність, 

рішення виконавчого комітету Сядринської сільської ради від 15 грудня 2015 

року № 32 «Про затвердження тарифів на водопостачання централізованого та 

водовідведення по КП «Убідьське». 

 

      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови О.М. Савченка. 

 

Перший заступник міського голови                                              О.М. Савченко 



 

                                                         
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

30 серпня 2018 року  № 326 

 

Про надання статусу службового  

житла та видачу ордеру 

 

      Розглянувши клопотання Корюківської центральної районної лікарні про 

надання статусу службового житла квартирі № 11 у багатоквартирному 

житловому будинку по вул. Франка, 5в м. Корюківка та видачі на неї ордеру, 

керуючись Положенням про порядок надання службових жилих приміщень і 

користування ними в Українській РСР, затвердженим постановою Ради Міністрів 

УРСР від 04.02.1988 № 37, ст. ст. 15, 118 Житлового  кодексу Української РСР,                     

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

 

                                виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

      1. Включити до числа службових житлових приміщень придбану за кошти 

місцевих бюджетів двокімнатну квартиру № 11 в будинку № 5в по вул. Франка в 

м. Корюківка. 

   

      2. Видати ордер на службову двокімнатну квартиру № 11 в будинку 5в по 

вул. Франка, м. Корюківка, лікарю неонатологу Корюківської центральної 

районної лікарні Ариніч Наталії Олександрівні, загальна площа – 47,5 м. кв., 

житлова площа – 25,9 м. кв., склад сім’ї – 2 особи. 

 

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови О.М. Савченка. 

 

 

Перший заступник міського голови                                              О.М. Савченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

30 серпня 2018 року  № 327 

 

Про погодження температурного 

графіку якісного відпуску 

теплоти на 2018-2019 роки  

 

      Розглянувши клопотання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» щодо погодження температурного графіку 

якісного відпуску тепла на опалювальний сезон 2018-2019 років для 

Корюківської дільниці товариства, керуючись Правилами підготовки теплових 

господарств до опалювального періоду, затвердженими наказом Міністерства 

палива та енергетики України від 10.12.2008 № 620/378, ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

      Погодити температурний графік якісного відпуску тепла на опалювальний 

сезон 2018-2019 років для Корюківської дільниці ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (додається). 

   

 

Перший заступник міського голови                                              О.М. Савченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

30 серпня 2018 року  № 328 

 

Про впорядкування  

адресного господарства 

 

      Розглянувши заяву Сушка А.Ф. та додані до неї документи, 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: 

 

      У зв’язку з впорядкуванням адресного господарства присвоїти житловому 

будинку з господарськими будівлями по вул. Генерала Білого, 43, с. Сядрине, 

власником якого відповідно до свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 

18.07.2018 є Сушко Анатолій Федорович, поштову адресу: вул. Білого генерала, 

78, с. Сядрине Корюківського району Чернігівської області. 

   

       

Перший заступник міського голови                                              О.М. Савченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

30 серпня 2018 року  № 329 

 

Про визначення виконавця робіт 

 

      Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Савченка О.М. 

щодо необхідності визначення виконавця робіт з виготовлення проектно-

технічної документації на об’єкт «Амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини (на 1-2 лікаря) по вул. Бородавка, с. Наумівка Корюківського району 

Чернігівської області – будівництво» та забезпечення проходження експертизи, 

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

 

                                виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

      Визначити виконавцем робіт з виготовлення проектно-технічної документації 

на об’єкт «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по 

вул. Бородавка, с. Наумівка Корюківського району Чернігівської області – 

будівництво» та забезпечення проходження експертизи товариство з обмеженою 

відповідальністю «АРХ24». 

   

       

Перший заступник міського голови                                              О.М. Савченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

30 серпня 2018 року  № 330 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 08.02.2018 «Про затвердження 

розміру кошторисної заробітної плати 

на 2018 рік» 

 

      Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Савченка О.М. 

щодо необхідності зміни розміру кошторисної заробітної плати на 2018 рік для 

розрахунку вартості будівництва об’єктів, відповідно до наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 20.10.2016 № 281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру 

кошторису заробітної плати, який враховується при визначенні вартості 

будівництва об’єктів», керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                                виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

      1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 08.02.2018 № 55 «Про затвердження розміру кошторисної заробітної плати на 

2018 рік», а саме в п. 1 рішення слова та цифри «для розрахунку вартості 

будівництва об’єктів – 7126,00 грн. (розрахунок додається)» замінити словами та 

цифрами «для розрахунку вартості будівництва об’єктів – 7800,00 грн.» 

 

      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О.М. 

   

       

Перший заступник міського голови                                              О.М. Савченко 

 


