
                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

09 жовтня 2018 року  № 361 

 

Про підсумки оздоровчої кампанії 

влітку 2018 року   

 

        Заслухавши інформацію головного спеціаліста Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради Дзюби О.М., відповідно до законів України 

«Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про оздоровлення та відпочинок 

дітей», ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

  1. Інформацію про підсумки учнівської оздоровчої кампанії влітку                 

2018 року взяти до відома.  

    2. Визнати роботу Відділу освіти, культури, молоді та спорту міської ради 

щодо оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2018 року задовільною. 

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

(Наумчик І.В.): 

    2.1. Проаналізувати досягнення та недоліки учнівської оздоровчої кампанії 

2018 року з метою врахування в подальшій роботі. 

    2.2. Вивчити досвід роботи інших громад в системі дитячого оздоровлення 

і туризму та можливості оздоровлення та відпочинку дітей в інших регіонах 

України. 

   2.3. Забезпечити розробку та сприяти чіткому виконанню плану підготовки 

та проведення в громаді оздоровчої кампанії у 2019 році. 

   2.4. Забезпечити узгоджені дії в напрямку створення якісного, ефективного 

відпочинку та оздоровлення дітей громади влітку 2019 року та своєчасно 

інформувати керівництво міської ради про хід підготовки оздоровчої компанії. 

   2.5. Сприяти першочерговому оздоровленню дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали 

внаслідок чорнобильської катастрофи, дітей з багатодітних та  



малозабезпечених сімей, дітей, які перебувають на диспансерному обліку, 

безпритульних  а також обдарованих і талановитих дітей. 

   3. Фінансовому відділу міської ради (Барсук О.І.) при формуванні міського 

бюджету на 2019 рік передбачити кошти для збільшення вартості харчування 

дітей у закладах оздоровлення і відпочинку та літніх таборах. 

       4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

Міський голова                                                                          Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                  

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

09 жовтня 2018 року  № 362  

 

Про результати роботи  

в.о. старости Хотіївського  

старостинського округу в 2017 році 

 

      Заслухавши інформацію виконуючого обов’язки старости Хотіївського 

старостинського округу Корюківської міської ради Пилипенко Р.Г., відповідно 

до Плану роботи виконавчого комітету Корюківської міської ради на                            

ІІ півріччя 2018 року, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 

05.07.2018 № 242, Положення про старосту села Корюківської міської ради, 

затвердженого рішенням другої позачергової сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 12.01.2017 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

        1. Інформацію про роботу виконуючого обов’язки старости Хотіївського 

старостинського округу Корюківської міської ради Пилипенко Ріїси 

Григорівни у 2017 році прийняти до відома. 
 

        2. Роботу виконуючого обов’язки старости Хотіївського старостинського 

округу Корюківської міської ради  Пилипенко Р.Г. визнати задовільною. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

09 жовтня 2018 року  № 363                                         

 

Про зміни до розпису іншої 

субвенції з міського бюджету 

 

       Згідно рішення сімнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 25.09.2018 «Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2017 року «Про 

міський бюджет на 2018 рік» з міського бюджету виділена інша субвенція 

районному бюджету у сумі 1517000,00 грн.. У зв’язку з цим, керуючись                

ст.ст. 27, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       1. Затвердити зміни до  розпису іншої субвенції з міського бюджету 

районному бюджету  згідно додатку 1. 

 

 2. 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 
 

09 жовтня 2018 року  № 364                                          

 

Про освітню субвенцію  

з державного бюджету 
      

        Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 

№ 647-р «Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам у 2018 році» міському бюджету зменшена освітня 

субвенція з державного бюджету на суму 131000,00 грн.. У зв’язку з цим,  

керуючись п. 17 рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 21.12.2017 «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 КПКВКМб 0161020 «Надання загальної 

середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою -

дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  на суму               

108000,00 грн. та по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 

23000,00 грн.. 

 

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

міського бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення 

міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік». 

 

       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 
 

09 жовтня 2018 року  № 365                                         

 

Про зміну фонду 

міського бюджету 
      

        Заслухавши інформацію  начальника фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., з метою забезпечення використання субвенції з 

державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами, керуючись п. 17 рішення дванадцятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 21.12.2017 «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  загальному  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 

2210  на суму 22000,00 грн.. 

 

2. Збільшити призначення по спеціальному 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» по 

КЕКВ 3110 на суму 22000,00  грн. для придбання сухого басейну та пісочниці 

для дітей з особливими освітніми потребами. 

 

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

міського бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення 

міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік». 

 

      4. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 
 

Міський голова                                                                        Р.Р. Ахмедов 

 

 



                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

09 жовтня 2018 року № 366 

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради з нагоди  

Дня захисника України  

та Дня Українського козацтва 

 

        Розглянувши клопотання громадської організації «Корюківська спілка 

воїнів - учасників АТО», громадської організації «Корюківська сотня», 

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 захисника України нагородити Почесною 

грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у 

розмірі 300 грн. кожному: 

- Запорожця Дмитра Володимировича, учасника антитерористичної 

операції – за мужність, героїзм, зразкове виконання бойових завдань під час 

захисту незалежності та територіальної цілісності України; 

-    Клименка Олександра Федоровича, учасника антитерористичної 

операції – за мужність, героїзм, зразкове виконання бойових завдань під час 

захисту незалежності та територіальної цілісності України. 

Підстава: клопотання громадської організації «Корюківська спілка 

воїнів - учасників АТО» вх. № 679/04-02 від 08.10.2018.  

 

2. З нагоди відзначення Дня Українського козацтва нагородити 

Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної 

допомоги у розмірі 300 грн.: 

- Тихоновського Сергія Васильовича, члена громадської організації 

«Корюківська сотня» – за активну участь у воєнно - патріотичному вихованні 

молоді. 

       Підстава: подання громадської організації «Корюківська сотня»                  

вх. № 675/04-02 від 03.10.2018. 

 

       3. 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 
 

09 жовтня 2018 року  № 367  

                                                        

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради   

з нагоди Дня працівників  

целюлозно - паперової промисловості 

 

       Розглянувши подання акціонерного товариства «Слов’янські шпалери - 

КФТП», 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 працівників целюлозно - паперової 

промисловості нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

        - Ситника Олега В’ячеславовича, майстра зміни АТ «Слов’янські 

шпалери - КФТП» – за високий професіоналізм, сумлінне виконання 

посадових обов’язків, 

        - Скоробогатого Віктора Олексійовича, інженера з організації 

експлуатації та ремонту АТ «Слов’янські шпалери - КФТП» – за високий 

професіоналізм, сумлінне виконання посадових обов’язків, 

        - Халімана Михайла Миколайовича, інженера АТ «Слов’янські                

шпалери - КФТП» – за високий професіоналізм, сумлінне виконання 

посадових обов’язків. 

Підстава: подання акціонерного товариства «Слов’янські шпалери – 

КФТП»  від 09.10.2018 № 2552. 

 

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 розпорядження. 

 

Міський голова         Р.Р. Ахмедов 

 



                                                           

 

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                           ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                     РІШЕННЯ 
 

09 жовтня 2018 року  № 368  

 

Про привітання жителів громади 

з нагоди ювілеїв 

 

       Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів, 

керуючись рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 21.12.2017 «Про затвердження Програми «Нагородження 

відзнаками Корюківської міської ради» на 2018 рік», ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком  міської ради  в и р і ш и в: 
 

        1. З нагоди ювілейного дня народження вручити вітальну листівку              

з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 200 грн. кожному: 

- Ковальчук Катерині Минівні – жительці с. Рейментарівка  (д.н. – 

__________ року), 

- Кир’яну Борису Григоровичу – жителю м. Корюківка  (д.н. –                   

__________ року), 

- Войток Раїсі Вікторівні – жительці м. Корюківка (д.н. – 18.10.1928 

року), 

- Кузьминській Валентині Пилипівні – жительці с. Маховики (д.н. – 

__________ року). 

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів          

від 20.09.2018 № 130. 

 

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

800 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 250 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 
 

09 жовтня 2018 року № 370 

 

Про затвердження списків дітей,  

що проживають на території 

Корюківської міської ради 

 

        Відповідно до Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684, 

ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

забезпечення здобуття загальної середньої освіти усіма дітьми шкільного віку, 

які проживають на території Корюківської міської ради 

 

                             виконком  міської ради  в и р і ш и в: 
 

       1. Затвердити списки дітей, яким на 01 вересня 2018 року виповнилося                 

5 років, та списки дітей шкільного віку від 6 до 18 років, які постійно 

проживають на території Корюківської ОТГ, що додаються.                              

 

       2. Відділу освіти, культури, молоді  та спорту  міської  ради забезпечити у 

контрольному стані зберігання списків та контроль за охопленням навчанням 

дітей від 6 до 18 років.    

                                                                       

       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 
 

09 жовтня 2018 року № 371 

Про затвердження                                                                                         

проектної документації 

      Розглянувши експертний звіт  ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 25.09.2018           

№ 02/724/18, керуючись Порядком затвердження проектів будівництва і 

проведення їх експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.05.2011 № 560, ст. 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

                             виконком міської ради в и р і ш и в: 

   1. Затвердити проектну документацію по об’єкту «Реконструкція                 

ПЛІ-0,4 кВ вуличного освітлення вул. Вокзальна та вул. Шкільна в                     

с. Воловики Корюківського району Чернігівської області» на суму                      

361,339 тис. грн.. 

  1.1. Основні техніко - економічні характеристики об’єкта: 

Характер проведення робіт – реконструкція.                                            

Кошторисна вартість робіт: 

Всього – 361,339 тис. грн., у тому числі:                                                                                

будівельні роботи – 243,982 тис. грн.,                                                                 

інші витрати – 117,357 тис. грн.,                                                                    

1.2. Розробник проекту – ФОП Апанасенко О.О. 

       1.3.   Експертна оцінка – ТОВ  «СІВЕРЕКСПЕРТ»  від   25.09.2018                    

№ 02/724/18.       

Міський голова                                                                     Р.Р. Ахмедов 

 

 

 



 

                                                                     
                                                                                                                                           

   КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
   ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

    РІШЕННЯ 
 

09 жовтня 2018 року № 372 

Про затвердження проектно- 

кошторисної документації 

  Розглянувши експертний звіт  ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 25.09.2018           

№ 02/723/18, керуючись Порядком затвердження проектів будівництва і 

проведення їх експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.05.2011 № 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                   

«Реконструкція ПЛІ-0,4 кВ вуличного освітлення вул. Туніка та вул. Шевченка 

в с. Рейментарівка Корюківського району Чернігівської області» на суму 

452,230 тис. грн.. 

  1.1. Основні техніко - економічні характеристики об’єкта: 

Характер проведення робіт – реконструкція.                                            

Кошторисна вартість робіт: 

Всього – 452,230 тис. грн., у тому числі:                                                                                

будівельні роботи – 308,842 тис. грн.,                                                                 

інші витрати – 143,388 тис. грн.,                                                                    

a. Розробник проекту – ФОП Апанасенко О.О. 

       1.3.   Експертна оцінка – ТОВ  «СІВЕРЕКСПЕРТ»  від   25.09.2018                    

№ 02/723/18.       

 

Міський голова                                                                     Р.Р. Ахмедов 

 

 



                                                                   
 

  КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

09 жовтня 2018 року № 373 
 

Про початок опалювального сезону 2018-2019 років 

 

       Відповідно до Правил  надання  послуг  з   централізованого  опалення,  

постачання  холодної та  гарячої  води  і  водовідведення  та  типового  

договору  про надання послуг з централізованого опалення, постачання 

холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою  Кабінету   

Міністрів   України   від 21.07.2005 № 630,  Закону України «Про житлово -

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

Україні»  

 

                                виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

     1. Встановити  терміном   початку  опалювального  сезону  2018 - 2019 років 

для бюджетних  установ  Корюківської  міської  ради  та  житлових будинків  з 

централізованим опаленням в м. Корюківка  8 год. 00 хв. 11 жовтня 2018 року.  

  

     2. Корюківській дільниці ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (Штиков А. В.) забезпечити безперебійне 

надання послуг з теплопостачання та гарячого водопостачання згідно 

укладених договорів. 

 

     3. Начальнику Відділу освіти, культури, молоді та спорту  Корюківської 

міської ради Наумчик І.В., завідувачам міських дошкільних навчальних 

закладів № 1 Рябченко В. О. та № 4 Лободі Л. М., керівникам підприємств, 

установ міської комунальної власності забезпечити пуск внутрішніх систем 

опалення підпорядкованих їм об’єктів. 

 

     4. КОРЮКІВСЬКІЙ ЖИТЛОВО - ЕКСПЛУАТАЦІЙНІЙ КОНТОРІ  

(Жоголко А.О.) забезпечити пуск внутрішніх систем опалення будинків з 

централізованим опаленням. 

 

5. Контроль   за  виконанням  даного   рішення  покласти   на   заступників  

міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 

 

Міський голова                                                                      Р.Р. Ахмедов 

 

 



 

                                                           
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

09 жовтня 2018 року № 374 

 

Про затвердження розміру пайового внеску 

у розвиток інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури м. Корюківка  

 

         Розглянувши протокол засідання комісії з питань визначення пайової 

участі замовників у розвитку інженерно - транспортної та соціальної 

інфраструктури від 08.10.2018 № 7, керуючись ст. 31 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. 40 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради 

шостого скликання від 20.01.2012 «Про Порядок залучення, розрахунку, 

розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури                  

м. Корюківка» зі змінами,     

   

                               виконком міської ради в и р і ш и в : 

 

        Затвердити розмір пайового внеску у розвиток інженерно -   транспортної 

та соціальної інфраструктури м. Корюківка для Мороз Олександри 

Олександрівни по об’єкту «Реконструкція квартири  № 1, розташованої за 

адресою: вул. Предзаводська, 6, м. Корюківка, Чернігівська область, під 

виставково - торгову залу з офісним приміщенням  та влаштуванням окремого 

входу» у сумі 3961 грн. 91 коп. (протокол додається).  

 

    

Міський голова                                                                     Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

09 жовтня 2018 року  № 375 

                                                        

Про надання дозволу на  

розміщення об’єкта  

зовнішньої реклами 

 

 Розглянувши заяву ФОП Алексієнка О.П. щодо розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами – інформаційного вказівника, керуючись Положенням про 

розміщення зовнішньої реклами на території населених пунктів Корюківської 

міської ради, затвердженим рішенням восьмої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 09.08.2017,  ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком  міської ради  в и р і ш и в: 
 

    1. Надати дозвіл фізичній особі - підприємцю Алексієнку Олександру 

Петровичу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами – інформаційного 

вказівника на опорі вуличного освітлення розміром 0,72 м2 терміном на 5 

(п’ять) років за адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка, навпроти будинку              

№ 42. 

 

    2. Встановити плату за користування місцем розташування зовнішньої 

реклами в розмірі 18,00 грн. у місяць. 

 

    3. Укласти договір з ФОП Алексієнком О.П. про розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами на території м. Корюківка відповідно до пунктів 1, 2 цього 

рішення. 

 

    4. 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 
 

09 жовтня 2018 року  № 376                                                                                               

 

Про надання дозволу  на  

здійснення попередньої оплати 

 

       Розглянувши клопотання Корюківського ДНЗ № 1 «Дельфін» від 

08.10.2018 № 01-46/79, Корюківського ДНЗ № 4 «Веселка» від 08.10.2018               

№ 166, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2014                 

№ 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що 

закуповуються за бюджетні кошти», ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                                 виконком міської ради в и р і ш и в :     
 

       1. Надати дозвіл Корюківському дошкільному навчальному закладу № 1 

«Дельфін» художньо - естетичного напрямку Корюківської міської ради         

на здійснення попередньої оплати послуг з обладнання пристроями 

блискавкового захисту будівлі Корюківського ДНЗ № 1 «Дельфін» на суму  

39782,30 грн..   

 

       2. Надати дозвіл Корюківському дошкільному навчальному закладу № 4 

«Веселка» еколого - натуралістичного напрямку Корюківської міської ради         

на здійснення попередньої оплати робіт з реконструкції приміщення 

Корюківського дошкільного навчального закладу № 4 «Веселка» на суму  

11076,90 грн..   

 

 

Міський голова                                                                      Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       
 

                 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                      ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                               РІШЕННЯ 
 

09 жовтня 2018 року  № 377 

 

Про затвердження калькуляцій  

 

       Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 05.04.2018 № 63,                        

КП «Корюківкаводоканал»  Корюківської міської ради від 09.10.2018 № 287               

щодо затвердження калькуляцій вартості послуг зазначених підприємств, 

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

 

                               виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

      1. Затвердити станом на 05 жовтня 2018 року наступні калькуляції 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ: 

-    вартості 1 км. пробігу автомобіля ЗАЗ Sens, 

-    вартості 1 км. пробігу автомобіля ІЖ-2717, 

-    вартості 1 години роботи трактора ЮМЗ-6, 

-    вартості 1 години роботи трактора МТЗ-80. 

 

      2. Затвердити наступні калькуляції комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал»  Корюківської міської ради: 

-    вартості послуги автомобіля МАЗ з підсипанням грунту по вул. Довженка 

Олександра, вул. Дружби м. Корюківка, 

-    вартості грейдерування з підсипанням вул. Дружби (площа 480 м. кв.), 

-   вартості  грейдерування з підсипанням  вул. Довженка Олександра (площа 

415 м. кв.), 

-    вартості грейдерування  вул. Лісова м. Корюківка (площа 905 м. кв.). 

 

     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 
 

09 жовтня 2018 року № 378 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Про технічний стан майна 

міської комунальної власності 

 

       Розглянувши акти технічного стану майна міської комунальної власності 

(малих архітектурних споруд – дерев’яних будинків), що обліковується на 

балансі міської ради, складені 05.10.2018 постійно діючою комісією з питань 

обстеження стану майна, створеною розпорядженням міського голови           

від 15.08.2017 № 133, керуючись ст. 29 Закону України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні», 

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

         1. Затвердити акти № 15 та № 16 від 05.10.2018 технічного стану майна 

міської комунальної власності – малих архітектурних споруд (дерев’яних 

будинків), розміщених в парку Дружби по вул. Вокзальна,  м.  Корюківка, 

2004 року введення в експлуатацію, балансовою вартістю за одиницю              

2046 (дві тисячі сорок шість) гривень 00 копійок, знос 96%. 
 

 

           2. Рекомендувати виконавчому апарату Корюківської міської ради та її 

виконкому подати на розгляд міській раді документи щодо подальшого 

використання (списання) майна міської комунальної власності, зазначеного в 

пункті 1 цього рішення. 

 

 

Міський голова                                                      Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

09 жовтня 2018 року № 379 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Про розгляд заяви  

ФОП Грося А.Ю.  

 

       Розглянувши заяву ФОП Грося А.Ю. вх. № 332/04-05 від 26.09.2018 про 

встановлення орендної плати, відповідно до Методики розрахунку та порядку 

використання плати за оренду майна міської комунальної власності, 

затвердженої рішенням тринадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 05.03.2018, Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», керуючись ст. 29 Закону України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні», 

 

                                 виконком міської ради в и р і ш и в: 
 
 

 

       1. Погодити надання фізичній особі - підприємцю Гросю Артему 

Юрійовичу пільгу по сплаті орендної плати за оренду майна міської 

комунальної власності, розташованого  по вул. Вокзальна, 8Б, м. Корюківка, 

шляхом зменшення встановленої орендної ставки на 90 відсотків терміном з  

01 жовтня 2018 року по 01 травня 2019 року, 

 

       2. Винести на розгляд чергової сесії міської ради питання щодо надання 

пільги ФОП Гросю АЮ.. 

 

       3. 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 
 

09 жовтня 2018 року № 381 

                                                        

Про квартирний облік 

 

       Розглянувши клопотання служби у справах дітей Корюківської районної 

державної адміністрації, листи Корюківського районного відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області, Корюківської центральної районної лікарні, 

враховуючи дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 

Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, 

Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта 

нерухомого майна та адресної картотеки Корюківської міської ради, 

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. 33 Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей - сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

  

виконком  міської ради  вирішив: 
 

1. Поставити на квартирний облік: 

- Савченка Олександра Валентиновича, __________ р.н., дитину, 

позбавлену батьківського піклування, черга позачергова, склад сім’ї −                       

1 особа. 

Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від 

27.09.2018 № 10-18/333. 

 

2. Зняти з квартирного обліку при виконкомі міської ради в зв’язку зі 

смертю: 

- Ярову Надію Павлівну, яка померла 17.04.2018. 

 

Підстава: лист Корюківського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у 

Чернігівській області від 31.08.2018 № 37.6-55/1010/15.9. 



        3. Зняти з квартирного обліку при виконкомі міської ради в зв’язку з 

відсутністю реєстрації місця проживання на території населених пунктів 

Корюківської міської ради, виїздом на постійне місце проживання до іншого 

населеного пункту та відсутності необхідності в подальшому їх перебуванні на 

квартирному обліку: 

-      Бардакову Валентину Анатоліївну, 

підстава: відсутність реєстрації місця проживання на території населених 

пунктів Корюківської міської ради; 

-      Олефіренка Олександра Миколайовича, 

підстава: лист Корюківської ЦРЛ від 03.09.2018 № 03-05/730; 

-      Стрельцову Альону Борисівну. 

підстава: лист Корюківської ЦРЛ від 03.09.2018 № 03-05/730. 

 

        4. Зняти з квартирного обліку при виконкомі міської ради в зв’язку із 

забезпеченням житловою площею: 

-      Ігнатенко Надію Іванівну, 

підстава: свідоцтво про право власності на квартиру житловою площею             

41,8 м. кв. від 12.07.2007, видане Корюківською міською радою; 

-      Уліч Ганну Кіндратівну, 

підстава: договір купівлі-продажу квартири житловою площею 16,3 м. кв. від 

24.04.2003 № 1053, посвідчений Корюківською державною нотаріальною 

конторою; 

-      Житнікову Людмилу Дмитрівну, 

підстава: договір дарування будинку житловою площею 15,3 м. кв. від 

03.03.1998 № 681, посвідчений Корюківською державною нотаріальною 

конторою; 

- Бабка Валентина Михайловича, 

підстава: свідоцтво про право власності на будинок житловою площею             

38,8 м. кв. від 04.10.2010 САС № 482871, видане Корюківською міською 

радою; 

-      Романенка Миколу Миколайовича, 

підстава: договір купівлі-продажу будинку житловою площею 26,8 м. кв. від 

24.07.2007 № 1894, посвідчений Корюківською державною нотаріальною 

конторою; 

-      Деньгуб Тамару Василівну, 

підстава: свідоцтво про право на спадщину за заповітом на житловий будинок 

житловою площею 35,2 м. кв. від 16.03.2015 № 294, видане Корюківською 

районною державною нотаріальною конторою; 

-      Назаренко Галину Миколаївну, 

підстава: свідоцтво про право власності на житловий будинок житловою 

площею 34 м. кв. від 09.12.2015 № 49451521, видане Реєстраційною службою 

Корюківського районного управління юстиції Чернігівської області; 

-      Груду Наталію Леонідівну, 

підстава: договір купівлі-продажу квартири житловою площею 17,9 м. кв.            

від 28.10.2004   № 2335, посвідчений   приватним   нотаріусом   Корюківського  

 

нотаріального округу; 

-      Мотчаного Юрія Васильовича, 



підстава: свідоцтво про право власності на квартиру житловою площею             

45,7 м. кв. від 04.12.2012 САЕ № 747175, видане Корюківською міською 

радою; 

-       Власенка Олександра Івановича, 

підстава: договір купівлі-продажу квартири житловою площею 27,7 м. кв. від 

26.07.2013 № 1080, посвідчений приватним нотаріусом Корюківського 

районного нотаріального округу; 

-       Науменка Миколу Федоровича, 

підстава: договір купівлі-продажу будинку житловою площею 28,5 м. кв. від 

18.08.2011 № 2156, посвідчений приватним нотаріусом Корюківського 

районного нотаріального округу; 

-       Давидова Анатолія Федоровича, 

підстава: свідоцтво про право власності на будинок житловою площею             

43,1 м. кв. від 29.01.2004 САА № 719527, видане Брецькою сільською радою; 

-      Давиденко Світлану Миколаївну, 

підстава: свідоцтво про право на спадщину за законом на житловий будинок 

житловою площею 37,8 м. кв. від 27.12.2016 № 2184, видане Корюківською 

районною державною нотаріальною конторою. 

 

        5. Затвердити списки квартирного обліку осіб, які перебувають на обліку 

за місцем проживання та потребують поліпшення житлових умов, що 

додаються: 

 

-      на позачергове отримання жилих приміщень – 104 особи,  

-      загальна черга – 168 особи, в тому числі:                                                                                                                                  

-      на першочергове отримання жилих приміщень – 81 особа. 

 

        6. Згідно п. 36 Правил  обліку  громадян,  які   потребують  поліпшення 

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

затвердити  на  2018 рік  таке  співвідношення  у  розподілі  житлової  площі: 

 

-      у порядку загальної черги – 50%, 

-      у першу чергу – 25 %, 

-      позачергове – 25% 

від житлової площі, яка підлягає розподілу. 

 

        7. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Корюківської 

міської ради. 

 

        8. 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 
 

09  жовтня 2018 року  № 382 

 

Про виплату матеріальної допомоги 

Почесному громадянину міста Гавриленку О.І. 

 

      На підставі Положення про відзнаку міської ради «Почесний громадянин 

міста Корюківка», затвердженого рішенням десятої сесії міської ради п’ятого 

скликання від 18.05.2007 «Про затвердження Положення про відзнаку  міської  

ради «Почесний  громадянин  міста  Корюківка»,  керуючись ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

                                 

                                виконком міської ради в и р і ш и в: 

  

      1. Надати Почесному громадянину міста Корюківки Гавриленку Олексію 

Івановичу, який проживає за адресою: м. Корюківка, вул. Передзаводська, 22, 

матеріальну допомогу для оплати комунальних послуг у сумі 2000 грн.. 

 

      2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради (Кожема О. М.) 

профінансувати кошти згідно п. 1 даного рішення відповідно до чинного 

законодавства. 

 

Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

09 жовтня  2018 року  № 383                                                              Витяг                                                          

                                                        

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 Прачик Олесі Миколаївні, зареєстрованій по вул. 

_____________, 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. № 323/04-05 від 20.09.2018. 

 

      2. Надати Куленовій Аллі Вікторівні, зареєстрованій 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. № 335/04-05 від 27.09.2018. 

 

      3. Надати Баглаю Миколі Григоровичу, зареєстрованому по                             

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

платника податків _______________, матеріальну допомогу на  лікування в 

сумі 1500 грн.. 

      Кошти перерахувати на рахунок № _____________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  __________________. 

      Підстава: заява вх. № 346/04-05 від 05.10.2018.  

        

       

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 



                                                                   
  

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

09 жовтня 2018 року № 384   

                                                               

Про погодження робочих проектів та  

надання дозволів на підключення                                 

до централізованої мережі водопостачання 

      

        Розглянувши  заяви Гладченко О.Й., Ващенка О.І., Горового Ю.В., 

Осипенка В.М., Акусок Н.В., Хижняк Н.А., Макаренко С.А., Ортяшова П.П., 

Мачачі В.Г., Хомич А.М., Михайленка В.І., Скрипки М.Д., Барабаш Н.П., 

Литвиненко О.Г., Осипенко С.Г., Пархоменко Р.В., Мальчика О.О., Науменко 

М.П., Науменка І.М., Авраменка М.І., Нікітенко В.П. Прайс Р.О. щодо 

погодження робочих проектів та надання дозволів на підключення житлових 

будинків до мережі централізованого водопостачання м. Корюківка, 

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

 

                               виконком міської ради в и р і ш и в :  

 

        1. Погодити робочий проект та надати дозвіл  Гладченко Ользі Йосипівні 

на підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 15 м. Корюківка до 

централізованої мережі водопостачання. 

        Підстава:заява вх. № 285/04-05 від 06.09.2018. 

 

        2. Погодити робочий проект та надати дозвіл Ващенку Олександру 

Івановичу на підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 27,                    

м. Корюківка до централізованої мережі водопостачання. 

Підстава:заява вх. № 286/04-05 від 06.09.2018. 

 

       3. Погодити робочий проект та надати дозвіл  Горовому Юрію 

Віталійовичу на підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 34,             

м. Корюківка до централізованої мережі водопостачання. 

       Підстава:заява вх. № 287/04-05 від 07.09.2018. 

 

        4. Погодити робочий проект та надати дозвіл  Осипенку Володимиру 

Миколайовичу  на підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 5,              

м. Корюківка до централізованої мережі водопостачання. 

       Підстава:заява вх. № 295/04-05 від 10.09.2018.                                                               

        



        5. Погодити робочий проект та надати дозвіл  Акусок Наталії Василівні на 

підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 11/3, м. Корюківка до 

централізованої мережі водопостачання. 

        Підстава:заява вх. № 294/04-05 від 10.09.2018. 

 

        6. Погодити робочий проект та надати дозвіл  Хижняк Надії Андріївні на 

підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 7/1, м. Корюківка до 

централізованої мережі водопостачання. 

       Підстава:заява вх. № 293/04-05 від 10.09.2018. 

 

       7. Погодити робочий проект та надати дозвіл  Макаренко Світлані 

Анатоліївні на підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 43,                 

м. Корюківка до централізованої мережі водопостачання. 

       Підстава:заява вх. № 308/04-05 від 14.09.2018. 

 

       8. Погодити робочий проект та надати дозвіл  Ортяшову Павлу Петровичу 

на підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 28, м. Корюківка до 

централізованої мережі водопостачання. 

       Підстава:заява вх. № 307/04-05 від 14.09.2018. 

 

       9. Погодити робочий проект та надати дозвіл  Мачачі Варварі Григорівні 

на підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 11/1, м. Корюківка до 

централізованої мережі водопостачання. 

       Підстава:заява вх. № 305/04-05 від 14.09.2018. 

 

        10. Погодити робочий проект та надати дозвіл Хомич Аллі Михайлівні на 

підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 4, м. Корюківка до 

централізованої мережі водопостачання. 

        Підстава:заява вх. № 306/04-05 від 14.09.2018. 

 

        11. Погодити робочий проект та надати дозвіл  Михайленку Віктору 

Івановичу на підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 18,                 

м. Корюківка до централізованої мережі водопостачання. 

        Підстава:заява вх. № 312/04-05 від 17.09.2018. 

 

        12. Погодити робочий проект та надати дозвіл  Скрипці Марії Дмитрівні 

на підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 25, м. Корюківка до 

централізованої мережі водопостачання. 

       Підстава:заява вх. № 311/04-05 від 17.09.2018. 

 

        13. Погодити робочий проект та надати дозвіл  Барабаш Надії Павлівні на 

підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 8, м. Корюківка до 

централізованої мережі водопостачання. 

        Підстава:заява вх. № 310/04-05 від 17.09.2018. 

 

        14. Погодити робочий проект та надати дозвіл  Литвиненко Ользі 

Григорівні на підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 10,             

м. Корюківка до централізованої мережі водопостачання. 

        Підстава:заява вх. № 318/04-05 від 18.09.2018. 



        15. Погодити робочий проект та надати дозвіл  Осипенко Софії Григорівні 

на підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 6, м. Корюківка до 

централізованої мережі водопостачання. 

        Підстава:заява вх. № 316/04-05 від 18.09.2018. 

 

        16. Погодити робочий проект та надати дозвіл  Пархоменко Раїсі 

Володимирівні на підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 31,          

м. Корюківка до централізованої мережі водопостачання. 

        Підстава:заява вх. № 317/04-05 від 18.09.2018. 

 

        17. Погодити робочий проект та надати дозвіл  Мальчику Олексію 

Олексійовичу на підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 12,                   

м. Корюківка до централізованої мережі водопостачання. 

       Підстава:заява вх. № 338/04-05 від 28.09.2018. 

 

       18. Погодити робочий проект та надати дозвіл  Науменко Марії Петрівні 

на підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 16, м. Корюківка до 

централізованої мережі водопостачання. 

       Підстава:заява вх. №336/04-05 від 28.09.2018. 

 

        19. Погодити робочий проект та надати дозвіл  Науменку Ігорю 

Михайловичу на підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 26,              

м. Корюківка до централізованої мережі водопостачання. 

        Підстава:заява вх. №337/04-05 від 28.09.2018. 

 

        20. Погодити робочий проект та надати дозвіл  Авраменку Михайлу 

Івановичу на підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 1/2,                         

м. Корюківка до централізованої мережі водопостачання. 

Підстава:заява вх. № 337а/04-05 від 28.09.2018. 

 

        21. Погодити робочий проект та надати дозвіл  Нікітенко Валентині 

Панасівні на підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 9,                         

м. Корюківка до централізованої мережі водопостачання. 

       Підстава:заява вх. № 338а/04-05 від 28.09.2018. 

 

       22. Погодити робочий проект та надати дозвіл Прайс Риммі Олександрівні 

на підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 20, кв.1, м. Корюківка 

до централізованої мережі водопостачання. 

       Підстава:заява вх. № 339а/04-05 від 28.09.2018. 

 

       23. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської  міської  ради  

на виконання земляних робіт по підключенню вищезазначених  будинків до  

міського водогону. 

       

       24. 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 
 

09 жовтня 2018 року № 385 

       

Про надання дозволу на  

підключення до централізованої  

мережі водопостачання  

 

      Розглянувши  клопотання  КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 03.10.2018 № 283, 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 міської централізованої мережі 

водопостачання житлового будинку по вул. Українська, 30, м. Корюківка, 

власник – Михайленко Віктор Михайлович. 

 

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

виконання земляних робіт по підключенню зазначеного будинку 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 
09 жовтня 2018 року  № 387                                         

 

Про перерозподіл видатків міського бюджету 

      

      Заслухавши інформацію  начальника фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись п. 17 рішення дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 21.12.2017 «Про міський 

бюджет на 2018 рік» 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 0110150 «Організаційне, інформаційно - аналітичне та 

матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної                

ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської 

рад» по КЕКВ 3110 на суму 40000,00 грн.. 

 

2. Зменшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації), КЕКВ 2281 на суму 18000,00 грн.. 

 

3. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету                

по КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об’єктів житлово - комунального 

господарства» на суму 58000,00 грн. для забезпечення оплати проектної 

документації за робочими проектами «Реконструкція ПЛІ-0,4 кВ вуличного 

освітлення вул. Вокзальна та вул. Шкільна в с. Воловики Корюківського 

району Чернігівської області» в сумі 27410,00 грн. та «Реконструкція           

ПЛІ-0,4 кВ вуличного освітлення вул. Туніка та вул. Шевченка в                                  

с. Рейментарівка Корюківського району Чернігівської області» в сумі            

30590,00 грн.. 

 

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

міського бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення 

міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік». 

 

      5. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

Міський голова                                                                        Р.Р. Ахмедов 
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