
                                                         
 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

25 жовтня 2018 року  № 392 

 

Про виконання міського  

бюджету за 9 місяців 2018 року 
      

         Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І., 

керуючись ст. 28 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 4 ст. 80 

Бюджетного кодексу України, 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       Винести на чергову сесію для затвердження міською радою звіт про 

виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року: 

 

-   по  доходах у сумі  114709,4  тис. гривень, в тому числі: по доходах 

загального фонду міського бюджету у сумі 109209,3 тис. гривень та  

спеціального фонду міського бюджету у сумі 5500,1 тис. гривень, 

 

-  по видатках у сумі 98683,2 тис. гривень, у тому числі: по видатках 

загального фонду міського бюджету у сумі 87660,8 тис. гривень та 

спеціального фонду міського бюджету у сумі 11022,4 тис. гривень, 

 

-     по  кредитуванню  загального фонду   в сумі 30,0  тис. гривень, 

 

-   по кредитуванню спеціального фонду (за рахунок повернення кредиту) в 

сумі 2,1 тис. гривень. 

  

 

Міський голова                                                                    Р.Р. Ахмедов 



                                                                   
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

25 жовтня 2018 року № 393                                         

 

Про зміну фонду 

міського бюджету 

      

      Заслухавши інформацію  начальника фінансового відділу Корюківської 

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

Корюківської міської ради сьомого скликання від 21.12.2017 «Про міський 

бюджет на 2018 рік», 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 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» 

по КЕКВ 2210  на суму 10000,00 грн.. 

 

2. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по 

КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» по  

КЕКВ 3110 на суму 10000,00 грн. для придбання принтера зі сканером для 

централізованої бухгалтерії Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

 

3. Фінансовому відділу міської ради (Барсук О.І.)  внести зміни до розпису 

міського бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення 

«Про міський бюджет на 2018 рік». 

 

      4.  Контроль за 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 
 

25 жовтня  2018 року  №  394                                         

 

Про субвенцію з державного бюджету 

      

       Згідно спільного розпорядження Чернігівської обласної державної 

адміністрації та обласної ради від 16.10.2018 № 66 «Про виділення коштів» 

міському бюджету виділена субвенція на реалізацію заходів, спрямованих             

на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, в сумі 

4419450,00 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», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1.  Визначити головним розпорядником коштів субвенції на реалізацію 

заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській 

місцевості (будівництво амбулаторії практики сімейної медицини), в сумі 

4419450,00 грн. (КПКВКМБ 0117322) Корюківську міську раду. 

 

2. Фінансовому відділу Корюківської міської ради (Барсук О.І.) внести 

зміни до розпису міського бюджету на 2018 рік та врахувати дане рішення при 

внесенні змін до рішення «Про міський бюджет на 2018 рік». 

 

      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 
 

25 жовтня 2018 року № 395                                          

 

Про додаткову дотацію 

 

       Згідно розпорядження в.о. голови обласної державної адміністрації від          

16.10.2018 № 579 «Про розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров’я» міському бюджету виділена додаткова дотація на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров’я в сумі 380000,00 грн. (ККД 41040200). У зв’язку з цим, 

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

Україні», п. 17 рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 21.12.2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

        1. Спрямувати кошти додаткової дотації на здійснення переданих                          

з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти в сумі               

380000,00 грн. на КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами». 

  Головний розпорядник – Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

 

        2. Фінансовому відділу Корюківської міської ради (Барсук О.І.) внести 

зміни до розпису міського бюджету та врахувати дане рішення при підготовці 

проекту рішення «Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2017 року «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 
 

25 жовтня 2018 року № 396                                        

 

Про встановлення вартості 

одного дітодня харчування 

у дошкільних навчальних закладах 

Корюківської міської ради 

(Корюківському ДНЗ № 1 «Дельфін», 

Корюківському ДНЗ № 4 «Веселка») 

 

       Розглянувши клопотання Корюківського ДНЗ № 1 «Дельфін» від 

22.10.2018 № 01-46/91 та Корюківського ДНЗ № 4 «Веселка» від 22.10.2018          

№ 185, керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 

№ 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за 

перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 

навчальних закладах» (зі змінами), ст. 35 Закону України «Про дошкільну 

освіту» (зі змінами), ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       1. Встановити з 01 листопада 2018 року середню вартість одного дітодня 

харчування  у дошкільних навчальних закладах Корюківської міської ради 

Корюківському ДНЗ № 1 «Дельфін» та Корюківському ДНЗ № 4 «Веселка»   у 

розмірі 22 грн.. 

 

 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 
 

25 жовтня 2018 року  № 397  

                                                        

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: 

- Тарариній Анастасії Єгорівні – жительці м. Корюківка (д.н. – 

06.11.1928 року), 

- Халецькій Ганні Олексіївні – жительці м. Корюківка                           

(д.н. – 09.11.1928 року), 

- Кужим Олександрі Яківні – жительці с. Петрова Слобода                               

(д.н. – 12.11.1928 року). 

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів          

від 22.10.2018 № 139. 

 

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 даного рішення. 

 

 

Міський голова        Р.Р. Ахмедов 

 



                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

25 жовтня 2018 року № 398 

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради з нагоди  

Дня працівника соціальної сфери 

 

       Розглянувши подання територіального центру обслуговування (надання 

соціальних послуг) Корюківської районної державної адміністрації, 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 працівника соціальної сфери нагородити 

Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної 

допомоги у розмірі 300 грн.: 

       - Котко Тетяну Анатоліївну, сестру-господиню відділення стаціонарного 

догляду для постійного або тимчасового проживання територіального центру - 

за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм. 

       Підстава: подання територіального центру обслуговування (надання 

соціальних послуг) Корюківської районної державної адміністрації                              

від 23.10.2018 № 01-21/640.  

 

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

300 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 
 

25 жовтня 2018 року  № 399  

 

Про затвердження коефіцієнтів 

та штатного  розпису КП «Благоустрій» 

 

       Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 22.10.2018 № 211, 

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

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», у зв’язку зі 

зміною розміру прожиткового мінімуму та штатної кількості працівників,  

 

                                виконком міської ради в и р і ш и в : 

 

       Затвердити з 01 листопада 2018 року для КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

коефіцієнти співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника І розряду 

(місячної тарифної ставки) за видами робіт та окремими професіями до 

встановленої Галузевою угодою мінімальної тарифної ставки робітника                     

І розряду та новий штатний  розпис  підприємства (додається). 

  

        

     

Міський голова                                                                      Р.Р. Ахмедов 



                                                             

 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

25 жовтня 2018 року  № 400  

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 21.09.2018 № 342 «Про  

затвердження штатного розкладу  

комунального підприємства» 

 

       Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради  від 24.10.2018 № 303, керуючись ст. 30 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та на виконання ч. 1 ст. 15 Закону України «Про 

охорону праці» 

 

                           виконком  міської ради  в и р і ш и в: 

 

       Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської  ради  

від 21.09.2018 № 342 «Про затвердження штатного розкладу комунального 

підприємства», виклавши розділ «Загальновиробничі» у новій редакції 

(додається). 

 

 

Міський голова                                                                      Р.Р. Ахмедов 



                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
25 жовтня 2018 року  № 401 

 

Про організацію  оплачуваних 

громадських робіт у 2019 році  

       Відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення», пп. 7, 8 Порядку 

організації громадських та інших робіт тимчасового характеру,  затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 20.03.2013 № 175, з метою 

стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та 

інших категорій осіб, для вирішення питань, які відповідають потребам 

територіальної громади та сприяють її економічному і соціальному розвитку, 

 

виконком  міської ради  в и р і ш и в: 

 
      1. Затвердити перелік видів громадських робіт, які мають економічну, 

соціальну, екологічну користь і відповідають потребам громади, та перелік 

роботодавців, за участю яких планується організація таких робіт у 2019 році. 

     

      2. Роботодавцям, не пізніше ніж за два дні до дня початку робіт, укласти 

договори про організацію громадських робіт і фінансування їх організації з 

Корюківською районною філією Чернігівського обласного центру зайнятості 

та створити для цього спеціальні тимчасові робочі місця. 

     

      3. Фінансування громадських робіт проводити за рахунок коштів міського 

бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття пропорційно, але не більше 50 

відсотків, у разі залучення до таких робіт зареєстрованих безробітних та (або) 

працівників, які втратили   частину  заробітної   плати   внаслідок   

вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством 

тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва. 

      

      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



 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 25.10.2018 № 401  

                                                         

 

                                                        ПЕРЕЛІК 

видів громадських робіт, 

що мають економічну, соціальну та екологічну користь, відповідають  

потребам громади та сприяють її соціальному розвитку, на 2019 рік 

       1. Упорядження меморіалів, пам'ятників, братських могил та інших місць 

поховання загиблих захисників Вітчизни, утримання у належному стані 

цвинтарів, особливо у сільській місцевості. 

2. Екологічний захист навколишнього середовища, а саме: 

- роботи, пов’язані з ремонтом систем водопостачання  на території 

населених пунктів міської ради, 

- благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об'єктів 

соціальної сфери, зон відпочинку і туризму, 

-   ліквідація сміттєзвалищ та снігових заметів у населених пунктах, 

-  благоустрій криниць, укріплення дамб, мостових споруд, 

- прибирання та збір вторинної сировини (макулатури, виробів з 

поліетилену, відходів пінопласту).  

3. Прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг, 

вирубка чагарників вздовж доріг. 

4. Відновлення та благоустрій природних джерел та водоймищ, русел 

річок. 

5. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних у встановленому порядку 

відповідно до діючого законодавства. 

6. Роботи з відновлення, ремонту та догляду пам'яток архітектури, історії 

та культури, заповідників. 

7. Роботи на будівництві або ремонті об'єктів соціальної сфери: шкіл, 

інтернатів, дитячих дошкільних закладів, спортивних майданчиків, закладів 

культури і охорони здоров’я, дитячих оздоровчих таборів, будинків-інтернатів 

(пансіонатів) для громадян похилого віку, притулків для неповнолітніх та 

інших об’єктів соціальної сфери. 

 8. Роботи, пов'язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких 

осіб, ветеранів війни, інвалідів, що проводяться за рішеннями місцевих органів 

влади. 



9. Допомога сім’ям, члени яких є учасниками бойових дій в зоні 

проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, сім’ям 

загиблих під час виконання військових обов’язків та інвалідам. 

10. Інші загальнодоступні види трудової діяльності, які мають економічну, 

соціальну та екологічну користь для певної адміністративно - територіальної 

одиниці та сприяють її соціальному розвитку, мають тимчасовий характер та 

можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня. 

 

 

Заступник міського голови з питань                                               

діяльності виконавчих органів ради                                         О.М. Биков 



                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

        Рішення виконавчого комітету          

          Корюківської міської ради 

          від 25.10.2018 № 401 
 

 

 

 

ПЕРЕЛІК  

роботодавців, за участю яких планується організовувати та проводити  

громадські роботи  у 2019 році (за їх згодою) 

 

№ п/п 
Найменування 

роботодавця 
Джерела фінансування 

Обсяги 

фінансування, грн. 

   1 2 3 4 

1. 
 

 

 

 

      

    2.  

КОРЮКІВСЬКА 

ЖИТЛОВО -

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 

КОНТОРА 

 

КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

«БЛАГОУСТРІЙ» 

КОРЮКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ 

 

міський бюджет 

 

 

 

 

міський бюджет 

100 тис. грн. 
 

 

 

 

 

100 тис. грн.. 

 

 

Заступник міського голови з питань                                               

діяльності виконавчих органів ради                                           О.М. Биков 



                                                                   
 

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

 

25 жовтня 2018 року № 402 
 

Про проект, що може реалізуватися  

за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад у 2018 році 

 

            У зв’язку з економією коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2016                  

№ 200 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» 

(зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.04.2018             

№ 201-р «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад у 2018 році», керуючись ст. ст. 27, 28 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

           Затвердити проект «Реконструкція ПЛІ – 0,4 кВ вуличного освітлення           

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

Чернігівської області», що може реалізуватися за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад у 2018 році. 
 

 

Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов 



                                                                   
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

25 жовтня 2018 року № 403   

  

Про затвердження калькуляцій  

 

      Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 22.10.2018               

№ 299, Корюківського МУВГ від 22.10.2018 № 1-4/162/04, КП «Благоустрій» 

від 22.10.2018 № 212, ТОВ «Будівельник» від 08.10.2018 № 6 та                                

ФОП Сергійчук А.Л. від 08.10.2018 щодо затвердження калькуляцій вартості 

послуг зазначених суб’єктів господарської діяльності, керуючись ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                               виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       1. Погодити наступні калькуляції Корюківського міжрайонного управління 

водного господарства: 

-     вартості 1 машино - години  експлуатації  трактора ЮМЗ - 6,  

-     вартості 1 кілометра пробігу автомобіля ВАЗ-21043, 

-     вартості робіт з підтримання екологічно - безпечного стану річок. 

       Калькуляції додаються. 

 

      2. Затвердити наступні калькуляції КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ: 

-     вартості 1 км. пробігу спеціального вантажного автопідйомника, 

-     вартості 1 години роботи автогідропідіймача. 

      Калькуляції додаються. 

 

       3. Затвердити калькуляції вартості послуг автомобіля МАЗ комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради (додаються). 

 

       4.  Погодити наступні калькуляції  товариства з обмеженою діяльністю 

«Будівельник»: 

-    вартості 1 години експлуатації екскаватора - навантажувача JСВ ЗСХ, 

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

-    вартості 1 години експлуатації бульдозера ДТ-75, 



-    вартості 1 години експлуатації екскаватора ЕО-2621, 

-    вартості 1 години експлуатації автомобіля ЗІЛ ММЗ 4502, 

-    вартості 1 години експлуатації автомобілів КАМАЗ 5511 та КАМАЗ 55102, 

-    вартості 1 години експлуатації катка ДУ-96 (8 т.). 

     Калькуляції додаються. 

 

     5.  Погодити наступні калькуляції  фізичної особи-підприємця Сергійчука 

Анатолія Леонідовича: 

-    вартості 1 години експлуатації бульдозера ДТ-75, 

-    вартості 1 години експлуатації екскаватора ЕО-2621, 

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

-    вартості 1 години експлуатації автомобіля КАМАЗ. 

     Калькуляції додаються. 

 

 

Міський голова                                                                    Р.Р. Ахмедов 



                                                                  
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

25 жовтня  2018 року № 404 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про затвердження оцінки майна 

міської комунальної власності 

 

       Розглянувши звіти про оцінку майна:  

       нежитлового приміщення площею 9,3 кв.м., розміщеного в одноповерховій 

адміністративній будівлі, що перебуває на балансі Корюківської міської ради 

та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 87, 

виконаний приватним підприємством «Десна - Експерт - М» за договором          

№ 450/18-М  від 22.10.2018, рецензію на звіт про оцінку майна, виконану за 

договором від 24.10.2018,  

        нежитлового приміщення площею 25,1 кв.м., розміщеного в 

одноповерховій адміністративній будівлі, що перебуває на балансі 

Корюківської міської ради та знаходиться за адресою: Чернігівська обл.,              

м. Корюківка, вул. Шевченка, 87, виконаний приватним підприємством     

«Десна - Експерт - М» за договором № 449/18-М  від 22.10.2018, рецензію на 

звіт про оцінку майна, виконану за договором від 24.10.2018,  

        нежитлового приміщення площею 25,4 кв.м., розміщеного на І-му поверсі 

адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Корюківської міської ради 

та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Вокзальна, 8а, 

виконаний приватним підприємством «Десна - Експерт - М» за договором          

№ 448/18-М від 22.10.2018, рецензію на звіт про оцінку майна, виконану за 

договором від 24.10.2018,  

        керуючись  ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні», 

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

        1. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлових приміщень площею                

9,3 кв.м., розміщених в одноповерховій адміністративній будівлі, що перебуває 

на балансі Корюківської міської ради та знаходиться за адресою: Чернігівська 

обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 87, ринкова вартість якого станом на 



22.10.2018 становить 15903 (п’ятнадцять тисяч дев’ятсот три) гривні                           

00 копійок без врахування ПДВ. 

     

        2. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлових приміщень площею               

25,1 кв.м., розміщених в одноповерховій адміністративній будівлі, що 

перебуває на балансі Корюківської міської ради та знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл.,  м. Корюківка, вул. Шевченка, 87, ринкова вартість якого 

станом на 22.10.2018 становить 42921 (сорок дві тисячі дев’ятсот двадцять 

одна) гривня 00 копійок без врахування ПДВ. 

     

        3. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлового приміщення площею 

25,4 кв.м., розміщеного на І-му поверсі адміністративної будівлі, що перебуває 

на балансі Корюківської міської ради та знаходиться за адресою: Чернігівська 

обл., м. Корюківка, вул. Вокзальна, 8а, ринкова вартість якого станом на 

22.10.2018 становить 47021 (сорок сім тисяч двадцять одна) гривня 28 копійок 

без врахування ПДВ. 

  

 

Міський голова                                                             Р.Р. Ахмедов 



                                                                
 

                             КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                          ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                           РІШЕННЯ 
 

25 жовтня 2018 року № 405 

  

Про технічний стан майна 

міської комунальної власності                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

        Розглянувши акти технічного стану майна міської комунальної власності,  

складені 11 та 22 жовтня 2018 року постійно діючою комісією з питань 

обстеження стану майна, створеною розпорядженням міського голови від 

15.08.2017 № 133, що обліковується на балансі Корюківської міської ради, 

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

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

         1. Затвердити: 

         1.1. Акт № 17 від 11.10.2018 технічного стану майна міської комунальної 

власності – житлового будинку за адресою: с. Будище, вул. Лісова, 1, 

інвентарний номер 101320016, 1999 року введення в експлуатацію, балансова 

вартість 14176 (чотирнадцять тисяч сто сімдесят шість) гривень 00 копійок, 

знос 100%. 

         1.2. Акт № 18 від 11.10.2018 технічного стану майна міської комунальної 

власності – житлового будинку за адресою: с. Будище, вул. Лісова, 2, 

інвентарний номер 101320017, 1999 року введення в експлуатацію, балансова 

вартість 18422 (вісімнадцять тисяч чотириста двадцять дві) гривні 00 копійок, 

знос 100%. 

         1.3. Акт № 19 від 11.10.2018 технічного стану майна міської комунальної 

власності – житлового будинку за адресою: с. Будище, вул. Лісова, 3, 

інвентарний номер 101320018, 1999 року введення в експлуатацію, балансова 

вартість 17737 (сімнадцять тисяч сімсот тридцять сім) гривень 00 копійок,    

знос 100%. 

         1.4. Акт № 20 від 11.10.2018 технічного стану майна міської комунальної 

власності – житлового будинку за адресою: с. Будище, вул. Лісова, 4, 

інвентарний номер 101320019, 1999 року введення в експлуатацію, балансова 

вартість 11303 (одинадцять тисяч триста три) гривні 00 копійок, знос 100%. 



       1.5. Акт № 21 від 22.10.2018 технічного стану майна міської комунальної 

власності – будівлі школи № 2 за адресою: с. Хотіївка, вул. Довженка, 9, 

інвентарний номер 101310166, 1951 року введення в експлуатацію, балансова 

вартість 107452 (сто сім тисяч чотириста п’ятдесят дві) гривні 07 копійок,     

знос 100%. 

       1.6. Акт №22 від 22.10.2018 технічного стану транспортного засобу – 

легкового автомобіля Москвич ИЖ 412, інвентарний номер 101510001,                   

1975 року введення в експлуатацію, балансова вартість 5313 (п’ять тисяч 

триста тринадцять) гривень 00 копійок, знос 100%. 

       1.7. Акт № 23 від 22.10.2018 технічного стану транспортного засобу – 

комбайна «Нива» СК-5, інвентарний номер 101510006, 2010 року введення в 

експлуатацію, балансова вартість 10930 (десять тисяч дев’ятсот тридцять) 

гривень 00 копійок, знос 100%. 

       1.8. Акт № 24 від 22.10.2018 технічного стану транспортного засобу – 

причепа 2 ПТС-4, інвентарний номер 101510005, 2010 року введення в 

експлуатацію, балансова вартість 1242 (одна тисяча двісті сорок дві) гривні           

00 копійок, знос 100%. 

       1.9. Акт № 25 від 22.10.2018 технічного стану транспортного засобу – 

плуга, інвентарний номер 111370067, 2010 року введення в експлуатацію, 

балансовою вартістю 364 (триста шістдесят чотири) гривні 00 копійок, знос 

50%. 

       1.10. Акт № 26 від 22.10.2018 технічного стану транспортного засобу – 

трактора МТЗ-80, інвентарний номер 101510003, 2010 року введення в 

експлуатацію, балансова вартість 6046 (шість тисяч сорок шість) гривень            

00 копійок, знос 100%. 

       1.11. Акт № 27 від 22.10.2018 технічного стану основного засобу – 

дробильно - кормової установки, інвентарний номер 111370071, 2010 року 

введення в експлуатацію, балансова вартість 416 (чотириста шістнадцять) 

гривень 00 копійок, знос 50%. 

       1.12. Акт № 28 від 22.10.2018 року технічного стану основного засобу – 

котла КС-50 Т, інвентарний номер 101420892, 2010 року введення в 

експлуатацію, балансова вартість 3041 (три тисячі сорок одна) гривня                  

00 копійок, знос 100%. 

       1.13. Акт № 29 від 22.10.2018 технічного стану транспортного засобу – 

трактора Т-40 АМ, інвентарний номер 101510049, 1988 року введення в 

експлуатацію, балансова вартіста 5427 (п’ять тисяч чотириста двадцять сім) 

гривень 00 копійок, знос 100%. 

 

       2. Змінити назву об’єктів нерухомого майна міської комунальної 

власності: 

-  зазначених в підпунктах 1.1.-1.4. рішення, з «житловий будинок» на 

«нежитлова будівля»,  

-   зазначеного в підпункті 1.5. даного рішення, з «будівля школи № 2» на 

«нежитлова будівля». 

 



       3. Рекомендувати виконавчому апарату Корюківської міської ради та її 

виконкому подати на розгляд міської ради документи щодо подальшого 

використання (списання) майна міської комунальної власності, зазначеного в 

даному рішенні. 

 

 

Міський голова                                                      Р.Р. Ахмедов 



                                                                   
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

25 жовтня 2018 року № 406                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про оренду  майна міської  

комунальної власності 

 

        Розглянувши заяви ФОП Хоменко В.В. вх. № 313/04-05 від 17.09.2018, 

ФОП Кіщенко Н.М. вх. № 324/04-05 від 20.09.2018, ФОП Макарець Н.В.               

вх. № 341/04-05 від 01.10.2018, звернення Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області від 10.10.2018 №18-25-0.8-6170/2-18, 

за результатом вивчення попиту по передачі в оренду майна міської 

комунальної власності та відповідно до 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, ст. 29 Закону України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні», 

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

       1. Продовжити термін дії договору № 17 від 31.10.2010 оренди 

приміщення площею 25,4 кв.м. на першому поверсі нежитлової будівлі по   

вул. Вокзальна, 8 А, м. Корюківка, укладеного з фізичною особою - 

підприємцем Хоменко Валентиною Володимирівною, терміном по 27 вересня 

2021 року включно. 

 

        2. Укласти з фізичною особою - підприємцем Макарець Наталією  

Володимирівною договір оренди майна міської комунальної власності –   

приміщення площею 9,3 кв.м. в одноповерховій адміністративній будівлі по 

вул. Шевченка, 87, м. Корюківка під розміщення офісу терміном на 2 роки               

11 місяців з базовою орендною платою 238,55 грн., яка підлягає коригуванню 

на щомісячний індекс інфляції. 

 

        3. Укласти з фізичною особою - підприємцем Кіщенко Наталією 

Миколаївною договір оренди майна міської комунальної власності – 

приміщення площею 25,1 кв.м. в одноповерховій адміністративній будівлі по 

вул. Шевченка, 87, м. Корюківка під розміщення офісу терміном на 2 роки              



11 місяців з базовою орендною платою 643,82 грн., яка підлягає коригуванню 

на щомісячний індекс інфляції. 

 

        4. Розірвати договір оренди майна міської комунальної власності № 1            

від 23.02.2017, укладений з Головним управлінням Держгеокадастру у 

Чернігівській області.  

 

        5. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити 

укладення договорів оренди майна міської  комунальної власності, зазначених 

в даному рішенні. 

 

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 



                                                                  

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

25 жовтня 2018 року № 409 

                                                        

Про зняття з квартирного обліку 

 

       Розглянувши лист Корюківського районного відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Чернігівській області, керуючись ст. 39 Житлового кодексу, Правилами обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень, 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. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

  

виконком  міської ради  вирішив: 

 

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

смертю:  

- Айзенберга Валерія Володимировича, який помер 17.10.2018.  

       Підстава: лист Корюківського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у 

Чернігівській області від 23.10.2018 № 37.6-55/1080/15.9. 

 

 

Міський голова                                                                   Р.Р. Ахмедов 



                                                                   
  

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

25 жовтня 2018 року  № 410                                                          

       

Про погодження робочих проектів та  

надання дозволів на підключення                                 

до централізованої мережі водопостачання 

      

      Розглянувши  заяви Кобець В.Г., Осипенка В.І., Федоренко А.С., 

Євтушенко П.В., Вороно І.М., Дец І.І., Мачачі М.В., Кошик Т.В.,                   

Стельмах Т.В., Гордієнко І.М., Чалого В.Ф., Утишева Ю.В., Батрак Н.І. 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 Кобець Валентині Григорівні 

на підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 22, м. Корюківка до 

централізованої мережі водопостачання. 

Підстава: заява вх. № 350/04-05 від 10.10.2018. 

 

       2. Погодити робочий проект та надати дозвіл Осипенку Віктору Івановичу 

на підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 33, м. Корюківка до 

централізованої мережі водопостачання. 

      Підстава: заява вх. № 348/04-05 від 10.10.2018. 

 

      3. Погодити робочий проект та надати дозвіл  Федоренко Альоні Сергіївні 

на підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 13, м. Корюківка до 

централізованої мережі водопостачання. 

     Підстава: заява вх. № 342/04-05 від 02.10.2018. 

 

      4. Погодити робочий проект та надати дозвіл Євтушенко Поліні Василівні 

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

централізованої мережі водопостачання. 

Підстава: заява вх. № 349/04-05 від 10.10.2018. 



  5. Погодити робочий проект та надати дозвіл  Вороно Ірині Миколаївні на 

підключення житлового будинку по вул. Вишнева, 13, м. Корюківка до 

централізованої мережі водопостачання. 

  Підстава:заява вх. № 343/04-05 від 03.10.2018. 

 

             6. Погодити робочий проект та надати дозвіл Дец Ірині Іванівні на                      

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

централізованої мережі водопостачання. 

         Підстава:заява вх. № 354/04-05 від 16.10.2018. 

 

       7. Погодити робочий проект та надати дозвіл  Мачачі Миколі 

Васильовичу  на  підключення  квартири  по вул. Молодіжна, 11, кв. 2,                           

м. Корюківка до централізованої мережі водопостачання. 

         Підстава: заява вх. № 356/04-05 від 17.10.2018. 

 

     8. Погодити робочий проект та надати дозвіл Кошик Тетяні Василівні на 

підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 29, м. Корюківка до 

централізованої мережі водопостачання. 

Підстава: заява вх. № 357/04-05 від 17.10.2018. 

 

        9. Погодити робочий проект та надати дозвіл Стельмах Тетяні 

Володимирівні на підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 41,              

м. Корюківка до централізованої мережі водопостачання. 

 Підстава: заява вх. № 360/04-05 від 22.10.2018. 

 

        10. Погодити робочий проект та надати дозвіл Гордієнко Ірині 

Миколаївні на підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 3а,                     

м. Корюківка до централізованої мережі водопостачання. 

 Підстава: заява вх. № 363/04-05 від 22.10.2018. 

 

 11. Погодити робочий проект та надати дозвіл Чалому Володимиру 

Федоровичу на підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 37/2,         

м. Корюківка до централізованої мережі водопостачання. 

 Підстава: заява вх. № 365/04-05 від 22.10.2018. 

 

        12. Погодити робочий проект та надати дозвіл Утишеву Юрію 

Вікторовичу на підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 37/1,         

м. Корюківка до централізованої мережі водопостачання. 

 Підстава: заява вх. № 366/04-05 від 22.10.2018. 

 

                  13. Погодити робочий проект та надати дозвіл Батрак Надії Іванівні на 

підключення житлового будинку по вул. Молодіжна, 14, м. Корюківка до 

централізованої мережі водопостачання. 

          Підстава: заява вх. № 370/04-05 від 24.10.2018. 

 



           14. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської  міської  ради  

на виконання земляних робіт по підключенню вищезазначених  будинків до  

міського водогону. 

       

             15. 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 
 

25 жовтня 2018 року № 411 

       

Про надання дозволу на  

підключення до централізованої  

мережі водопостачання  

 

        Розглянувши  клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради від 23.10.2018 № 300, 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: 

 

-   житлового  будинку   по   вул. Індустріальна, 31/3,   власник  –  Корінь Юрій 

Леонідович, 

-  житлового будинку по вул. Сіверська, 15,  власник  –  Гарбуз Олександр 

Віталійович, 

-  житлового будинку по вул. 8 Березня, 39,  власник  –  Гладишев Роман 

Романович. 

 

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

виконання земляних робіт по підключенню вищезазначених житлових 

будинків 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 
 

25 жовтня 2018 року  № 412                                             

 

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 Дятел Лідії Іванівні 

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

платника податків  _________________),  що здійснювала   поховання  

Климової Марії Іванівни, безробітної, яка померла 15.10.2018. 

       Підстава:  заява вх. № 369/04-05 від 23.10.2018. 

                        Довідка Корюківської  районної філії ЧОЦЗ 

                        Довідка Пенсійного фонду 

                        Копія свідоцтва про смерть 

                         Витяг з Державного реєстру  актів цивільного стану громадян 

про смерть для отримання допомоги на поховання 

                        Довідка міської ради 

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

на особовий рахунок № ___________________. 

 

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 

 
 

 



                                                                  
 

                              КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                           ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                            РІШЕННЯ 
 

 

25 жовтня 2018 року  № 413                                            

 

Про надання допомоги  

на поховання Почесного громадянина  

міста Корюківка Гавриленка О.І. 

 

       Відповідно до рішення виконкому Корюківської міської ради від  

24.01.2008 № 30 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання» 

(зі змінами), ст.ст. 28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,                                      

                               виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       Виділити допомогу на поховання в сумі 5000 гривень Кунегіній Ользі 

Олексіївні (вул. _______________, м. Корюківка, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків _____________), що здійснювала   

поховання  Гавриленка Олексія Івановича, Почесного громадянина міста 

Корюківка, який помер 18.10.2018. 

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

на особовий рахунок № ____________________. 

      Підстава: заява вх. № 364/04-05 від 22.10.2018. 

 

  

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 
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