
  

 

 

 

 
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

13 листопада  2018 року    № 414                                          

 

Про внесення змін до рішення дванадцятої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 21.12.2017 

«Про міський бюджет на 2018 рік»   

  

     Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради              

Барсук О.І., керуючись ст. 28 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Винести на розгляд сесії Корюківської міської ради питання про 

внесення змін до рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 21.12.2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», а саме: пункти 1, 2, 

8 викласти в наступній редакції: 

 

 «1. Визначити на 2018 рік : 

- доходи  міського  бюджету у сумі 155947,8 тис. грн., в тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету 144286,9 тис. грн., доходи спеціального 

фонду міського бюджету 11660,9 тис. грн. згідно з додатком 1 до цього рішення; 

 

- видатки міського  бюджету у сумі 164699,4 тис. грн., в тому числі 

видатки загального фонду   міського бюджету  130297,6 тис. грн., видатки 

спеціального фонду міського бюджету 34401,8 тис. грн. згідно з додатком  3 до 

цього рішення; 

 

- повернення кредитів до міського бюджету в сумі 8,0 тис. грн.. в тому 

числі до спеціального фонду в сумі 8,0 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього 

рішення; 

      

- надання кредитів з міського бюджету у сумі 38,0 тис. грн., у тому числі 

надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 30,0 тис. грн. та 

надання кредитів із спеціального фонду - 8,0 тис. грн.  згідно з додатком  4 до 

цього рішення; 

 



  

 

 

 

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 21940,2 тис. грн. 

згідно з додатком  2 до цього рішення; 

 

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 21940,2 тис. грн. 

згідно з додатком  2 до цього рішення.» 

 

 «2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами, в тому числі: по загальному фонду 130297,6 тис. грн. 

та  спеціальному 34401,8 тис. грн. згідно з додатком  3 до цього рішення.» 

     

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

місцевих (регіональних) програм у сумі 25620,3 тис. грн.  згідно з додатком  7 до 

цього рішення.» 

 

 2. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення,  виклавши їх в новій 

редакції. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

  

 

Міський голова                                                                              Р.Р. Ахмедов 



  

 

 

 

 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

13 листопада  2018 року    № 415                                         

 

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 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 75201,00 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» КЕКВ 

3110 на суму 75201,00 грн.: для придбання електричних плит у їдальню 

Корюківської ЗОШ І-ІІІст. № 1 на суму 28378,00 грн. та на 46823,00 грн. для 

придбання штучних новорічних ялинок у загальноосвітні навчальні заклади для 

проведення новорічних свят. 

 

3. Зменшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують  та/або надають житлово - комунальні 

послуги» на суму 40000,00 грн.. 

 

4. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» 

на суму 40000,00 грн. для поповнення статутного капіталу комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради. 



  

 

 

 

5. Фінансовому 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». 

 

      6. 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 
 

13 листопада 2018 року  № 416 

 

Про субвенцію з районного бюджету 

 

       Згідно рішення двадцять першої сесії Корюківської районної ради сьомого 

скликання від 25.10.2018 «Про внесення змін до рішення сімнадцятої сесії 

районної ради від 21 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» 

міському бюджету виділена інша субвенція в сумі 6300,00 грн. на 

відшкодування витрат по підвезенню дітей із с. Домашлин до Корюківської 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 1. У зв’язку з цим, керуючись п. 17 рішення четвертої 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.  Погодити  прийняття  іншої  субвенції  з  районного бюджету до  міського 

бюджету в сумі 6300,00 грн.. 

  

2.  Збільшити: 

 2.1. Доходи міського бюджету на 2018 рік по ККД 41053900 «Інші субвенції 

з місцевого бюджету» на суму 6300,00 грн. 

2.2. Видатки Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради, а саме: 

по КПКВМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму                  

6300,00 грн. для придбання паливно - мастильних матеріалів та запчастин. 

 

      3. Міському голові Ахмедову Р.Р. укласти з Корюківською районною радою 

відповідний договір на підставі цього рішення. 

 

      4. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) внести зміни до розпису міського 

бюджету та врахувати дане рішення при внесення змін до рішення міської ради 

«Про міський бюджет на 2018 рік». 
 

Міський голова                                                                      Р.Р. Ахмедов 



  

 

 

 

 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

13 листопада 2018 року  № 417 

 

Про спрямування власних  

надходжень спеціального фонду 

 

       Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І., 

керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 № 659 «Про 

затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог 

щодо їх утворення та напрямів використання», ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

      1. Спрямувати кошти в сумі 1242,40 грн., які надійшли від реалізації майна 

міської ради (металобрухту), на господарські потреби міської ради. 

 

5. 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 

 

13 листопада 2018 року  № 418                                        

 

Про субвенцію з  

обласного бюджету 

 

         Згідно розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної 

ради від 07 листопада 2018 № 76  міському бюджету виділена інша субвенція з 

обласного бюджету  на виконання доручень виборців депутатами обласної ради 

в сумі 2000,00 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. Спрямувати кошти  іншої субвенції з обласного бюджету  на виконання 

доручень виборців депутатами обласної ради в сумі 2000,00 грн. на надання 

матеріальної допомоги жителю м. Корюківка Гайовому Олегу Миколайовичу.  

 

 2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) врахувати дане рішення при підготовці 

проекту рішення міської ради «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 
 

13 листопада 2018 року  № 419 

 

Про Комплексну  Програму з реалізації  

міграційної  політики Корюківського  

районного сектору Управління Державної  

міграційної служби України  

в Чернігівській області на 2018 рік 
 

       Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради   

Барсук О.І. про  проект  Комплексної Програми з реалізації міграційної           

політики Корюківського районного сектору Управління Державної міграційної 

служби України в Чернігівській області на 2018 рік, керуючись ст. 27 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні», 

 

                               виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

       1. Інформацію про Комплексну Програму з реалізації міграційної політики 

Корюківського районного сектору Управління Державної міграційної служби 

України в Чернігівській області на 2018 рік прийняти до відома. 

 

       2. Винести на чергову сесію  Корюківської міської ради для  затвердження 

проект Комплексної Програми з реалізації міграційної політики Корюківського 

районного сектору Управління Державної міграційної служби України в 

Чернігівській області на 2018 рік. 

 

      3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 21.05.2018 № 176 «Про 

Комплексну   програму   з    реалізації    міграційної    політики   Корюківського  

районного сектору Управління Державної міграційної служби України в 

Чернігівській області на 2018 рік» вважати таким, що втратило чинність. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.Р. Ахмедов 

 
 

 

 

  

                                                               



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                             
  

 

 

 

 

 

 

Комплексна Програма  

                                     з реалізації міграційної політики   

Корюківського районного  сектору  Управління Державної  

міграційної служби України в Чернігівській області 

на  2018  рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ПАСПОРТ 

комплексної Програми 

з реалізації міграційної політики   

Корюківського районного  сектору  Управління Державної  

міграційної служби України в Чернігівській області 

на  2018  рік 
 
 

1. Ініціатор розроблення програми Управління Державної 

міграційної служби України в 

Чернігівській області  

2. Розробник програми Корюківський районий сектор 

УДМС України в 

Чернігівській області  

3. Співрозробники програми - 

4. Відповідальний виконавець 

програми 

Корюківський районий сектор 

УДМС України в 

Чернігівській області 

5. Учасники програми Корюківський районий сектор 

УДМС України в 

Чернігівській області 

6. 

 

 

Терміни реалізації програми 2018 рік 

Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

 

- 

7. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні програми 

(для комплексних програм) 

міський бюджет та інші, не  

заборонені законодавством, 

джерела 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, усього: 

 

25,0 тис. грн. 

 

у тому числі кошти міського бюджету 25,0 тис. грн. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

РОЗДІЛ I 

Загальні положення 

 

Затвердження  Комплексної програми з реалізації міграційної політики  

Корюківського районного сектору Управління Державної міграційної служби 

України в Чернігівській області на 2018 рік дасть можливість забезпечити 

розвиток, належне виконання функціональних завдань та удосконалення  

діяльності  Корюківського районного сектору  УДМС  України в Чернігівській 

області. 

З метою належного виконання працівниками Корюківського районного 

сектору  УДМС  України в Чернігівській області  Законів України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документів, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про захист 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про порядок виїзду з 

України і в’їзду в Україну громадян України», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 09.10.2013 «Про затвердження плану заходів щодо оформлення і 

видачі паспорта громадянина України та реєстрації місця 

проживання/перебування фізичних осіб в Україні», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 20.08.2014 № 780-р «Про затвердження плану заходів із 

запровадження документів, що підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус, у які імплантовано безконтактний 

електронний носій, і створення національної системи біометричної верифікації та 

ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на 2014-2017 

роки», постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2014 № 79 «Деякі 

питання оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка 

переміщується з тимчасово окупованої території  України або району 

проведення антитерористичної операції», реалізації на практиці принципів 

державної політики у сфері надання адміністративних послуг, а саме 

забезпечення їх зручності, доступності і прозорості необхідно вжити певних 

заходів для забезпечення умов роботи працівників сектору та служби  в цілому. 

РОЗДІЛ II 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована программа 

 
 

Корюківський районний сектор Управління Державної міграційної служби 

України в Чернігівській області, реалізуючи державну політику у сферах 

міграції (імміграції та еміграції), громадянства, реєстрації фізичних осіб, 

біженців, інших визначених законодавством категорій мігрантів, надає 

адміністративні послуги населенню і забезпечує надходження коштів до 

міського бюджету об’єднаної громади. 

Одним із найважливіших факторів, що безпосередньо впливає на 

покращення обслуговування населення при наданні адміністративних послуг, є 



  

 

 

 

належний зовнішній вигляд та матеріально-технічне забезпечення 

Корюківського районного сектору  УДМС України в Чернігівській області.  

Відповідно до ст. 6 Декрету Кабінету Міністрів України «Про Державне 

мито» державне мито зараховується до бюджету місцевого самоврядування, а у 

відповідності до ст. 36, ст. 64 Бюджетного кодексу України зі змінами, 

внесеними згідно Закону від 15.01.2015, плата за надання адміністративних 

послуг сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і включається 

до складу доходів загального фонду місцевих бюджетів (міського).  

За 2017 рік Корюківський РС УДМС України в Чернігівській області до 

місцевих бюджетів перерахував 497148,11 гривень.  

Враховуючи, що Управління Державної міграційної служби в 

Чернігівській області за надання адміністративних послуг на постійній основі 

перераховує кошти до місцевих бюджетів, то кошторисом Державної 

міграційної служби України не передбачено виділення коштів з державного 

бюджету на забезпечення належного зовнішнього вигляду адміністративного 

приміщення. Тому  для  надання якісних та своєчасних адміністравтиних послуг 

населенню громади, кращої взаємодії з органами місцевого самоврядування з 

цих питань необхідне виділення коштів в рамках даної програми. 

 

РОЗДІЛ IIІ 

Мета Комплексної програми 
 

Програма передбачає надання фінансової підтримки Корюківському      

районному  сектору  Управління Державної міграційної служби України в      

Чернігівській області з метою  реалізації на території громади державної 

політики у сфері міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та 

інших визначених законодавством категорій мігрантів. 

 

 Мета Комплексної програми: 

- покращення обслуговування населення громади шляхом забезпечення 

зручності, доступності, прозорості та своєчасності надання громадянам  

адміністративних послуг з оформлення паспорта громадянина України у формі 

пластикової ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон; 

- сприяння у влаштуванні біженців та осіб без громадянства у тимчасові 

місця їхнього проживання; 

- участь у реалізації проектів з питань громадянства, імміграції біженців та 

взаємодія з міграційними службами сусідніх держав; 

- контроль за дотриманням законодавства у сфері міграції. 

 

РОЗДІЛ IV 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 
 



  

 

 

 

Виконання Програми здійснюється на місцевому рівні, що передбачає: 
 

Забезпечення діяльності спільних мобільних груп співробітників 

Корюківського РС УДМС, Корюківського ВП ГУНП для проведення перевірок 

осіб на вокзалах, ринках, гуртожитках та інших людних місцях на території 

Корюківської громади з метою перекриття каналів проникнення нелегальних 

мігрантів  та притягнення до відповідальності осіб, винних у їх вчиненні. 

Забезпечення поширення серед іноземців та осіб без громадянства 

інформації про особливості національної культури, звичаї, традиції та розвиток 

демократії в українському суспільстві. 

 Забезпечення проведення спільних нарад, засідань за круглим столом з 

питань організації співпраці та обміну інформацією між відповідними 

державними органами виконавчої влади, правоохоронними органами, органами 

місцевого самоврядування  тощо. 

З метою реалізації другої фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового 

режиму для України, забезпечення підвищення кваліфікації працівників 

Корюківського РС УДМС України в Чернігівській області,  рівня володіння 

ними іноземними мовами, у тому числі забезпечення мовної підготовки 

працівників, які працюють з біженцями та особами, які потребують додаткового 

або тимчасового захисту.                                                                                         

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з метою підвищення 

рівня обізнаності громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які 

перебувають на території України, щодо їх прав на свободу пересування 

територією України та адміністративної відповідальності у разі порушення 

міграційного законодавства. 

 Надання інформаційно-консультативної допомоги громадянам України, 

які повертаються в Україну за процедурою добровільного повернення, 

видворення або у порядку реадмісії. 

Реалізація даної Програми буде проводитись за рахунок надходжень до 

міського бюджету. 

Для забезпечення фінансування завдань Комплексної програми 

необхідне фінансування заходів у сумі 25,0 (двадцять п’ять) тисяч 

гривень.  
 

 

 

РОЗДІЛ V 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ 

 

Напрями діяльності та заходи згідно додатку до Програми передбачається 

здійснити протягом 2018 року. 
 

РОЗДІЛ VI 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 
 

Виконання Комплексної програми дасть змогу покращити обслуговування 

населення міста та громади шляхом доступності та зручності, оперативності та 

своєчасності надання адміністративних послуг, стабілізувати міграційні процеси 



  

 

 

 

шляхом запобігання нелегальній міграції, виявляти та вживати заходи щодо 

видворення нелегальних мігрантів, активізувати роботу з протидії незаконній 

міграції, уникнути передумов, які сприяють утворенню корупційних схем між 

співробітниками міграційної служби та населенням району, покращення 

взаємодії з органами місцевого самоврядування. 

 

Керуючий справами (секретар) виконкому                          З.Ю. Пономаренко 



  

 

 

 

 
  

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
13 листопада 2018 року № 420 

 

Про внесення змін до Плану (Програми) 

соціально - економічного та культурного 

розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2018 рік 

 

             Заслухавши інформацію начальника відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму міської ради Кукуюк О.Л., керуючись ст.ст. 27, 28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Внести зміни до Плану (Програми) соціально - економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2018 рік, 

затвердженого рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 21.12.2017, а саме:  

          1.1. Пункт 1, підпункт 1.3. розділу «Капітальні видатки» Переліку робіт, 

об’єктів виробничого призначення та соціальної сфери, заходів, які будуть 

фінансуватися з міського бюджету та інших джерел, включених у План 

(Програму) соціально - економічного та культурного розвитку Корюківської 

міської  територіальної громади на 2018 рік, викласти в новій редакції: 
                                                                                                                                                           тис.грн. 

№ 

п/п 

 

Найменування об’єкта, робіт та заходів, 

що здійснюватимуться за планом 

(програмою) 

Обсяг фінансування на 2018 рік за 

рахунок міського бюджету 

1. 
 

Капітальні видатки по комунальному 
підприємству КП «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради та по 

Корюківській ЖЕК, в.т.ч.: 

1323,00 

1.3. інші 843,00 

Після підпункту 3.1 розділу «Капітальні видатки» Переліку цифри 

«13344,00» замінити цифрами «13857,00». 

У пункті «Загалом по програмі» цифри «13344,00» замінити цифрами 

«13857,00».  

 

             2.  Внести  дане  рішення   на   чергову  сесію  Корюківської   міської   ради 

для затвердження. 

 

Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов 



  

 

 

 

 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

13 листопада 2018 року  № 421 

 

Про порушення клопотання 

про присвоєння почесного 

звання «Мати-героїня» 

 

     Розглянувши  заяву  Арковської О.П.  та  додані  до  неї  документи,   

керуючись ст. 39 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                                    виконком міської ради в и р і ш и в: 

     

     Порушити перед Корюківською районною державною адміністрацією 

клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати - героїня»:   

 

-   Арковській Олені Прано, яка виростила та виховала до восьмирічного віку 

п’ятьох дітей. 

     Підстава: заява вх. № 372/04-05 від 24.10.2018. 
 

 

 

Міський голова                                                                      Р.Р. Ахмедов 



  

 

 

 

                                                                                                                           
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

13 листопада 2018 року № 422 

 

Про затвердження розміру пайового внеску 

у розвиток інженерно - транспортної 

та соціальної інфраструктури  

населених пунктів Корюківської міської ради  

 

          Розглянувши протокол засідання комісії з питань визначення пайової    

участі замовників у розвитку інженерно - транспортної та соціальної 

інфраструктури від 08.11.2018 № 8, керуючись ст. 31 Закону України «Про 

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

містобудівної діяльності», рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 22.02.2017 «Про Порядок залучення, розрахунку, розміру 

і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених 

пунктів Корюківської територіальної громади» (зі змінами),     

   

                               виконком міської ради в и р і ш и в : 

 

        Затвердити розмір пайового внеску у розвиток інженерно - транспортної      

та соціальної інфраструктури населених пунктів Корюківської міської ради                

для ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛЕМІННЕ 

ГОСПОДАРСТВО «БРЕЧ» по об’єкту «Будівництво конюшні; Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, с. Бреч» у сумі 43 000 грн. 00 коп. (протокол додається).  

 

    

Міський голова                                                                     Р.Р. Ахмедов 



 

 

 
 

 

 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

13 листопада 2018 року  № 424                                                                                                

 

Про надання дозволів  на  

здійснення попередньої оплати 

 

       Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 08.10.2018 № 313 та від 12.11.2018 № 314-№ 317, Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради від 09.11.2018 № 01-

12/817, КП «Убідьське» від 12.11.2018 № 94, 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 комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на здійснення попередньої оплати наступних 

закупівель: 

-   установки алмазного буріння DВ200 без нахилу з набором кріплення з 

баком та комплектом свердел на суму  40 000,00 грн., 

-  механізму рульового управління у зборі (без ГУР) ГАЗ на суму               

5550,00 грн., 

-  електромагніта останову двигуна ГАЗ 3309,33081 (24В) вартістю           

2725,20 грн., 

-  циліндра гальмівного головного (з АВС) (ВАТ ГАЗ) ГАЗ вартістю           

1850,40 грн., 

-      насоса НШ-32м-4л вартістю 2082,00 грн.. 

 

       2. Надати дозвіл Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради на попередню оплату робіт по об’єкту «Облаштування кімнати 

сімейного дозвілля «Маленький світ великої бульки» у Корюківському 

міському будинку культури» на суму 29997,00 грн.. 

 



 

 

 
 

 

       3. Надати дозвіл КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «УБІДЬСЬКЕ» 

КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на здійснення попередньої оплати закупівлі 

матеріалів для ремонту пожежного автомобіля на суму 3842,17  грн.. 

 

        

Міський голова                                                                      Р.Р. Ахмедов 

                                              



 

 

 
 

 

 
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

13 листопада 2018 року № 430 

 

Про постановку на квартирний облік 
 

                    Розглянувши клопотання служби у справах дітей Корюківської районної 

державної адміністрації, керуючись ст. 39 Житлового кодексу, 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.11 Закону України «Про основи соціального захисту 

бездомних осіб та безпритульних дітей», ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 
                              

виконком міської ради в и р і ш и в : 

 
 

         Поставити на квартирний облік: 
 

 

 

         1. Литвиненко Світлану Олексіївну, ________ року народження, дитину, 

позбавлену батьківського піклування, черга позачергова, склад сім’ї – 1 (одна) 

особа. 

         Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА                 

№ 10-18/374 від 25.10.2018. 
 

          2. Аврамчук Юлію Андріївну, __________ року народження, дитину, 

позбавлену батьківського піклування, черга позачергова, склад сім’ї – 1 (одна) 

особа. 

          Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА                 

№ 10-18/373 від 25.10.2018. 

 

 

Міський голова                                                      Р.Р. Ахмедов 

 

 

 



 

 

 
 

 

                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

13 листопада  2018 року  № 432                                                                                                      

                                                        

Про надання матеріальної допомоги                            

 

      Розглянувши заяву Микули М. М. та додані 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: 

 

       Надати Микулі Миколі Михайловичу, зареєстрованому по                             

вул. ______________, с. Воловики Корюківського району, 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. № 389/04-05 від 12.11.2018.  

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 



 

 

 
 

 

                                                                                                                 
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                           ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                            РІШЕННЯ 
 

13 листопада 2018 року  № 433                                         

 

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 Бондаренку 

Володимиру Миколайовичу (вул. _____________, м. Корюківка, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків  ____________),  що здійснював   

поховання  Бондаренка Віктора Миколайовича, безробітного, який помер 

21.10.2018. 

       Підстава:  заява вх. № 373/04-05 від 25.10.2018. 

                        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 
 

13 листопада 2018 року № 434 

       

Про знесення зелених насаджень 

 

       Розглянувши  Акти   обстеження   зелених  насаджень, що підлягають 

знесенню чи пересадженню, від 07.11.2018 № 27 та від 08.11.2018 № 28,  

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

 

                             виконком міської ради в и р і ш и в:  
 

       1. Затвердити  Акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

знесенню чи пересадженню у зв’язку із забудовою та впорядкуванням 

земельних площ на території Корюківської міської ради, від 07.11.2018 № 27, 

та від 08.11.2018 № 28.  

 

       2. Надати дозвіл КОРЮКІВСЬКІЙ ЖИТЛОВО - ЕКСПЛУАТАЦІЙНІЙ 

КОНТОРІ на знесення зелених насаджень, зазначених у акті обстеження № 27. 

 

       3. Надати дозвіл фізичній особі - підприємцю Хрущу Олександру 

Михайловичу на знесення зелених насаджень, зазначених у акті обстеження  

№ 28. 

 

       4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради                                       

(Кожема О.М.) оприбуткувати дрова об’ємом 19,50 м. куб., отримані під час 

знесення зелених насаджень. 

 

        5. Передати КОРЮКІВСЬКІЙ ЖИТЛОВО - ЕКСПЛУАТАЦІЙНІЙ КОНТОРІ 

та КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ дрова об’ємом 6,81м. куб. та 12,69 м. куб. відповідно з метою 

використання для потреб підприємств. 

 

        6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 
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