КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
21 листопада 2018 року № 435
Про зміни до розпису іншої
субвенції з міського бюджету
Згідно рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 15.11.2018 «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 у
сумі 2239100,00 грн.. У зв’язку з цим, керуючись ст. 28 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
Затвердити зміни до розпису іншої субвенції з міського бюджету згідно
додатку до цього рішення.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.М. Биков

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
21 листопада 2018 року № 436
Про фінансування Програми
Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І.,
відповідно до рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 15.11.2018 «Про внесення змін до рішення
дванадцятої сесії Корюківської міської ради від 21 грудня 2017 року «Про
міський бюджет на 2018 рік», керуючись ст. 28 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Кошти, виділені на виконання «Комплексної Програми з реалізації
міграційної політики Корюківського районного сектору Управління
Державної міграційної служби України в Чернігівській області на 2018 рік» в
сумі 25,0 тис. грн., виділити Корюківському районному сектору Управління
Державної міграційної служби України в Чернігівській області для
проведення
капітального ремонту ганку та
фасадної частини
адмінприміщення Корюківського районного сектору підрозділу за адресою:
вулиця Зарічна, будинок 7, м. Корюківка, Чернігівська область для
покращення обслуговування населення Корюківської громади та
своєчасності надання адміністративних послуг з питань оформлення
паспорта громадянина України у форматі ІD-картки та паспорта громадянина
України для виїзду за кордон.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Савченка О.М..
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.М. Биков

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
21 листопада 2018 року № 437
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 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 42300,00 грн.;
- 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 2282 «Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 15000,00
грн. та по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на суму 6000,00 грн.;
- по КПКВКМБ 0611100 «Надання спеціалізованої освіти школами
естетичного
виховання
(музичними,
художніми,
хореографічними,
театральними, хоровими, мистецькими)» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» на суму 10400,00 грн..
2. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету для
придбання комп’ютерної техніки для установ та закладів освіти, а саме:
- по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму
42300,00 грн.;
- 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 3110 «Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування» на суму 21000,00 грн.;

- по КПКВКМБ 0611100 «Надання спеціалізованої освіти школами
естетичного
виховання
(музичними,
художніми,
хореографічними,
театральними, хоровими, мистецькими)» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання
і предметів довгострокового користування» на суму 10400,00 грн..
3. 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».
4. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Савченка О.М..
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.М. Биков

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
21 листопада 2018 року № 438
Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 15.03.2018 № 95
«Про затвердження
календарного плану заходів
Корюківської міської ради
на ІІ-ІV квартали 2018 року»
З нагоди 50-річчя Наумівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
та враховуючи можливість перерозподілу коштів, передбачених для
нагородження жителів громади до професійних свят та знаменних дат,
виконком міської ради в и р і ш и в:
Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської
ради від 15.13.2018 № 95 «Про затвердження календарного плану заходів
Корюківської міської ради на ІІ-IV квартали 2018 року» (зі змінами), виклавши
план заходів у новій редакції (додається).
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.М. Биков

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
21 листопада 2018 року № 439
Про нагородження Почесною грамотою
Корюківської міської ради
з нагоди 50-річчя Наумівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради, керуючись рішенням дванадцятої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання від 21.12.2017 «Про
затвердження Програми «Нагородження відзнаками Корюківської міської
ради» на 2018 рік», ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
1. З нагоди відзначення 50-річчя Наумівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Корюківської міської ради нагородити Почесною грамотою
Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі
300 грн.:
- Метлу Валентину Григорівну, вчителя біології та хімії Наумівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Корюківської міської ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок
у розвиток галузі освіти.
Підстава: клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради № 01-11/848 від 20.11.2018.
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.
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.М. Биков

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
21 листопада 2018 року № 440
Про створення аукціонної комісії
З метою реалізації завдань Корюківською міською радою по приватизації
об’єктів міської комунальної власності, на виконання рішення вісімнадцятої
сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 15.11.2018 «Про
приватизацію майна міської комунальної власності», керуючись ст. 29 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в:
Затвердити аукціонну комісію для продажу об’єктів малої приватизації
міської комунальної власності у складі:
Голова комісії:
Савченко Олександр Миколайович – перший заступник міського голови.
Заступник голови комісії:
Яковець Сергій Миколайович – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату міської ради.
Секретар комісії:
Долбіна Людмила Михайлівна – провідний спеціаліст відділу земельних
ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради.
Члени комісії:
Скиба Тетяна Віталіївна – начальник відділу земельних ресурсів та
комунального майна виконавчого апарату міської ради,
Головачова Світлана Миколаївна – головний спеціаліст фінансового
відділу виконавчого апарату міської ради,
Бабич Вікторія Сергіївна – провідний спеціаліст – державний реєстратор
юридичного відділу виконавчого апарату міської ради,
Чалик Оксана Василівна – спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського
обліку та звітності виконавчого апарату міської ради.
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.М. Биков

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
21 листопада 2018 року № 441
Про затвердження
штатних розписів
комунальних підприємств
Корюківської міської ради
Розглянувши клопотання комунальних підприємств Корюківської
міської ради щодо затвердження штатних розписів цих підприємств у зв’язку
з підвищенням з 01 грудня 2018 року розміру прожиткового мінімуму для
працездатних громадян та введенням додаткових штатних одиниць, керуючись
ст.ст. 30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити штатний розпис КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«БАТЬКІВЩИНА» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ станом на 01 грудня
2018 року (додається).
Підстава: клопотання вх. № 780/04-02 від 14.11.2018.
2. Затвердити штатний розпис КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ станом на 01 грудня
2018 року (додається).
Підстава: клопотання від 20.11.2018 № 232.
3. Затвердити штатний розпис КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«УБІДЬСЬКЕ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ станом на 01 грудня
2018 року (додається).
Підстава: клопотання від 20.11.2018 № 98.
4. Затвердити штатний розпис КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ КОНТОРИ станом на 01 грудня 2018 року (додається).
Підстава: клопотання від 14.11.2018 № 519.

5. Затвердити штатний розпис КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАУМІВКА - СЕРВІС» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ станом на
01 грудня 2018 року (додається).
Підстава: клопотання від 20.11.2018 № 47.
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.М. Биков

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
21 листопада 2018 року № 442
Про надання матеріальної допомоги
Розглянувши заяву Кугук Т.В. 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 Кугук Тамарі Вікторівні, зареєстрованій по вул. Чехова, 11,
м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника податків
_____________, матеріальну допомогу на лікування в сумі 2000 грн..
Кошти перерахувати у ТВ БВ № 10024/0159 Філії – ЧОУ АТ «Ощадбанк»
на особовий рахунок № ___________________.
Підстава: заява вх. № 392/04-05 від 15.11.2018.
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.М. Биков

