УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
10 січня 2019 року

м. Корюківка

№1

Про затвердження Плану роботи
виконавчого комітету Корюківської
міської ради на І півріччя 2019 року
Керуючись ст. 59 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Регламентом виконавчого комітету Корюківської міської ради,
виконком міської ради в и р і ш и в:
Затвердити План роботи виконавчого
ради на І півріччя 2019 року, що додається.
Міський голова

комітету Корюківської міської

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
10 січня 2019 року

м. Корюківка

№2

Про затвердження
Календарного плану заходів
Корюківської міської ради на 2019 рік
Керуючись ст.ст. 28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою організації та проведення святкування державних,
професійних свят, ювілейних дат та інших урочистих подій, відзначення
здобутків трудових колективів, працівників виробничої та бюджетної сфери
громади,
виконком міської ради вирішив:
Затвердити Календарний план заходів Корюківської міської ради на
2019 рік, що додається.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
10 січня 2019 року

м. Корюківка

№3

Про розпис іншої
субвенції з міського бюджету
Згідно рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 20 грудня 2018 року «Про міський бюджет на 2019 рік» з
міського бюджету виділена інша субвенція у сумі 3115000,00 грн.. У зв’язку з
цим, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»:
виконком міської ради вирішив:
Затвердити розпис іншої субвенції з міського бюджету згідно додатку.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
10 січня 2019 року

м. Корюківка

№4

Про привітання Авдієнко Д.І.
з нагоди 90-річного ювілею
Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів,
керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської ради,
затвердженим рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 20.12.2018, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. З нагоди ювілейного дня народження вручити вітальну листівку
з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 500 грн.:
- Авдієнко Діні Іллівні – жительці м. Корюківка (д.н. – ________ року);
Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів
від 17.12.2018 № 175.
2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі
500 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. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
10 січня 2019 року

м. Корюківка

№5

Про затвердження штатних розписів
дошкільних навчальних закладів
Корюківської міської ради
(Корюківського ДНЗ № 1 «Дельфін»,
Корюківського ДНЗ № 4 «Веселка»)
Розглянувши клопотання Корюківського ДНЗ № 1 «Дельфін» від
09.01.2019 № 01-46/4 та Корюківського ДНЗ № 4 «Веселка» від 09.01.2019
№ 02, керуючись ст.ст. 28, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити штатний розпис Корюківського дошкільного навчального
закладу № 1 «Дельфін» художньо-естетичного напрямку Корюківської міської
ради з 01 січня 2019 року, що додається.
2. Затвердити штатний розпис дошкільного навчального закладу № 4
«Веселка» еколого-натуралістичного напрямку Корюківської міської ради з
01 січня 2019 року, що додається.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
10 січня 2019 року

м. Корюківка

№6

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 січня 2019 року розміру мінімальної заробітної плати,
керуючись ст.ст. 30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити станом на 01 січня 2019 року штатний розпис
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БАТЬКІВЩИНА» КОРЮКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ, що додається.
Підстава: клопотання від 28.12.2018.
2. Затвердити станом на 01 січня 2019 року штатний розклад
комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської
ради, що додається.
Підстава: клопотання від 09.01.2019 № 15.
3. Затвердити станом на 01 січня 2019 року штатний розпис
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УБІДЬСЬКЕ» КОРЮКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ, що додається.
Підстава: клопотання від 10.01.2019 № 03.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
10 січня 2019 року

м. Корюківка

№7

Про встановлення лімітів
споживання енергоносіїв
на 2019 рік
Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо очікуваних обсягів використання
енергоносіїв у 2019 році та враховуючи минулорічні обсяги споживання,
відповідно до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 20 грудня 2018 року «Про міський бюджет на 2019 рік»,
виконком міської ради вирішив:
1. Встановити розпорядникам коштів міського бюджету ліміти
споживання енергоносіїв на 2019 рік у фізичних одиницях згідно додатку 1.
2. Головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити доведення
лімітів споживання енергоносіїв підпорядкованим бюджетним установам.
3. Розпорядникам коштів усіх рівнів забезпечити:
споживання електричної та теплової енергії, природного газу,
водопостачання та водовідведення, твердого палива у межах встановлених
лімітів;
забезпечити розрахунки за спожиті енергоносії в повному обсязі, не
допускаючи заборгованості.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників
міського голови згідно розподілу функціональних повноважень.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
10 січня 2019 року

м. Корюківка

№8

Про визначення переліку видів
суспільно-корисних оплачуваних робіт
З метою забезпечення вимог Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на
належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення
заборгованості зі сплати аліментів» та розглянувши лист Корюківського
районного сектору філії державної установи «Центр пробації» в Чернігівській
області від 02.01.2019 № 6 щодо визначення об’єктів та видів суспільнокорисних робіт для виконання правопорушниками, на яких судом накладено
адміністративне стягнення у виді суспільно-корисних робіт, відповідно до
абзацу першого ст. 31-1, абзацу другого ст. 325-1 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, п.п. 2 п. «а» ч. 1 ст. 38, ст. 40, ч. 1 ст. 52
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Визначити перелік видів суспільно - корисних оплачуваних робіт на
території населених пунктів Корюківської міської ради, що можуть
виконувати порушники, до яких судом застосовано адміністративне стягнення,
згідно додатку.
2. Встановити, що комунальні підприємства «Благоустрій», «Убідьське»,
«Батьківщина» Корюківської міської ради визначаються місцями для
виконання стягнення у вигляді суспільно - корисних оплачуваних робіт на
території населених пунктів Корюківської міської ради.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради від 13.06.2018 № 206 «Про визначення переліку
видів суспільно - корисних оплачуваних робіт» зі змінами та доповненнями.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників
міського голови згідно розподілу функціональних повноважень.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

Додаток до
рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 10.01.2019 року № 8

ПЕРЕЛІК
видів суспільно - корисних оплачуваних робіт на території населених пунктів
Корюківської міської ради, що можуть виконувати порушники, до яких
судом застосовано адміністративне стягнення
№
Види суспільно корисних оплачуваних робіт
п/п
1 Благоустрій та озеленення території населених пунктів Корюківської
міської ради (кладовищ, зон відпочинку та туризму, придорожніх смуг,
тощо)
2 Ліквідація неорганізованих (стихійних) звалищ сміття, навантаження
негабаритного сміття, гілля.
3 Очистка від снігу, ожеледиці, льоду тротуарів, зупинок громадського
транспорту.
4 Прибирання від хмизу та гілок об'єктів, де проводились роботи із обрізки
зелених насаджень.
5 Участь у ліквідації наслідків стихійних явищ, епізоотії, епіфітотії.
6 Прибирання території дитячих та спортивних майданчиків.
7 Благоустрій та ремонт малих архітектурних форм.
8 Ремонт вулично-дорожньої мережі: копання водовідвідних канав,
влаштування тимчасових водовідвідних лотків, розкопка траншей
водопровідних мереж, фарбування транспортних та пішохідних огорож.
9 Відновлення пам’ятників архітектури: реконструкція пам’ятників садовопаркової культури; очистка гідроспоруд; догляд за рослинами (прополка,
підсадка рослин, полив); висадка дерев, кущів, квітів; скошування газонів;
перекопування ґрунту перед відновлювальними посадками.
10 Інші види загальнодоступних суспільно корисних оплачуваних робіт, які
мають суспільно корисну спрямованість.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О. БИКОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
10 січня 2019 року

м. Корюківка

№9

Про визначення
місць відбування покарань
та видів громадських робіт
Розглянувши лист Корюківського районного сектору філії державної
установи «Центр пробації» в Чернігівській області від 02.01.2019 № 17,
керуючись ст.ст. 36, 56 Кримінального кодексу України, ст.ст. 301, 3211
Кодексу України про адміністративні правопорушення,
виконком міської ради вирішив:
1. Визначити місцем відбування покарань засудженими громадянами та
громадянами, на яких накладене адміністративне стягнення у вигляді
громадських робіт, територію населених пунктів Корюківської міської ради,
відповідальність за відбування громадянами покарань на території населених
пунктів Корюківської міської ради покласти на начальника комунального
підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради Селюка А.М. та на
виконуючих обов’язки старост старостинських округів Корюківської міської
ради Гончаренко І. В., Лисенка О. В., Суху М. Р., Кучеренка Л. А., Козела В. І.,
Юденко Н. М., Кравченко О. В., Пилипенко Р. Г. (відповідно до місць
відбування покарань, на які поширюються їхні повноваження).
2. Затвердити наступний перелік суспільно - корисних робіт для
виконання засудженими покарання у виді громадських робіт:
2.1. Упорядження меморіалів, пам'ятників, братських могил та інших
місць поховання загиблих захисників України, утримання у належному стані
цвинтарів, особливо у сільській місцевості.
2.2. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об'єктів
соціальної сфери, зон відпочинку і туризму. Ліквідація сміттєзвалищ та
снігових заметів у населених пунктах.
2.3. Прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг,
вирубка чагарників вздовж доріг.

2.4. Відновлення та благоустрій природних джерел та водоймищ, русел
річок.
2.5. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних у встановленому порядку
відповідно до діючого законодавства.
2.6. Роботи з відновлення, ремонту та догляду пам'яток архітектури,
історії та культури, заповідників.
2.7. 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.
2.8. Роботи, пов'язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких
осіб, ветеранів війни, осіб з інвалідністю, що проводяться за рішеннями
місцевих органів влади.
2.9. Допомога сім’ям, члени яких є учасниками бойових дій в зоні
проведення антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), сім’ям
загиблих під час виконання військових обов’язків в зоні проведення
антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та особам з
інвалідністю.
2.10. 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.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради від 11.01.2018 № 10 «Про визначення місць
відбування покарань та видів громадських робіт» зі змінами та доповненнями.
4. Координацію діяльності та контроль за виконанням даного рішення
покласти на заступників міського голови згідно розподілу функціональних
повноважень.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
10 січня 2019 року

м. Корюківка

№ 10

Про затвердження розміру
кошторисної заробітної плати
на 2019 рік
Розглянувши клопотання ПП «Будмайстер» від 09.01.2019 № 7,
ТОВ «Будівельник» від 09.01.2019 № 1, відповідно до наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства
України від 20.10.2016 № 281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру
кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості
будівництва об’єктів», ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»
виконком міської ради вирішив:
Затвердити розмір кошторисної заробітної плати на 2019 рік:
для розрахунку вартості будівництва об’єктів – на рівні 10460,00 грн.
(розрахунок додається),
- для розрахунку вартості послуг з поточного ремонту об’єктів благоустрою
та інфраструктури – на рівні 9831,21 грн..
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О.М..
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
10 січня 2019 року

м. Корюківка

№ 11

Про затвердження вартості послуг
КП «Благоустрій» з організації проведення
державної реєстрації шлюбу
Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 04.01.2019 № 4 щодо
затвердження цін на послуги з організації проведення державної реєстрації
шлюбу у скорочені строки (пакет послуг «Ультра лайт»),
виконком міської ради вирішив:
Затвердити ціни на послуги КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
з організації
проведення державної реєстрації шлюбу у скорочені строки за місцем подання
заяви (пакет послуг «Ультра лайт»), що будуть надаватися в рамках реалізації
пілотного проекту «Шлюб за 24 години» (додаток 1).
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
10 січня 2019 року

м. Корюківка

№ 12

Про впорядкування адресного господарства
Розглянувши клопотання АТ «Слов’янські шпалери – КФТП», заяви
громадян та додані документи, керуючись Порядком присвоєння та зміни
поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Корюківської міської
територіальної громади, затвердженим рішенням шостої сесії Корюківської
міської ради сьомого скликання від 25.05.2017, ст.ст. 30, 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Присвоїти закінченій будівництвом дільниці деревообробки по
вул. Соборна, м. Корюківка, замовником будівництва якої згідно сертифіката
серія ІУ № 162182781604 є приватне акціонерне товариство «Слов’янські
шпалери – КФТП», поштову адресу: вул. Соборна, 241а, м. Корюківка,
Чернігівська область.
Підстава: клопотання АТ «Слов’янські шпалери – КФТП» від 09.01.2019
№ 24.
2. Присвоїти житловому будинку, що належить Царенку Дмитру
Юрійовичу на підставі договору купівлі-продажу будинку від 01.10.2003 за
№ 3360, поштову адресу «провулок Трудовий, 7, с. Трудовик, Корюківський
район, Чернігівська область» замість «провулок Трудовий, 7, м. Корюківка»
у зв’язку з виділенням зазначеної території в окрему територіальноадміністративну одиницю.
Підстава: заява вх. № 1/04-05 від 03.01.2019.
3. Присвоїти житловому будинку по пров. Франка, 5, м. Корюківка,
власником якого згідно рішення Корюківського районного суду від 23.10.2018
по справі № 736/1510/18 є Клюй Марія Олександрівна, поштову адресу:
пров. Франка, 5А, м. Корюківка, Чернігівська область у зв’язку з подвійною
нумерацією.
Підстава: заява вх. № 2/04-05 від 08.01.2019.

4. Визнати житловим будинком квартиру № 1 по вул. Шевченка
(Червоноармійська), 33, с. Сядрине Корюківського району, яка належить
Погуляю Михайлу Михайловичу та Погуляй Людмилі Федорівні згідно
свідоцтва про право власності на житло від 28.12.1993 № 23, та присвоїти
зазначеному будинку поштову адресу: вул. Шевченка, 33/1, с. Сядрине,
Корюківський район, Чернігівська область.
Підстава: заява вх. № 3/04-05 від 08.01.2019.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
10 січня 2019 року

м. Корюківка

№ 13

Про надання матеріальної допомоги
Розглянувши звернення Сидоровського Г.І. та додані до нього документи,
керуючись рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 20.12.2018 «Про затвердження Положення про порядок та умови
надання громадянам разової адресної матеріальної допомоги»,
виконком міської ради вирішив:
Надати Сидоровському Григорію Івановичу, що проживає по
вул. __________, м. Корюківка,
ідентифікаційний номер ___________,
матеріальну допомогу на лікування в сумі 1500 грн..
Кошти перерахувати на рахунок № ___________ у ПАТ КБ «Приватбанк»,
картка № __________________.
Підстава: заява вх. № 426/04-05 від 20.12.2018.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
10 січня 2019 року

м. Корюківка

№ 14

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 вирішив:
1. Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Камишній Оксані
Іванівні (вул. ___________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової
картки платника податків ___________), що здійснювала поховання Кльови
Надії Іванівни, безробітної, яка померла 17.12.2018.
Підстава: заява вх. № 433/04-05 від 22.12.2018.
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 № ________________.
2. Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Камишній Оксані
Іванівні (вул. ____________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової
картки платника податків ____________), що здійснювала поховання
Пилипенка Михайла Івановича, безробітного, який помер 20.12.2018.
Підстава: заява вх. № 434/04-05 від 22.12.2018.
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 № _______________.
3. Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Маханькову
Геннадію Леонідовичу (с. Сядрине, Корюківського району, реєстраційний
номер облікової картки платника податків __________), що здійснював
поховання Маханькової Надії Петрівни , безробітної, яка померла 03.11.2018.
Підстава: заява вх. № 435/04-05 від 26.12.2018.
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 на рахунок № __________ у ПАТ КБ «Приватбанк»,
картка № ________________.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
10 січня 2019 року

м. Корюківка

№ 15

Про затвердження калькуляцій
Розглянувши клопотання КП «Убідьське» від 10.01.2019 № 04 та № 5,
ПСП «Злагода» від 09.01.2019 № 1 щодо затвердження калькуляцій вартості
послуг зазначених підприємств, керуючись ст. 29 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити наступні калькуляції КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«УБІДЬСЬКЕ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:
калькуляцію вартості 1 години послуг трактора Т-40 для бюджетних
організацій, що додається,
калькуляцію вартості 1 години послуг трактора Т-40 з очищення доріг від
снігу, що додається.
2. Погодити калькуляцію вартості 1 години послуг трактора Т-150
з очищення доріг від снігу для ПРИВАТНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА «ЗЛАГОДА» (додається).
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

