
 

                                                               
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

18 грудня 2018 року  № 465 

 

Про міський бюджет на 2019 рік 

 

      Заслухавши  інформацію  начальника  фінансового  відділу Барсук О.І.         

про  проект міського бюджету на  2019  рік,  керуючись ст.  28 Закону  України 

«Про місцеве самоврядування  в Україні», 

 

                                   виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

      Подати на затвердження Корюківській міській раді проект міського 

бюджету на  2019 рік в наступному викладенні:  

  

 1. Визначити на 2019 рік : 

 

доходи  міського  бюджету у сумі 163 224 650 гривень, в тому числі 

доходи загального  фонду міського бюджету  161 538 800 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету  1 685 850 гривень  згідно з додатком            

1 до  цього рішення; 

 

видатки міського  бюджету у сумі 163 184 650 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду   міського бюджету  150 125 800 гривень та видатки 

спеціального фонду  міського бюджету   13 058 850 гривень; 

 

повернення  кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 

17420 гривень; 

      

надання  кредитів з міського бюджету   у сумі 57420 гривень,  у тому 

числі:  надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 40000 

гривень та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету -  17420 

гривень; 

 

   профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 11373000 гривень 

згідно з додатком 2 до  цього рішення; 

 



 

      дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 11373000 гривень 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 
 

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі             

10000 гривень, що становить 0,007 відсотка видатків загального фонду 

міського бюджету, визначених цим пунктом; 
 

резервний фонд міського бюджету у розмірі 200000 гривень, що 

становить 0,13 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, 

визначених цим пунктом. 

 

  2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатками  3,4 до цього рішення. 

 

  3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком  5 до 

цього рішення. 

 

  4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення 

заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, 

комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком            

6 до  цього рішення. 
 

        5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 29563020 гривень згідно з додатком 7 до 

цього рішення. 

 

       6.  Установити, що у загальному фонді  міського бюджету  на 2019 рік : 

       1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, 

визначені статтею 64  Бюджетного кодексу  України та трансферти, визначені 

статтями  97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначені 

статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);  

      2) джерелами  формування  у частині фінансування є надходження, 

визначені у частині 1 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу 

України; 

      3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, 

визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України. 
 

      7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського  

бюджету   на 2019 рік: 

      1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною            

1 статті 71 Бюджетного кодексу України; 

      2) у частині фінансування є надходження, визначені  у частині 2 статті 72  

та частини 1 статті 73 Бюджетного кодексу України; 



 

      3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини 

першої статті 691 Бюджетного кодексу України. 
 

       8. Установити, що в 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду 

міського бюджету згідно з відповідними пунктами статті 691 та частини               

1 статті 71 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, 

визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України. 

 

        9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду  

міського  бюджету на 2019 рік за економічною структурою : 

          -  оплата праці працівників бюджетних установ; 

          -  нарахування на заробітну плату; 

          -  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;  

          -  забезпечення продуктами харчування; 

          -  оплата комунальних послуг  та енергоносіїв ; 

          -  трансферти населенню; 

          -  поточні  трансферти  місцевим бюджетам.    

              

10. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право 

виконавчому комітету міської ради з 01 січня 2019 року в межах поточного 

бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення 

тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) 

рахунках у банках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного 

бюджетного періоду (згідно з Порядком розміщення тимчасово вільних коштів 

міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6).            

 

11. Надати право виконавчому комітету міської ради:  

1) відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України отримувати  

у порядку, визначеному  Кабінетом  Міністрів України, позики на покриття 

тимчасових  касових  розривів  міського бюджету, пов’язаних  із 

забезпеченням захищених статей видатків  загального фонду, в  межах 

поточного  бюджетного  періоду за рахунок коштів  єдиного казначейського 

рахунку на договірних умовах без  нарахування  відсотків за  користування 

цими   коштами  з обов'язковим їх поверненням до кінця  поточного 

бюджетного періоду; 

2) відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України отримувати 

позики на покриття  тимчасових касових розривів, що виникають за загальним  

фондом та бюджетом розвитку міського  бюджету, у фінансових установах на 

строк до трьох місяців у межах поточного  бюджетного періоду. 

 

        12. Виконавчому комітету міської ради затвердити ліміти споживання 

енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, 

виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

 



 

13. Головним розпорядникам міського бюджету: 

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня 

набрання чинності цим рішенням; 

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених 

їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне  і цільове використання бюджетних 

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників нижчих рівнів та 

одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

3) проводити контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до 

міського бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування міського 

бюджету; 

4) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

здійснити публічне представлення та публікацію інформації про 

виконання бюджету за бюджетними програмами та показниками, призначення 

щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, 

встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

5) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань, враховуючи необхідність 

виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в органах 

Державної казначейської служби України у Корюківському районі, у межах 

виділених їм бюджетних асигнувань та відповідно до норм статті 48 

Бюджетного кодексу України; 

        6) забезпечити в першочерговому порядку асигнуваннями потребу в 

коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 

встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру 

мінімальної заробітної плати; 

7) забезпечити проведення своєчасних розрахунків за електричну та 

теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги  

зв’язку, які  споживаються бюджетними установами, та  укладення договорів 

розпорядниками нижчого рівня за кожним видом енергоносіїв у межах 

встановлених відповідним  розпорядником бюджетних  коштів обгрунтованих 

лімітів споживання. 

 

14. Дозволити головним розпорядникам, у  виключних випадках, за 

розпорядженням міського  голови здійснювати перерозподіл видатків за 

економічною  класифікацією в межах  загального обсягу його бюджетних 

призначень   по загальному та  спеціальному    фондах міського бюджету . 

 

        15. В міжсесійний період надати право виконавчому комітету 

Корюківської міської ради за погодженням постійної комісії з питань 

власності, бюджету,  соціально - економічного та культурного розвитку міста з 

послідуючим затвердження на сесії міської ради: 



 

        1) виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів міського 

бюджету та додаткових  трансфертів місцевим бюджетам; 

        2) проводити перерозподіл видатків за загальним та спеціальним фондом 

у межах   загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 

бюджетних коштів з наступним затвердженням на сесії міської ради; 

        3) приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів 

трансфертів з інших  бюджетів у період між сесіями Корюківської міської ради 

з наступним внесенням   змін до рішення «Про міський   бюджет на 2019 рік»; 

        4) вносити зміни до переліку та обсягів місцевих (регіональних) програм, 

які фінансуються за рахунок коштів міського  бюджету; 

        5) проводити перерозподіл за об’єктами будівництва (реконструкції) з 

наступним внесенням змін до рішення «Про міський   бюджет на 2019 рік». 

        6) здійснювати розподіл використання коштів, що надійшли за 

договорами внесків на розвиток інфраструктури громади з подальшим      

затвердженням на сесії міської ради. 

 

       16. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року. 

 

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

 

 

Міський голова                                                                        Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                           



 

                                                                   
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

18 грудня 2018 року  № 466                                          

 

Про субвенцію обласному бюджету 

  

Розглянувши лист Департаменту фінансів Чернігівської обласної 

державної адміністрації від 13.12.2018 № 07-20/449 «Про надання іншої 

субвенції»,  керуючись п. 17 рішення дванадцятої сесії Корюківської міської 

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

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

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Виділити іншу субвенцію з міського бюджету обласному бюджету в 

сумі 21000,00 грн. для проведення реєстрації службового автотранспорту для 

медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я, що працюють 

у сільській місцевості, придбання якого здійснюється за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, 

спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості 

(КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620) за 

рахунок зменшення призначень по КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання 

та ліквідації надзвичайних ситуацій на наслідків стихійного лиха» КЕКВ 2210. 

 

2. Міському голові Ахмедову Р.Р. укласти угоду з Чернігівською 

обласною радою про надання іншої субвенції обласному бюджету. 

 

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». 

 

 

Міський голова                                                                              Р.Р. Ахмедов 
 

 

 

 



 

                                                          
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                            ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                             РІШЕННЯ 
 

18 грудня 2018 року  № 467                                         

 

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 спеціальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0617361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» 

КЕКВ 3142 на суму 102000,00 грн.. 

 

2. Збільшити призначення по загальному 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 

2271 на суму 102000,00 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.. 

 
 

Міський голова                                                                        Р.Р. Ахмедов 

 

 



 

                                                                        
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

18 грудня 2018 року № 468 

 

Про субвенцію з  

обласного бюджету 

 

         Згідно розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної 

ради від 17.12.2018 № 95 міському бюджету виділена інша субвенція з 

обласного бюджету  на виконання доручень виборців депутатами обласної 

ради в сумі 5000,00 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 5000,00 грн. на 

благоустрій територій старостинських округів, а саме: Будянського, 

Забарівського, Наумівського, Рейментарівського та Сядринського. 

 

  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 
 

18 грудня 2018 року № 469  

 

Про План (Програму) соціально - 

економічного та культурного 

розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2019-2020 роки  
 

        Заслухавши інформацію начальника відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму Кукуюк О.Л. про План (Програму) соціально - 

економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної 

громади на 2019-2020 роки, керуючись   ст. 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

        1. Інформацію про План (Програму) соціально - економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2019-

2020 роки прийняти до відома.  

 

        2. Подати Корюківській міській раді на затвердження проект Плану 

(Програми) соціально - економічного та культурного розвитку Корюківської 

міської територіальної громади на 2019-2020 роки.  

 
 

 Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                                                              
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  РІШЕННЯ 
 

18 грудня 2018 року № 470 

 

Про  програми Корюківської  

міської територіальної 

громади на 2019-2020 роки  
 

       Заслухавши інформацію начальника фінансово відділу Барсук О. І. про 

програми Корюківської міської територіальної громади на 2019-2020 роки, 

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

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       1. Інформацію начальника фінансово відділу Корюківської міської ради 

Барсук О. І. прийняти до відома.  

 

1. Подати Корюківській міській раді  на  затвердження  проекти  наступних 

програм: 

       Програми «Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрою 

населених пунктів Корюківської міської ради на 2019-2021 роки». 

       Програми модернізації систем цілісного майнового комплексу по 

теплопостачанню м. Корюківка на 2019-2021 роки. 

       Програми «Поводження з твердими побутовими відходами в Корюківській  

міській територіальній громаді на 2019-2021 роки». 

       Програми поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій забудові 

Корюківської територіальної громади на 2019-2021 роки. 

       Програми     підтримки     сталого   функціонування    та     модернізації 

матеріально - технічної  бази закладів первинної  медико - санітарної допомоги 

на території Корюківської територіальної громади на 2019-2021  роки. 

        Програми   фінансової   підтримки   9   державної   пожежно - рятувальної 

частини (м. Корюківка) 2 державного пожежно - рятувального  загону У ДСНС 

України  у  Чернігівській   області   на   покращення   матеріально - технічного 

стану на 2019 рік. 

        Комплексної программи профілактики правопорушень на 2019-             

2021 роки. 



 

        Програми «Соціальний захист окремих категорій населення  на 2019-2021 

роки». 

        Міської Програми роботи з обдарованою молоддю на 2019-2021 роки.  

        Програми підтримки дітей, батьки  яких загинули або отримали 

інвалідність під час безпосередньої участі в антитерористичній операції 

(операції об’єднаних сил), у закладах освіти Корюківської міської ради на    

2019 - 2020 роки. 

        Програми «Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2019-                

2021 роки». 

        Програми раціонального використання та охорони водних ресурсів 

Корюківської  міської ради  на 2019-2021 роки. 

        Програми «Нагородження відзнаками  Корюківської міської ради» на 

2019-2021 роки. 

        Програми «Членські внески» на 2019 рік. 

        Міської Програми  запобігання бездомного утримання та розмноження 

бродячих собак на території  Корюківської міської ради на 2019 рік.  

 
 

  

Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
18 грудня  2018 року  № 471 

                                                        

Про затвердження Положення 

про поховання та похоронну справу  

на території населених пунктів  

Корюківської міської ради 

 

        З метою впорядкування заходів щодо здійснення діяльності з поховання 

померлих громадян, враховуючи відносини, що виникають після смерті 

(загибелі) особи, щодо проведення процедури поховання, керуючись ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

  

виконком  міської ради  в и р і ш и в: 

 

1. Затвердити   Положення    про    поховання     та    похоронну    справу 

на території населених пунктів Корюківської міської ради  (додається). 

 

2. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ (Селюк А.М.): 

2.1. В термін до 01.01.2019 року створити спеціалізований підрозділ 

(ритуальну службу) для забезпечення здійснення поховання померлих і 

надання ритуальних послуг та забезпечити його роботу. 

2.2. Розробити калькуляцію ритуальних послуг, які передбачається 

надавати ритуальною службою, та калькуляцію окремих видів ритуальних 

послуг згідно затвердженого мінімального переліку та подати їх на розгляд 

виконавчого комітету міської ради. 

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 24.01.2014  «Про затвердження Положення про 

поховання та похоронну справу в м. Корюківка» зі змінами та доповненнями. 

 

       4. Контроль за виконанням цього 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 
 

18 грудня 2018 року  № 472 

 

 Про затвердження Інструкції  

 з діловодства у Корюківській міській раді 

 

        Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України від 17.01.2018          

№ 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», з метою 

встановлення  загальних  правил документування управлінської діяльності, 

забезпечення єдиного порядку проходження документів та роботи з ними в 

Корюківській міській раді та її виконавчому апараті, 

 

                                 виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Затвердити Інструкцію з діловодства у Корюківській міській раді 

(додається).  

 

2. Забезпечити вивчення Інструкції з діловодства та неухильне 

дотримання  вимог зазначеної Інструкції посадовими особами виконавчого 

апарату міської ради. 

 

      3. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року. 

 

       4. Вважати  таким, що  втратило чинність,  рішення  виконавчого  комітету  

від 17.05.2012  № 94  «Про затвердження Інструкції  з діловодства  у 

Корюківській міській раді та її виконавчому апараті». 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконкому Пономаренко З.Ю.. 

 

Міський голова                                                                     Р.Р. Ахмедов 

 



 

                                                              
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

18 грудня 2018 року  № 473 

 

Про  затвердження структури 

та штатної чисельності Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради  

 

       Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 14.12.2018 № 01-11/923, згідно Положення про 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради (нова 

редакція), затвердженого рішенням шостої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 25.05.2017, керуючись ст. 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та з метою приведення найменувань 

професій (посад) до вимог Національного класифікатора України ДК 003.2010 

«Класифікатор професій», 

 

                             виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

      1.  Затвердити наступну структуру та штатну чисельність Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради (далі – Відділ): 

 

Апарат Відділу - 4. 

Начальник Відділу – 1. 

Завідувач сектору культури та культурно - масової роботи – 1.  

Головний спеціаліст – 1. 

Спеціаліст І категорії – 1. 

 

Методичний кабінет Відділу – 4. 

Завідувач методичного кабінету – 1.  

Методисти з питань освіти – 3.  

 

Централізована бухгалтерія  Відділу – 8.  

Головний бухгалтер – 1. 

Заступник головного бухгалтера – 1. 



 

Економіст – 1. 

Бухгалтер – 5.  

 

Відділення  господарського забезпечення Відділу – 8,5. 

Начальник  – 1. 

Фахівці та технічні службовці  – 6. 

Водій автотранспортних засобів – 1. 

Прибиральник службових приміщень – 0,5.  

 

Загальна кількість штатних одиниць –24, 5. 

 

       2. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2019. 

 

 

Міський голова                                                                   Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

18 грудня 2018 року  № 474                                                                                      

                                                                  

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 

із внесенням змін та доповнень до Галузевої угоди ЖКГ на 2017-2018 роки              

та підвищенням розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня 2019 року, 

керуючись ст.ст. 30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

                                     виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Затвердити коефіцієнти та штатний розпис КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

станом на 01 січня  2019 року (додається). 

         Підстава: клопотання  від 14.12.2018 № 252. 

 

        2. Затвердити штатний розпис КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО -

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ КОНТОРИ станом на 01 січня  2019 року (додається). 

        Підстава: клопотання  від 14.12.2018 № 557. 

 

Міський голова                                                                     Р.Р. Ахмедов 

 

 

 



 

                                                                   
 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

18 грудня 2018 року  № 476 

                                                        

Про відведення місць для 

розміщення матеріалів 

передвиборної агітації 

 

      На виконання вимог ч. 4 ст. 59 Закону України «Про вибори Президента 

України» та з метою забезпечення розміщення матеріалів передвиборної   

агітації під час підготовки до виборів Президента України 31 березня          

2019 року, 

  

                              виконком  міської ради  в и р і ш и в: 

 

      1. Визначити на території населених пунктів Корюківської міської ради 

місця для розташування передвиборної агітації, а саме: 

а) дошки та стенди для розміщення друкованих матеріалів: 

-  по вул. Шевченка в м. Корюківка, біля міського Будинку культури, 

-  по вул. Костюк Галини в м. Корюківка, біля магазину № 4; 

-  по вул. Передзаводській в м. Корюківка, біля магазину «Хліб»; 

-  по вул. Червонохутірській в м. Корюківка, біля магазину № 3;  

-  по вул. Центральна в с. Буда, біля адмінприміщення старостинського 

округу та сільського клубу,  

-  по вул. Першотравнева в с. П.Слобода, на в’їзді в населений  пункт та біля 

Будинку культури, 

-  по вул. Шосейна в с. Соснівка, біля колишнього ФАПу, 

-  по вул. Гагаріна в с. Забарівка, напроти адмінприміщення старостинського 

округу, 

-  по вул. Шевченка в с.Наумівка, біля Будинку культури, 

-  по вул.Б.Хмельницького  в с. Тютюнниця, біля адмінприміщення 

старостинського округу, 

-  по вул. Шевченка в с.Сахутівка, біля сільського клубу, 

-  по вул. Дачна в с. Кугуки,  

-  по вул.Зелена в с. Самсонівка,  

-  по вул. Л. Українки в с. Костючки,  



 

-  по вул. Шевченка  в с. Рейментарівка, біля адмінприміщення 

старостинського округу та магазину, 

-  по вул. Генерала Білого в с.Сядрине, біля адмінприміщення 

старостинського округу та Будинку культури, 

-  по вул. Довженка в с.Хотіївка, біля магазину 

агітаційних палаток: 

-  на площі біля міського Будинку культури в м. Корюківка; 

-  на площі Героїв України в м. Корюківка; 

-  на ринку  Корюківської   РСС (за  згодою  власника)  та  прилеглій території   

по вул. Ринкова в м. Корюківка; 

-  на повсякденному ринку ПП «ТОРГ- СВ» (за згодою власника) та біля входу 

на ринок (на тротуарі) по вул. Передзаводській в м. Корюківка; 

- біля   магазину   «Слов’янські   шпалери»  по   вул. Вокзальна, 6,  зі  сторони  

вул. Передзаводська в м. Корюківка, 

-  біля перехрестя  вуд. Дудка  і  вул. Нова в м. Корюківка, поблизу автобусної 

зупинки, 

-  по вул. Центральна в с. Буда, біля адмінприміщення старостинського 

округу та сільського клубу, 

-  по вул. Шкільна та вул. Гагаріна в с. Забарівка,  

-  по вул. Шевченка в с. Рейментарівка, біля адмінприміщення 

старостинського округу та магазину, 

-  по вул. Генерала Білого в с. Сядрине, біля приміщення Будинку культури, 

-  в с. Сахутівка, біля магазину 

-  по вул. Довженка в с. Хотіївка, біля магазину. 

 

      2. Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради 

(Селюк А.М.) забезпечити ремонт та належне утримання дошок та стендів, 

зазначених у підпункті а пункту 1 цього рішення. 

 

      3. Визначити, що прибирання території, де будуть розміщуватись агітаційні 

палатки, та підтримання належного стану громадського порядку покладається 

на суб’єктів виборного права. 

 

      4.  Встановити, що розміщення агітаційних палаток в місцях, визначених 

підпунктом б пункту 1 цього рішення, здійснюється суб’єктами виборного 

права шляхом подання повідомлення (заяви) про розміщення до міської ради. 

 

      5. 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 

 
18 грудня 2018 року  № 477 

 

Про погодження місць розміщення 

телекомунікаційних мереж 

 

       Розглянувши звернення Кіщенко Н.М. про надання дозволу на розміщення 

телекомунікаційних мереж на території   с. Наумівка Корюківського району,     

на підставі рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 15.11.2018 «Про внесення змін до рішень Корюківської міської 

ради»  

 

                               виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

        1. Погодити фізичній особі - підприємцю Кіщенко Наталії Миколаївні 

розміщення телекомунікаційних мереж на території с. Наумівка  

Корюківського  району. 

 

        2. ФОП Кіщенко Н.М.  погодити з публічним акціонерним товариством 

«Укртелеком» можливість  прокладання мережі  в підземно -  кабельній  

каналізації, а в разі  її відсутності на окремих ділянках – з публічним 

акціонерним товариством «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» – на опорах повітряних 

ліній. 

 

        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 
 

18 грудня 2018 року  № 478 

                                                        

Про розміщення об’єктів  

зовнішньої реклами 

 

        Розглянувши заяву ФОП Діденка В. В. про надання дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами, керуючись Положенням про розміщення 

зовнішньої реклами на території населених пунктів Корюківської міської 

ради, затвердженим рішенням восьмої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 09.08.2017, Типовими правилами розміщення 

зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України 

від 29.12.2003 № 2067, ст. 16 Закону України «Про рекламу», ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком  міської ради  в и р і ш и в: 

 

       1. Надати дозвіл фізичній особі - підприємцю Діденку Вадиму 

Васильовичу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами терміном на 5 (п’ять) 

років за адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка, 62, а саме: 

−     двох щитів на фасаді будівлі розміром 4,88 м. кв. кожен; 

−     одного щита на фасаді будівлі розміром 4,83 м. кв; 

−     одного щита на фасаді будівлі розміром 20,41 м. кв. 

 

       2. У зв’язку з тим, що ФОП Діденко В.В. користується приміщенням по                        

вул. Шевченка, 62, м. Корюківка на підставі договору оренди об’єкта 

нерухомості, укладеним з Корюківською райспоживспілкою, плату за 

користування місцем розміщення об’єктів зовнішньої реклами не 

нараховувати. 

 

       3. Укласти договір з ФОП Діденком В.В. про розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами на території населених пунктів Корюківської міської ради 

відповідно до пунктів 1, 2 цього рішення. 

 



 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

  

 

 

Міський голова                                                                        Р.Р. Ахмедов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

18 грудня 2018 року  № 479 

                                                        

Про надання дозволу на  

реєстрацію видів діяльності 

 

        Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 14.12.2018 № 250 щодо 

надання дозволу на реєстрацію видів діяльності, на виконання рішення 

вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

15.11.2018 «Про надання повноважень КП «Благоустрій», 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 «БЛАГОУСТРІЙ» 

КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  на реєстрацію видів діяльності за КВЕД: 

- 01.50 – Змішане сільське господарство. 

- 82.11 – Надання комбінованих офісних адміністративних послуг. 

- 82.19 – Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована 

допоміжна офісна діяльність. 

- 96.09 – Надання інших індивідуальних послуг. 

 

       2. КП «Благоустрій» (Селюк А.М.) провести реєстрацію видів діяльності, 

вказаних у п. 1 даного рішення, відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

 

       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 
 

18 грудня 2018 року № 480 

 

Про затвердження розміру пайового внеску 

на розвиток інженерно - транспортної 

та соціальної інфраструктури  

м. Корюківка 
 

         Розглянувши протокол засідання комісії з питань визначення пайової 

участі замовників у розвитку інженерно - транспортної та соціальної 

інфраструктури від 18.12.2018 № 9, керуючись ст. 31 Закону України «Про 

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

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

шостого скликання від 20.01.2012 «Про Порядок залучення, розрахунку, 

розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури           

м. Корюківка» зі змінами,     

   

                               виконком міської ради в и р і ш и в : 

 

        Затвердити розмір пайового внеску на розвиток інженерно -   

транспортної та соціальної інфраструктури м. Корюківка  для фізичної особи - 

підприємця Станіславського Максима Ігоровича у сумі 38 331 грн. 00 коп. по 

об’єкту «Реконструкція житлового будинку під магазин промислових товарів 

по вул. Шевченка, 89 в м. Корюківка Чернігівської області» (протокол 

додається).  

 

    

 Міський голова                                                     Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         
  

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

18 грудня 2018 року № 481 

 

Про погодження виконавців робіт 

 

     Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 18.12.2018 № 01-12/939 та № 01-12/941, 

керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       Погодити Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради наступних виконавців робіт по об’єкту «Спортивний майданчик для міні-

футболу зі штучним покриттям на території Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 по 

вулиці Шевченка, 116а, м. Корюківка, Чернігівської області – будівництво»: 

- виконавця робіт з проектування – фізичну особу - підприємця               

Апанасенко О.О; 

- виконавця робіт – фізичну особу - підприємця Дурицьку О.В.. 

  
 

Міський голова                                                                            Р.Р. Ахмедов 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                              

 

                  КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                              ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                        ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                 РІШЕННЯ 
 

18 грудня 2018 року  № 482                                                                                       

 

Про надання дозволу  на  

здійснення попередньої оплати 

 

       Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

міської ради від 18.12.2018 № 01-12/940, 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 :     

 

        Надати дозвіл Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради на попередню оплату робіт по об’єкту «Спортивний майданчик 

для міні-футболу зі штучним покриттям на території Корюківської ЗОШ               

І-ІІІ ст. № 4 по вулиці Шевченка, 116а, м. Корюківка, Чернігівської області – 

будівництво» на суму 670500,00 грн.. 

 

Міський голова                                                                      Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                             ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                           РІШЕННЯ 
 

18 грудня 2018 року № 483 

 

Про надання дозволу  

КП «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради 

на списання безнадійної  

дебіторської заборгованості  
 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради щодо надання дозволу підприємству на списання безнадійної 

дебіторської заборгованості за надані послуги з централізованого постачання 

холодної води та водовідведення, строк позовної давності якої минув, 

відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні»,  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку  № 10,  

ст.ст. 257, 327 Цивільного кодексу України, 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 припинення нарахування плати за комунальну 

послугу з водопостачання та водовідведення до квартири № 1 в будинку № 1 

по вул. Червонохутірська в м. Корюківка. 

        2.  Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на списання  у встановленому законодавством 

порядку суми дебіторської заборгованості споживача Лагошної О.В.                  

(померлої), строк позовної давності якої минув,  у розмірі 12883 (дванадцять 

тисяч вісімсот вісімдесят три) грн. 98 коп.. 

 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 
 

18 грудня 2018 року  № 484 

 

Про затвердження калькуляцій  

 

       Розглянувши клопотання КП «Батьківщина»  вх. № 837/04-02 від 

07.12.2018 КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради від 

04.12.2018 № 334 щодо затвердження калькуляцій вартості послуг зазначених 

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

Україні», 

 

                                виконком міської ради в и р і ш и в:   

 

        1. Затвердити калькуляцію вартості 1  години  послуг  трактора Т-40                       

з очищення доріг від снігу для КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«БАТЬКІВЩИНА» КОРЮКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ. 

 

        2. Затвердити наступні калькуляції комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал»  Корюківської міської ради: 

-   вартості 1 години послуг трактора МТЗ-892 (з навісним обладнанням) з 

утримання в належному санітарно-технічному стані доріг (видалення снігу), 

-  вартості 1 години послуг трактора МТЗ-892 при роботі з навісним 

обладнанням, 

-      вартості  1  години  послуг  автомобіля  МАЗ   з  утримання   в  належному 

санітарно-технічному стані доріг (видалення снігу), 

-   вартості 1 години послуг автомобіля МАЗ з утримання в належному 

санітарно-технічному стані доріг (посипання протиожеледною сумішшю), 

-   вартості 1 години послуг трактора Т-150 з утримання в належному 

санітарно-технічному стані доріг (видалення снігу), 

-   вартості 1 години послуг трактора Т-16 з утримання в належному санітарно-

технічному стані доріг (видалення снігу), 

-   вартості  1 години  послуг  екскаватора з  утримання  в  належному 

санітарно-технічному стані доріг (видалення снігу), 

-  вартості 1 години послуг піскорозкидувача ЗІЛ-130 з утримання в 

належному санітарно-технічному стані доріг (посипання протиожеледною 

сумішшю), 



 

-     вартості 1 години послуг автогрейдера ДЗ-143-01, 

-  вартості 1 години послуг екскаватора ЕLЕХ 81А-01 (при роботі з 

фронтальним навантажувачем), 

-  вартості 1 години послуг екскаватора ЕLЕХ 81А-01 (при роботі з 

екскаваторним обладнанням), 

-     вартості 1 години послуг екскаватора МТЗ. 

 

       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 
18 грудня 2018 року № 485 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про оренду  майна 

міської комунальної власності  

 

Розглянувши звернення Корюківського об’єднаного управління 

Пенсійного фонду України від 06.12.2018 № 3366/09, КП «Благоустрій» від 

11.12.2018 № 247, КО «Корюківський районний трудовий архів» № 39/01-20 

від 13.12.2018 та від 17.12.2018 № 40/01-20, відповідно до Методики 

розрахунку плати за оренду майна  міської комунальної власності, 

затвердженої рішенням вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради                    

сьомого  скликання від 15.11.2018, Закону України «Про оренду державного та 

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

самоврядування  в  Україні», 

 

                                  виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

        1.  Продовжити термін дії договору оренди майна № 2 від 01.01.2009 

приміщення гаражу по вул. Вокзальна, 24, м. Корюківка, укладеного з 

Корюківським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України, по                      

31 грудня 2019 року включно. 
 

        2. Продовжити термін дії договору оренди майна № 5 від 15.12.2014  

приміщення зі зменшеною площею 24,9 кв.м. по вул. Вокзальна, 8А,                        

м. Корюківка, укладеного з комунальною організацією «Корюківський 

районний трудовий архів», по 31 грудня 2020 року включно. 
 

        3. Укласти договір оренди з комунальним підприємством «Благоустрій» 

на оренду трактора Беларус-82.1, реєстраційний номер 29649 СВ, для 

господарської діяльності підприємства та виконання робіт по благоустрою 

міста терміном на 2 роки 11 місяців з річною орендною платою у розмірі                  

1 гривня. 
 

       4. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити 

виконання даного рішення. 

 

Міський голова                                                         Р.Р. Ахмедов 



 

                                                            
                                                                                                                                           

    КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
   ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

    РІШЕННЯ 
 

18 грудня 2018 року № 486 

                                                                         

 Про перейменування нерухомого майна 

міської комунальної власності 

 

        Розглянувши звернення Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 17.12.2018 № 01-11/932, враховуючи рішення 

сімнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 25 .09.2018 

«Про приведення мережі закладів освіти міста Корюківка у відповідність до 

вимог Концепції «Нова українська школа», керуючись ст. 29 Закону України 

«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

        Змінити статус та назву нижчезазначеного нерухомого майна, 

розміщеного за адресою: вул. Дудка, 66 А, м. Корюківка: 

        «Будівля школи» на «Нежитлова будівля», 

        «Їдальня» на «Нежитлова будівля», 

        «Добудова до шкільної їдальні» на «Добудова до нежитлової будівлі». 

 

            

Міський голова                                                      Р.Р. Ахмедов 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

18 грудня 2018 року  № 487  

 

Про впорядкування адресного господарства 

 

        Розглянувши клопотання ТОВ «ВАНЕСА»  від 13.12.2018 № 91/2 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 в и р і ш и в: 

 

        Визнати окремим об’єктом нерухомого майна реконструйовану під цех по 

виробництву паливних гранул з рослинних відходів площею 873,60 м. кв. 

будівлю складу цементу (Г-1), власником якої є ТОВ «ВАНЕСА» на підставі 

свідоцтва про право власності від 27.12.2013 № 15589710, та склад сировини 

площею 1089,0 м. кв. з присвоєнням зазначеному об’єкту нерухомості 

поштової адреси: вул. Дудка, 17А, м. Корюківка, Чернігівська область. 

 

        

Міський голова                                                                      Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

18 грудня 2018 року № 488 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Про присвоєння адреси 

земельній  ділянці 

 

        Розглянувши клопотання ТОВ «Племінне господарство «Бреч» щодо 

присвоєння адреси земельній ділянці та керуючись ст. 12 Земельного кодексу 

України,  ст. 33 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

                                    виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

         Присвоїти земельній ділянці площею 0,1000 га кадастровий номер 

7422481500:01:000:0161, цільове призначення – для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови, категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови, яка перебуває у приватній власності ТОВ 

«Племінне господарство «Бреч», поштову адресу вул. Зарічна, 15 А,                            

с. Бреч, Корюківський район, Чернігівська область. 

        Підстава: заява вх. № 872/04-02 від 17.12.2018, подання в.о. старости 

Брецького старостинського округу від 17.12.2018. 

 

           

Міський голова         Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                                                         
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

18 грудня 2018 року  № 489 

 

Про надання статусу службового  

житла та видачу ордеру 

 

      Розглянувши клопотання комунального неприбуткового підприємства 

«Корюківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Корюківської 

районної ради про надання статусу службового житла квартирі № 30 у 

багатоквартирному житловому будинку по вул. Франка, 5в м. Корюківка та 

видачі на неї ордеру, керуючись Положенням про порядок надання службових 

жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженим 

постановою Ради Міністрів УРСР від 04.02.1988 № 37, ст. ст. 15, 118 

Житлового  кодексу Української РСР, ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                                виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

      1. Включити до числа службових житлових приміщень придбану за кошти 

місцевих бюджетів та кошти безповоротної фінансової допомоги на придбання 

житла від АТ «Слов’янські шпалери – КФТП» двокімнатну квартиру № 30 в 

будинку № 5в по вул. Франка в м. Корюківка. 

   

      2. Видати ордер на службову двокімнатну квартиру № 30 в будинку 5в по 

вул. Франка, м. Корюківка, головному лікарю комунального неприбуткового 

підприємства «Корюківський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Корюківської районної ради Лещенко Світлані Віталіївні, загальна площа – 

60,6 м. кв., житлова площа – 35,2 м. кв., склад сім’ї – 2 особи. 

 

      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 
 

18 грудня 2018 року  № 490 

 

Про постановку на квартирний облік 

 

    Розглянувши клопотання Корюківської центральної районної лікарні, 

керуючись ст. 39 Житлового кодексу, Правилами обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в, 

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 в и р і ш и в : 

 

    Поставити на квартирний облік: 

 

 - Шенько Анастасію Миколаївну, __________ р.н, черга загальна, склад сім’ї −  

2 особи. 

    Підстава: клопотання Корюківської ЦРЛ № 03-05/1007 від 03.12.2018. 

 

 
 

Міський голова                                                       Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

                                                                   

 

  КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

18 грудня 2018 року  № 491 

 

Про надання дозволу  

Корюківському відділенню УГГ 

ПАТ «Чернігівгаз» 

на проведення земляних робіт 

 

       Розглянувши клопотання Корюківського відділення з експлуатації              

газового господарства ПАТ «Чернігівгаз» вх. № 839/04-02 від 10.12.2018           

про   надання   дозволу  останньому на  проведення  земляних  робіт у зв’язку   

з необхідністю відключення боржника від мережі газопостачання, керуючись 

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

 

                                 виконком міської ради в и р і ш и в: 

  

       1. Надати дозвіл Корюківському відділенню з експлуатації газового 

господарства публічного акціонерного товариства  по газопостачанню та 

газифікації «Чернігівгаз» на проведення земляних робіт по вул. Дружби, 21           

м. Корюківка 10-11 грудня 2018 року при умові відновлення ґрунтового 

покриття та благоустрою території в місцях проведення робіт. 

 

       2. 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 
 

18 грудня 2018 року  № 492                                                                   

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

      Розглянувши заяву Юрченка М.П. та додані документи, керуючись 

рішенням двадцять сьомої сесії Корюківської міської ради шостого скликання 

від 23.10.2014 «Про допомоги», 

 

                                 виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

      Відмовити Юрченку Миколі Павловичу, що проживає по вул. Польова, 14 

в с. Забарівка Корюківського району у наданні матеріальної допомоги  у 

зв’язку з тим, що розмір його доходу перевищує затвердження Положення про 

порядок та умови надання громадянам разової адресної матеріальної 

граничний розмір, при якому виконкомом надається допомога. 

      Підстава: заява вх. № 410/04-05 від 04.12.2018. 

 

 

Міський голова                                                                  Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                  
 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                           ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                            РІШЕННЯ 
 

18 грудня 2018 року  № 493                                         

 

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: 

 

       1. Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Лободі Сергію 

Володимировичу (вул. ____________, м. Корюківка, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків  ______________), що здійснював 

поховання Лободи Ольги Миколаївни, безробітної, яка померла 19.11.2018. 

       Підстава:  заява вх. № 404/04-05 від 28.11.2018. 

                        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 Мельнику             

Юрію Павловичу (вул. ____________, с. Наумівка Корюківського району, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків  ___________), що 

здійснював поховання Надточія Юрія Васильовича, безробітного, який помер   

03.12.2018. 

       Підстава:  заява вх. № 413/04-05 від 06.12.2018. 



 

                        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 розрахунковий  рахунок № 

____________________ у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ 

«ПОЛІКОМБАНК».  

         

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 
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