
                                                          
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

26 грудня 2018 року № 494                                           

 

Про субвенцію з районного бюджету 

 

       Згідно рішення двадцять другої сесії Корюківської районної ради сьомого 

скликання від 20.12.2018 «Про внесення змін до рішення сімнадцятої сесії районної 

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

бюджету виділена інша субвенція в сумі 6275,00грн. на відшкодування витрат по 

підвезенню дітей із с. Домашлин до Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1. У зв’язку з 

цим, керуючись п.17 рішення четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 21 грудня  2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік», ст. 28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Погодити прийняття іншої субвенції з районного бюджету до міського 

бюджету в сумі 6275,00 грн.  

      2. Збільшити: 

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

місцевого бюджету» в сумі 6275,00 грн. 

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

ради, а саме: 

по КПКВМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» в сумі 6275,00 грн. 

для придбання паливно – мастильних матеріалів та запчастин для шкільних 

автобусів. 

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

відповідний договір на підставі цього рішення. 

      4. Начальнику фінансового відділу (Барсук О.І.) внести зміни до розпису 

міського бюджету та врахувати дане рішення при внесення змін до рішення «Про 

міський бюджет на 2018 рік». 

 

Міський голова                                                                      Р.Р. Ахмедов 

 



                                                          
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

26 грудня 2018 року № 495                                           

 

Про визначення розпорядників коштів 

 

       Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року                     

№ 934-р «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку 

окремих територій» міському бюджету виділена субвенція з державного бюджету 

на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій в 

сумі 484000,00грн. (ККД 41034500). У зв’язку з цим, керуючись п. 17 рішення 

дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2017 

року «Про міський бюджет на 2018 рік», ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Визначити замовником по об’єкту згідно додатку 1 до розпорядження  

Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року № 934-р «Реконструкція 

покрівлі із заміною скатного даху на шатровий дошкільного начального закладу               

№ 4 «Веселка» за адресою: пров. Бульварний, 8А в м.Корюківка, Чернігівської 

області» в сумі 463000,00грн. - Корюківський дошкільний навчальний заклад № 4 

«Веселка» еколого-натуралістичного напрямку Корюківської міської ради 

(КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій (включаючи 

співфінансування»). 

 

       2. Кошти субвенції згідно додатку 2 до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 05 грудня 2018 року № 934-р в сумі 21000,00 грн. спрямувати на  

закупівлю обладнання для облаштування місць для дозвілля (дитячих та спортивних 

майданчиків) та визначити замовником - Корюківську міську раду (КПКВ 0117363 

«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально – 

економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування»). 
 

 



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

міського бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення «Про 

міський бюджет на 2018 рік». 

 

4. Контроль за 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 
 

26 грудня 2018 року № 496 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про затвердження протоколу про 

результати електронного аукціону з продажу  

нежитлової будівлі розташованої за адресою:  

Чернігівська область, Корюківський район,  

м. Корюківка, вул. Вокзальна, 12 

 

Розглянувши протокол про результати електронного аукціону №UA-PS-

2018-11-30-000036-1 сформований 20.12.2018 та наданий товариством з 

обмеженою відповідальністю «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», відповідно до Закону 

України «Про приватизацію державного та комунального майна», Порядку 

проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (зі 

змінами), враховуючи рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 04.09.2018 «Про приватизацію майна міської комунальної 

власності», керуючись  статтею 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  

в  Україні», 
 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

1. Затвердити протокол про результати електронного аукціону №UA-PS-

2018-11-30-000036-1 сформований оператором електронного майданчика 

товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» 20.12.2018  

15:08:48 з продажу нежитлової будівлі за ціною продажу лоту – 303 000,00 грн. 

(триста три тисячі гривень 00 копійок). 

2. Визнати переможцем електронних торгів з продажу об’єкту малої 

приватизації – нежитлової будівлі розташованої за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, м. Корюківка, вул. Вокзальна, 12, - Коваля Миколу 

Валентиновича, РНОКПП 3000002737. 

3. Опублікувати на сайті міської ради та в електронній торговій системі 

протокол про результати електронного аукціону №UA-PS-2018-11-30-000036-1, 

відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 

Міський голова                                                           Р.Р. Ахмедов 
 

                                                                  



  

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

26 грудня 2018 року № 497 

 

Про надання матеріальної допомоги 

 

      Розглянувши звернення громадян та додані до них 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: 

 

       1. Надати   Мироненко  Ользі   Василівні,   що  мешкає   в   м. Корюківці    по 

вул. Шевченка, 42, кв. 4, ідентифікаційний  номер ___________, матеріальну   

допомогу на  лікування в сумі 1500 грн..   

       Кошти перерахувати на картковий рахунок Мироненко О. В. № ______________ 

у ТВ ВБ № 10024/0159 філії ЧОУ АТ «Ощадбанк». 

       Підстава: заява вх. № 414/04-05 від 13.12.2018. 

 

       2. Надати Хоменко Ользі Степанівні, що мешкає в м. Корюківці по пров. 

Бульварному, 15, кв. 8, ідентифікаційний  номер ___________, матеріальну 

допомогу на лікування в сумі 2000 грн. 

 Кошти перерахувати на картковий рахунок Хоменко О.С. № _______________ 

у ТВ ВБ № 10024/0159 філії ЧОУ АТ «Ощадбанк». 

       Підстава: заява вх. № 422/04-05 від 18.12.2018. 

 

 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 

 

 

 
 

 

                                                                  
  

                      КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 



                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       РІШЕННЯ 
 

26 грудня 2018 року № 498 

 

Про надання допомоги 

на поховання 

 

      Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 «Про 

затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати 

померлого», рішення виконкому Корюківської міської ради від 24.01.2008 № 30 

«Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання» (зі змінами), 

 

                                 виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

       Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Зуй Олені Олександрівні 

(вул. __________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків _____________), що здійснювала поховання Зуя Віктора Федоровича, 

безробітного, який помер 15.12.2018. 

       Підстава: заява вх. № 421/04-05 від 18.12.2018. 

                       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 № _________________. 

 

 

Міський голова                                                               Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

                         КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                     ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 



                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                       РІШЕННЯ 
 

26 грудня 2018 року № 499  

                                                        

Про привітання Приходько О.П. 

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  в и р і ш и в: 

 

1. З нагоди ювілейного дня народження вручити вітальну листівку з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 200 грн.: 

- Приходько Олександрі Петрівні – жительці с. Нова Буда (д.н. – 

__________ року). 

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів від 

22.12.2018 № 183. 

 

2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі 200 грн. 

для виплати матеріальної допомоги та в сумі 50 грн. для придбання квітів. Відділу 

бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) забезпечити перерахування 

коштів згідно даного рішення. 

 

 

Міський голова        Р.Р. Ахмедов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 



РІШЕННЯ 
 

26 грудня 2018 року № 500 

 

Про звільнення батьків або осіб, які їх  

замінюють, від плати за харчування 

дітей пільгових категорій 

у закладах загальної середньої освіти 

Корюківської міської ради 

 

          Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 13.12.2018 № 01-11/916, керуючись Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»  від 24.12.2015,  ст. 21 

Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), ст. 32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Програмою підтримки дітей, батьки 

яких загинули або отримали інвалідність під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, у навчальних закладах Корюківської міської ради на 

2019 - 2020 роки», затвердженою рішенням четвертої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 20.12.2018,   

 

виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Звільнити з 01.01.2019 від плати за харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах Корюківської міської ради батьків або осіб, які їх замінюють: 

   1.1.  Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

        1.2.  Дітей – інвалідів. 

        1.3.  Дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». 

        1.4.  Дітей, батьки яких загинули або стали інвалідами внаслідок участі в 

антитерористичної операції. 

        2. Затвердити перелік документів, на підставі яких здійснюється звільнення від 

плати за харчування пільгових категорій вихованців дошкільних навчальних 

закладів (додаток 1), які надаються керівництву закладів.   

        3.  Відділу освіти, культури, молоді та спорту (Наумчик І.В.) забезпечити 

контроль за виконанням даного рішення.  

 

Міський голова                                                                   Р.Р. Ахмедов 
                                         Додаток 1  

                                                                                   до рішення виконавчого комітету               

                                                                                   Корюківської міської ради 

                                                                                   від 26 грудня 2018 року № 500 

 

Перелік документів 

для організації звільнення від плати за харчування дітей пільгових категорій, вихованців 

дошкільних навчальних закладів 

  



№ 

п/п 
Пільгова категорія 

вихованців 

Перелік копій документів, необхідних для 

встановлення пільгового харчування за кошти 

міського бюджету 
1. Діти-сироти та діти позбавлені 

батьківського піклування  

1.Свідоцтво про народження . 

2.Рішення про встановлення опіки. 

3.Заява опікуна на встановлення пільгового 

харчування. 

4.Наказ керівника закладу про встановлення 

пільгового харчування. 

2. Діти-інваліди 1.Свідоцтво про народження. 

2.Довідка про склад сім’ї. 

3.Посвідчення дитини-інваліда. 

4.Заява одного із батьків на встановлення 

пільгового харчування. 

5.Наказ керівника закладу про встановлення 

пільгового харчування. 

3. Діти із сімей, що отримують 

допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» 

1.Свідоцтво про народження. 

2.Довідка з управління (відділу) соціального 

захисту населення про отримання допомоги. 

3.Довідка про склад сім’ї. 

4.Заява одного із батьків на встановлення 

пільгового харчування. 

5.Наказ керівника закладу про встановлення 

пільгового харчування. 

4. Діти, батьки яких загинули або 

отримали інвалідність під час 

безпосередньої участі в 

антитерористичній операції. 

1.Свідоцтво про народження. 

2.Довідка з управління (відділу) соціального 

захисту населення про те, що дитина має статус 

«Член сім’ї загиблого»(АТО). 

3.Посвідчення інваліда-війни. 

4.Довідка з управління (відділу) соціального 

захисту населення про те, що інвалідність одного 

із батьків  отримана під час безпосередньої участі 

в антитерористичній операції.  

5.Довідка про склад сім’ї. 

6.Заява одного із батьків на встановлення 

пільгового харчування. 

7.Наказ керівника закладу про встановлення 

пільгового харчування 

Примітка: всі копії документів повинні бути засвідчені підписом і печаткою керівника закладу 

із зазначенням дати засвідчення, крім оригіналів довідок та заяв. 

 

Перший заступник   міського голови    О.М. Савченко 



                                                                  
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

26 грудня 2018 року № 501 

 

Про встановлення вартості  харчування учнів 

у закладах загальної середньої освіти 

Корюківської міської ради  

 

       Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 13.12.2018 № 01-11/ 916, керуючись Законами  ”Про  

загальну  середню  освіту ”, «Про внесення змін  до деяких законодавчих  актів 

України»  від 24.12.2015 року № 911-VІІІ,  Постановами Кабінету Міністрів 

України від 02 лютого 2011 року № 116 «Про затвердження Порядку надання  

послуг з харчування  дітей у дошкільних,  учнів у  загальноосвітніх  та професійно - 

технічних навчальних закладах, операції  з надання яких звільняються від  

обкладення податку на додану вартість»,  спільним   наказом  Міністерства  освіти  і  

науки  України  та  Міністерства  охорони здоров’я    від  01 червня 2005  року  № 

242/329  “Про  затвердження  Порядку  організації    харчування  дітей  у  

навчальних  та  оздоровчих  закладах ”, ст. 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,   

  

                                    виконком міської ради вирішив: 

 

          1. З 01 січня 2019 року встановити вартість харчування для: 

 1.1.  Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  на  13 грн.  

в день. 

 1.2. Дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних 

класах на  12 грн.  в день.  

 1.3. Дітей, батьки яких загинули або отримали  інвалідність  під час 

безпосередньої участі  в антитерористичній операції на  12 грн. в  день.  

 1.4. Учнів 1- 4 класів із сімей, які отримують допомогу  відповідно до 

Закону України «Про державну  соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» на 

12 грн.  в день.   

 

        2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради Наумчик І. В.. 

Міський голова                                                                   Р.Р. Ахмедов 



                                                                       
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

26 грудня 2018 року № 502                                                                                      

 

Про встановлення  вартості 

одного дітодня харчування дітей 

у дошкільних навчальних закладах 

Корюківської міської ради 

(Корюківському ДНЗ № 1 «Дельфін», 

Корюківському ДНЗ № 4 «Веселка», 

Наумівському ДНЗ «Сонечко», 

Сядринському ДНЗ «Барвінок») 

 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 17.12.2018 року № 01-12/929,  керуючись наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження 

Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (зі змінами), ст.. 35 

Закону України «Про дошкільну освіту» (зі змінами), ст.. 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської  ради вирішив: 

 

       1. Встановити середню вартість одного дітодня харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах Корюківської міської ради (Корюківському ДНЗ 

№ 1 «Дельфін», Корюківському ДНЗ № 4 «Веселка», Наумівському ДНЗ 

«Сонечко», Сядринському ДНЗ «Барвінок»)»: з 01 січня 2019 року: 

      - вартість одного дітодня у Наумівському ДНЗ «Сонечко», Сядринському 

ДНЗ «Барвінок» -  24  грн.; 

     - вартість одного дітодня у Корюківському ДНЗ №1 «Дельфін», 

Корюківському ДНЗ №4 «Веселка» -  25 грн. 

  

        2. Вважати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 14 грудня 2017 року № 494 «Про встановлення 

середньої вартості одного дітодня харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах Корюківської міської ради» та від 25.10.2018 № 396 «Про встановлення 



середньої вартості одного дітодня харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах Корюківської міської ради». 

 

       3. Відділу освіти, культури, молоді та спорту забезпечити контроль за 

виконанням даного рішення. 

 

Міський голова                                                            Р.Р.Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

26 грудня 2018 року № 503   

                                                                                    

Про затвердження розміру  

батьківської плати за  

харчування дітей у  

дошкільних навчальних закладах  

Корюківської міської ради 

 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 17.12.2018 року № 01-12/930,  керуючись наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження 

Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (зі змінами), ст.. 35 

Закону України «Про дошкільну освіту» (зі змінами), ст.. 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

  

виконком міської  ради вирішив: 

 

          1. Затвердити на 2019 рік розмір батьківської плати за харчування дітей у  

закладах дошкільної освіти  Корюківської міської ради на рівні 60 % від вартості 

харчування однієї дитини на день з 01 січня 2019 року. 

 

          2. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 14 грудня 

2017  року № 494 «Про затвердження розміру батьківської плати за харчування 

дітей у дошкільних навчальних закладах Корюківської міської ради» вважати 

таким, що втратило  чинність. 

 

          3. Відділу освіти, культури, молоді та спорту забезпечити контроль за 

виконанням даного рішення. 

 

 

Міський голова                                                                    Р.Р.Ахмедов 

 



                                                                       
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

26 грудня 2018 року № 504                                                                                    

 

Про звільнення від плати 

за харчування дітей пільгових категорій 

у дошкільних навчальних закладах 

Корюківської міської ради 

 

          Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 17.12.2018 № 01-12/931, керуючись наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження 

Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах» (зі змінами), ст.. 

35 Закону України «Про дошкільну освіту» (зі змінами), ст.. 32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

  

виконком міської ради вирішив: 

 

          1. Звільнити від батьківської плати за харчування дітей таких пільгових 

категорій у закладах дошкільної освіти Корюківської міської ради у 2019 році: 

-  дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

-  дітей – інвалідів; 

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

 - дітей, батьки яких загинули або є інвалідами антитерористичної операції. 

         2. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 14 грудня 

2017  року № 496  «Про звільнення від плати за харчування дітей пільгових  

категорій у дошкільних навчальних закладах Корюківської міської ради»  вважати 

таким, що втратило чинність. 

          3. Відділу освіти, культури, молоді та спорту забезпечити контроль за 

виконанням даного рішення. 

 

Міський голова                                                            Р.Р.Ахмедов 
 

 

 



 

                                                              
 

                       КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ 
 

26 грудня 2018 року  № 505 

 

Про затвердження структури 

та штатного розпису Центру 

надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради  

 

       Розглянувши клопотання Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради від 22.12.2018 № 1, згідно Положення про Центр надання соціальних 

послуг Корюківської міської ради, затвердженого рішенням вісімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 15.11.2018, керуючись ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

      Затвердити структуру та штатний розпис Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради, що додається. 

 

 

Міський голова                                                                   Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               

                                                                   
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

26 грудня 2018 року № 506  
 

Про впорядкування адресного господарства 

 

       Розглянувши клопотання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИТСВА 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та додані до нього 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: 

 

        Визнати окремим об’єктом нерухомого майна частину цілісного майнового 

комплексу по вул. Костюк Г., 41, м. Корюківка – приміщення площею 15,7 м. кв. та 

16,6 м. кв., розташовані на І поверсі нежитлової будівлі, що належить ПАТ 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме 

майно від 03.07.2012, та присвоїти зазначеному майну поштову адресу: вул. Костюк 

Г., 41/1, м. Корюківка, Чернігівська область. 

 

 

Міський голова                                                                        Р.Р.Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                       
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

26 грудня 2018 року № 507 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про затвердження оцінки майна 

міської комунальної власності 
 

Розглянувши звіти про оцінку майна:  

нежитлових приміщень площею 32,75 кв.м., на І-му поверсі двоповерхової 

адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Корюківської міської ради та 

знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Дудка, 64, виконаний 

приватним підприємством «Десна – Експерт – М» за договором №533/18-М  від 

21.12.2018 року, рецензію на звіт про оцінку майна, виконану за договором від 

26.12.2018 року;  

паркан, лінія електрифікації, асфальтове покриття, що перебуває на балансі 

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

Корюківка, вул. Вокзальна, 5 А, виконаний приватним підприємством «Десна – 

Експерт – М» за договором №534/18-М  від 21.12.2018 року, рецензію на звіт про 

оцінку майна, виконану за договором від 26.12.2018 року,  

керуючись  статтею 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні», 

                                   виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлових приміщень площею                     

32,75 кв.м., на І-му поверсі двоповерхової адміністративної будівлі, що перебуває 

на балансі Корюківської міської ради та знаходиться за адресою: Чернігівська 

обл., м. Корюківка, вул. Дудка, 64, ринкова вартість якого станом на 21.12.2018 р. 

становить 49780 (сорок дев’ять тисяч сімсот вісімдесят) гривень 00 копійок, без 

врахування ПДВ (звіт додається).     

2. Затвердити звіт про оцінку майна: індивідуально визначеного майна 

(паркан, лінія електрифікації, асфальтове покриття), що перебуває на балансі 

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

м. Корюківка, вул. Вокзальна, 5 А, ринкова вартість якого станом на 21.12.2018 р. 

становить 356942 (триста п’ятдесят шість тисяч дев’ятсот сорок дві) гривні 41 

копійка, без врахування ПДВ (звіт додається).     

 

Міський голова                                                              Р.Р. Ахмедов 



                                                                      
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

26 грудня 2018 року № 508 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про оренду  майна міської  

комунальної власності 

 

Розглянувши звернення ПП «Торг-СВ» від 06.12.2018 №13, за результатом 

вивчення попиту по передачі в оренду майна міської комунальної власності, 

відповідно до Методики розрахунку плати за оренду майна міської комунальної 

власності, затвердженої рішенням вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради 7 

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

майна», керуючись  статтею 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні», 

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

          1. Продовжити термін дії договору оренди нерухомого майна (паркан, лінія 

електрофікації, асфальтове покриття) від 02.01.2008 року по вул. Вокзальна, 5 А, 

м. Корюківки, укладеного з приватним підприємством «Торг - СВ», по 31 грудня 

2019 року включно, з орендною платою за грудень 2018 року 4461,78 грн., яка 

підлягає корегуванню на щомісячний індекс інфляції. 

 

2. Укласти з фізичною особою – підприємцем Кугук Тетяною   

Михайлівною договір оренди майна міської комунальної власності - приміщення 

площею 32,75 кв.м. в двоповерховій нежитловій будівлі по вул. Дудка, 64, м. 

Корюківки, під розміщення торговельних об’єктів з продажу продовольчих 

товарів, крім товарів підакцизної групи, терміном на 2 роки 11 місяців, з базовою 

орендною платою 331,87 грн., яка підлягає корегуванню на щомісячний індекс 

інфляції в тому числі за грудень 2018 року. 

 

3. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити укладення 

договору оренди майна міської комунальної власності зазначеного в даному 

рішенні. 

 

Міський голова                                                            Р.Р. Ахмедов 
 

 



                                                                      
                                                                                                                                        

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

26 грудня 2018 року № 509 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про знесення зелених насаджень 

 

Розглянувши Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають знесенню чи 

пересадженню, від 28.11.2018 № 29, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                                   виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

          1. Затвердити Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають знесенню 

чи пересадженню у зв’язку із загрозою житловим будівлям та життєдіяльності, від 

28.11.2018 № 29. 

 

2. Надати дозвіл фізичній особі - підприємцю Хрущу Олександру 

Михайловичу на знесення зелених насаджень, зазначених у акті обстеження № 29. 

 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради (Кожема О.М.) 

оприбуткувати дрова об’ємом 76,3 м. куб., отримані під час знесення зелених 

насаджень. 

 

4. Передати комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської 

міської ради дрова об’ємом 76,3 м. куб. з метою використання для потреб 

підприємства. 

 

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 
 

26 грудня  2018 року № 510 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про формування переліку 

об’єктів малої приватизації  

на 2019 рік 
 

 

З метою належного та ефективного використання майна міської комунальної 

власності, наповнення дохідної частини міського бюджету, відповідно до Закону 

України «Про приватизацію державного та комунального майна», керуючись  

статтею 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 
 

                                   виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в: 

 

1. Сформувати Перелік об’єктів малої приватизації міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади, що підлягають 

приватизації у 2019 році, згідно додатку.    

  

2. Внести Перелік, зазначений в пункті 1 рішення, на розгляд  чергової сесії 

Корюківської міської ради.   
 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М. 
 

 

Міський голова                                                                     Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 26.12.2018 року №510   

«Про формування переліку об’єктів  

малої приватизації на 2019 рік» 

 

П Е Р Е Л І К  

об’єктів малої приватизації міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, що підлягають приватизації у 2019 році 

 
Найменування 

об’єкта 

Місцезнаходження 

об’єкта 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

Балансоутримувач Спосіб 

приватизації 

Ціна, грн. 

Нежитлова 

будівля, загальною 

площею  117 кв.м. 

Чернігівська область, 

Корюківський район,  

с. Сядрине, 

вул. Г. Білого, буд.66 

 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

42584+  

12098 = 

54682,00 

Нежитлова 

будівля, загальною 

площею 92 кв.м. 

Чернігівська область, 

Корюківський район,  

с. Бреч, 

вул. Лісового П., 

буд.52 

 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

30055,00 

Нежитлова 

будівля, загальною 

площею  197,7 кв.м 

Чернігівська область, 

Корюківський район, 

с. Тельне, вул. 

Мирна, буд. 28 

 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

66662,00 

Незавершене 

будівництво, 

загальною площею   

кв.м 

Чернігівська область, 

Корюківський район, 

м. Корюківка, вул. 

Бульварна, буд. 43 

0,2442 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

377811,25 

Нежитлова 

будівля, загальною 

площею  825,1 кв.м 

сарай 67,6кв.м. 

добудова 3,7 кв.м. 

Чернігівська область, 

Корюківський район, 

м. Корюківка, вул. 

Вознесенська, буд. 24 

 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

236353,70 

+ 8574,50 

+613,80 = 

245542 

Комплекс 

нежитлових 

будівель 

(нежитлова 

будівля, туалет 

цегл, туалет дерев, 

нежитл. Буд, сарай 

дерев, нежитл.буд, 

сарай, добудова) 

Чернігівська область, 

Корюківський район, 

м. Корюківка, вул. 

Дудка, буд. 66 А 

 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

89892+ 

1571+ 

869+ 

21794+ 

7596+ 

29742+ 

20168+ 

3995 = 

175627,0 

Котельня, 

загальною площею  

267,4 кв.м 

Чернігівська область, 

Корюківський район, 

м. Корюківка, вул. 

Костюк Г, буд. 22 

 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

33823,00 

Котельня, 

загальною площею  

Чернігівська область, 

Корюківський район, 

 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

33823,00 



267,4 кв.м м. Корюківка, вул. 

Бульварна, буд. 25 

умов 

Нежитлова 

будівля, загальною 

площею  383,20 

кв.м 

Чернігівська область, 

Корюківський район, 

с. Наумівка, 

вул.Лучка, буд. 1 А 

 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

277176,00 

Нежитлова 

будівля, загальною 

площею  396,4 кв.м 

Чернігівська область, 

Корюківський район, 

с. Наумівка, 

вул.Шевченка, буд.66 

 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

3432,00 

Картоплесховище Чернігівська область, 

Корюківський район, 

с. Сахутівка, 

вул.Шевченка,  

буд.61 Б 

 КП «Батьківщина»  Електронний 

аукціон без 

умов 

19964,00 

 
 

Перший заступник міського голови                                                                         О.М. Савченко 
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