
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
17 січня 2019 року                        м. Корюківка                                             № 16 

 

Про іншу субвенцію 

 
        Згідно рішень сесій  Олександрівської, Охрамієвицької, Перелюбської, 

Рибинської та Савинківської сільських рад міському бюджету виділена інша 

субвенція в сумі 145965,00 грн. на утримання фахівців із соціальної роботи 
Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради. У зв’язку з цим, 

керуючись п.15 рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20.12.2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», ст. 28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Погодити прийняття іншої субвенції з Олександрівського, 

Охрамієвицького, Перелюбського, Рибинського та Савинківського сільських 
бюджетів до міського бюджету в сумі 145965,00 грн..  

 

2. Збільшити: 

2.1. Доходи міського бюджету на 2019 рік по ККД 41053900 «Інші 
субвенції з місцевого бюджету» на  суму 145965,00 грн.. 

2.2. Видатки міської ради по КПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності 

інших закладів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» для 

утримання фахівців із соціальної роботи на відповідну суму. 
 

3. Затвердити помісячний розпис іншої субвенції згідно додатку.  

 
4. Міському голові Ахмедову Р.Р. укласти з сільськими радами відповідні 

договори на підставі цього рішення. 

 

       5. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) внести зміни до розпису міського 
бюджету та врахувати дане рішення при внесення змін до рішення міської 

ради «Про міський бюджет на 2019 рік». 

 
 



Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                              О.БИКОВ 
 

 
 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17 січня 2019 року                       м. Корюківка                                         № 17 

 

Про затвердження фінансового 

плану КП «Корюківкаводоканал» 

на 2019 рік 

 

         Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської 
міської ради від 16.01.2019 № 17 щодо затвердження фінансового плану 

підприємства на 2019 рік, з метою контролю за повним і якісним наданням 

послуг, отримання позитивного фінансового результату діяльності 
комунального підприємства, керуючись ст. ст. 27, 29, 30 Закону України «Про 

місцеве  самоврядування в Україні», 
 

виконком міської ради вирішив: 

 

         1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства 
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на 2019 рік, що додається. 

 

 2. Начальнику КП «Корюківкаводоканал» Галущенку С.В. забезпечити 
виконання фінансового плану підприємства. 

  

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                О. БИКОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
17 січня 2019 року                        м. Корюківка                                         № 18 

 

Про затвердження штатного розпису  

Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради  

 

       Розглянувши клопотання Центру надання соціальних послуг Корюківської 
міської ради від 15.01.2019 № 8, 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 станом на 01 січня 2019 року штатний розпис Центру надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради, що додається. 
 

 
Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради     О.БИКОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17 січня 2019 року                       м. Корюківка                                         № 19 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про завершення приватизації об’єкта 

малої приватизації 

 

        Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 

продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018  № 432 

(зі змінами), враховуючи рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 28.11.2018 № 448 «Про затвердження умов продажу нежитлової 

будівлі, розташованої за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, 
м. Корюківка, вул. Вокзальна, 12», сформований 20.12.2018 Протокол про 

результат електронного аукціону № UA-PS-2018-11-30-000036-1, Договір 

купівлі-продажу від 11.01.2019, отримання повної оплати за укладеним 
договором (від покупця  09.01.2019, від оператора електронного майданчика 

ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» 14.01.2019), Акт приймання - передачі об’єкта 

приватизації, керуючись ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  

в  Україні», 
 

       виконком міської ради вирішив: 

 
              Завершити приватизацію об’єкта малої приватизації – нежитлової              

будівлі, розташованої за адресою: Чернігівська область, Корюківський район,              

м. Корюківка, вул. Вокзальна, 12. 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                         О. БИКОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
17 січня 2019 року                     м. Корюківка                                            № 20 

 

Про погодження калькуляцій 

 

          Розглянувши клопотання ТОВ «Будівельник» від 11.01.2019 № 3,              

ФОП Бондаренка О.В. вх. № 7/04-05 від  16.01.2019 щодо затвердження 

калькуляцій вартості послуг зазначених суб’єктів господарювання, керуючись 
ст.ст. 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                     виконком міської ради вирішив:   

 
        1. Погодити наступні калькуляції товариства з обмеженою 

відповідальністю «Будівельник»: 

 
-       калькуляцію вартості 1  години  експлуатації екскаватора-навантажувача 

JСВ ЗСХ, 

-       калькуляцію вартості 1  години  експлуатації автобуса ЧПК-3, 

-      калькуляцію вартості 1  години  експлуатації автокранів МАЗ СМК 101, 
10-20Т-С,  

-       калькуляцію вартості 1  години  експлуатації бульдозера ДТ-75, 

-       калькуляцію вартості 1  години  експлуатації екскаватора ЕО-2621, 
-       калькуляцію вартості 1  години  експлуатації автомобіля ЗІЛ ММЗ 4502, 

-       калькуляцію вартості 1  години  експлуатації автомобілів КАМАЗ 5511 та 

55102, 

-       калькуляцію вартості 1  години  експлуатації катка ДУ-96, 
-       калькуляцію вартості виготовлення 1 метра кубічного грунтощебеню.  

 

         2. Погодити наступні калькуляції фізичної особи-підприємця Бондаренка 

Олександра Віталійовича: 
 

-      калькуляцію вартості 1  машино-години  послуг  автогрейдера середнього 

типу, 
-      калькуляцію вартості 1  машино-години  послуг екскаватора, 

-      калькуляцію вартості 1  машино-години  послуг автомобіля КАМАЗ, 

-      калькуляцію вартості 1  машино-години  послуг трактора МТЗ-82, 



-      калькуляцію вартості 1  машино-години  послуг  дорожнього катка НАММ 

НD-110, 

-      калькуляцію вартості 1  машино-години  послуг трактора Т-150. 
 

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

очищення доріг від снігу для КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«БАТЬКІВЩИНА» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 
 

Заступник міського голови з питань 

Діяльності виконавчих органів ради                                            О.БИКОВ  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17 січня 2019 року                          м. Корюківка                                         № 21 
 

Про оренду  майна 

міської комунальної власності  

 

       Враховуючи рішення дев’ятнадцятої позачергової сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 07.12.2018 «Про прийняття майна в міську 

комунальну власність», відповідно до Методики розрахунку та порядку 
використання плати за оренду майна міської комунальної власності, 

затвердженої рішенням вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 15.11.2018, керуючись ст. 29 Закону України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні», 
 

виконком міської ради вирішив: 
 

        1.  Укласти додаткові угоди щодо зміни сторони Орендодавця, реквізитів 

та інших умов до договорів оренди майна, прийнятого у міську комунальну 

власність, з наступними орендарями: 
 

№ 

п/п 

Назва (підприємства, 

організації, установи) 

Орендаря 

Адреса 

об’єкту 

оренди 

Орендована 

площа м² 

Дані договору 

Номер Дата  Термін дії 

1 Корюківська районна 

організація ветеранів,  

Код ЄДРПОУ 22823956 

м.Корюківка,  

вул. 

Вокзальна, 2 

49,90 6 14.11.2017 01.11.2017-

31.07.2020 

2 

 

Управління соціального 

захисту населення 

Корюківської РДА, 

Код ЄДРПОУ 03196067 

м.Корюківка,  

вул. 

Вокзальна, 9 

541,8 1 18.06.2018 13.06.2018 - 

31.12.2019 

3 Лікувально-профілактичний 

заклад «Обласний центр 

екстреної медичної 

допомоги та медицини 

катастроф» Чернігівської 

обласної ради 

Код ЄДРПОУ 38510035 

м.Корюківка, 

 вул. 

Вокзальна, 9 

94,8 2 18.06.2018 13.06.2018 - 

31.12.2019 

 

        2. Встановити орендну плату за вказаними, в пункті 1 рішення, 

договорами оренди в розмірі 1 гривня в рік. 



 

        3. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити 

виконання даного рішення. 
 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                         О.БИКОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
17 січня 2019 року                       м. Корюківка                                         № 22 

 

Про присвоєння адрес земельним  ділянкам 

 
        Керуючись ст. 12 Земельного кодексу України,  ст. 33 Закону  України 

«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 
виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Присвоїти земельній ділянці орієнтовно площею 0,10 га, вільній від 

забудови, право власності якої пропонується для продажу окремим лотом на 
конкурентних засадах (земельних торгах), цільове призначення – для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 
(КВЦПЗ 11.02.), категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення, поштову адресу: провулок 

Індустріальний, 1-З, м. Корюківка, Чернігівська область. 

 
        2. Присвоїти земельній ділянці орієнтовно площею 0,04 га вільній від 

забудови, право власності якої пропонується для продажу окремим лотом на 

конкурентних засадах (земельних торгах), цільове призначення – для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 

(КВЦПЗ 11.02. ), категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення, поштову адресу: провулок 
Індустріальний, 1-Є, м. Корюківка, Чернігівська область. 

 

        3. Присвоїти земельній ділянці орієнтовно площею 0,05 га, вільній від 

забудови, право власності якої пропонується для продажу окремим лотом на 
конкурентних засадах (земельних торгах), цільове призначення – для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 
(КВЦПЗ 11.02. ), категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення,  поштову адресу провулок 

Індустріальний, 1-Б/1, м. Корюківка, Чернігівська область. 



 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                       О.БИКОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
17 січня 2019 року                      м. Корюківка                                            № 23 

 

Про надання дозволу на попередню оплату 

товарів, робіт і послуг, що закуповуються 

за кошти місцевого бюджету 

 

        Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про здійснення 
попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються  за бюджетні 

кошти» від 23.04.2014 № 117, керуючись ст. ст. 28, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 
                                     виконком міської ради вирішив:   

 

1. Дозволити Корюківській міській раді в 2019 році передбачати у 
договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти попередню 

оплату та здійснювати її лише у разі закупівлі: 

 

1)  на строк не більше одного місяця:   
-   послуг пошти та зв’язку;  

-   інших товарів вартістю не більш як 100 тис. гривень; 

- інших робіт та послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує                             
30 відсотків їх вартості; 

 

2) на строк не більше трьох місяців: 

- робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального 
ремонту та технічного переоснащення, придбання основних засобів і житла;  

- товарів, робіт і послуг, що мають тривалий цикл виробництва (більше 

трьох місяців) та/або технічною специфікацією щодо яких встановлено 

спеціальні вимоги до технічних характеристик предмета закупівлі (процесу 
виробництва), які відрізняються від міжнародних або національних стандартів, 

норм та правил; 

- програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних 
продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних) та робіт з його 

створення; 

 



3) на строк не більше дев’яти місяців: 

-  робіт та послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж 

до 100 відсотків їх вартості; 
 

4) на строк не більше одного року: 

-   періодичних видань. 

 
2. Здійснювати попередню оплату лише тих товарів, робіт і послуг, що 

згідно з договорами передбачається поставити, виконати і надати протягом 

поточного бюджетного періоду, крім передплати періодичних видань. 
 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 
 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                            О. БИКОВ  

 


	Заступник міського голови з питань
	діяльності виконавчих органів ради                       О.БИКОВ

