
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 березня 2019 року                        м. Корюківка                                             № 98 

 

Про зміни до розпису іншої 

субвенції з міського бюджету 

 

          Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Корюківської міської 

ради Барсук О.І., керуючись ст.  28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

        Затвердити зміни до  розпису іншої субвенції з міського бюджету згідно 

додатку. 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 березня 2019 року                        м. Корюківка                                             № 99 

 

Про залишок освітньої  

субвенції з обласного бюджету 

 

        Згідно розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради 

від 19.03.2019 № 25  «Про розподіл залишку коштів освітньої субвенції» міському 

бюджету виділена субвенція для забезпечення належних санітарно - гігієнічних 

умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти у сумі 300000,00 грн.. 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. Визначити головним розпорядником коштів субвенції з обласного бюджету за 

рахунок залишку коштів освітньої субвенції в сумі 300000,00 грн. Відділ освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради (КПКВКМБ 0617321 

«Будівництво освітніх установ та закладів»). 

 

2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) врахувати дане рішення при  внесенні змін 

до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

20.12.2018 «Про міський бюджет на 2019 рік».  

 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 березня 2019 року                        м. Корюківка                                             № 100 

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 

      

        Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Корюківської міської 

ради Барсук О.І., 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. Зменшити   призначення   по   загальному    фонду   міського   бюджету   по 

КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління», КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» на  суму 200000,00 грн.. 

 

2.  Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» на  суму 200000,00 грн.. 

 

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

міського бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення 

Корюківської міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік». 

 

      4. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 
 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 березня 2019 року                       м. Корюківка                                         № 101 

 

Про встановлення вартості платних послуг  

населенню  по Корюківській  ПБ 

  

        Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 25.03.2019 № 10-04/248,  на підставі постанови 

Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року  № 493 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 «Про затвердження 

переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими 

на державній та комунальній формі власності»», Статуту Корюківської публічної 

бібліотеки, з метою поліпшення матеріально-технічної бази та задоволення 

рекреаційних запитів населення, розширення надання платних послуг населенню 

 

                                        виконком міської ради вирішив: 
 

       1. Погодити з 01 квітня 2019 року ціни платних послуг, які надає Корюківська 

публічна бібліотека, а саме: 

 

 

№ з/п Види послуг 

 

Ціна  

   1. Надання послуг з оформлення реєстраційно-

облікових документів користувачів бібліотеки 

(квитків, формулярів тощо) 

5,00 грн. 

   2. Нічний абонемент (видача  1 прим.   на 7 діб) 3,00 грн. 

3. Надання послуг із користування персональним 

комп'ютером (ПК) (1 год.) 

 

4,00 грн. 

 

4. Робота користувача на ПК із допомогою 

бібліотекаря (1 год.) 

 

5,00 грн. 

 

5. Пошук бібліографічних та реферативних 

джерел у мережі Інтернет із допомогою 

 

7,00 грн. 



бібліотекаря (1 год.)  

6. Формування бібліографічних списків для 

курсових, дипломних та наукових робіт, 

каталогів для особистих бібліотек і бібліотек 

підприємств, установ та організацій. (1 позиція) 

 

0,50 грн. 

7. Підготовка та надання письмових тематичних, 

фактографічних, аналітичних, адресно-

бібліографічних та інших довідок для фізичних 

та юридичних осіб (1 довідка) 

 

5,00 грн. 

8. Роздрукування інформації з електронних носіїв 2,00 грн. 

9. Проведення фото-, відеозйомок окремих 

сторінок документів з бібліотечних фондів (1 

стор.) 

2,00 грн. 

 

10. Ксерокопіювання, сканування документів з 

фондів бібліотек (1 стор.) 

2,00 грн. 

11. Користування міжбібліотечним абонементом 

(компенсування поштових витрат), доставка 

документів, у тому числі електронна. 

3,00 грн. 

12. Продаж документів з фондів бібліотек, що 

списуються та підлягають утилізації, фізичним 

та юридичним особам (1 прим.) 

5,00 грн. 

 

 

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

контроль за виконанням даного рішення.  

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 березня 2019 року                       м. Корюківка                                           № 102 

 

Про погодження графіка  

планово-попереджувального ремонту  

технологічного обладнання 

АТ «ОТКЕ» 

 

        Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М., керуючись ст. 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

  

                                     виконком міської ради вирішив: 

 

        Погодити Графік планово - попереджувального ремонту технологічного, 

електро-, КВП і А обладнання, теплових мереж та їх гідравлічного випробування 

Корюківської експлуатаційної дільниці ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» на 2019 рік, що додається. 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 березня 2019 року                       м. Корюківка                                            № 103 

                                                                  

Про затвердження штатного  

розпису КП «Убідьське» 

 

       Розглянувши  клопотання  КП «Убідьське» від 25.03.2019 № 29  щодо 

затвердження штатного розпису підприємства, керуючись ст.ст. 30, 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                     виконком міської ради вирішив: 

 

         Затвердити станом на 01 квітня 2019 року штатний розпис КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «УБІДЬСЬКЕ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, що додається. 

          

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 березня 2019 року                       м. Корюківка                                            № 104 

                                                                  

Про преміювання 

керівників комунальних підприємств 

за результатами господарської   

діяльності у березні 2019 року 

 

       Враховуючи пропозиції заступників міського голови щодо преміювання 

керівників комунальних підприємств за результатами господарської діяльності у 

березні 2019 року та з нагоди професійного свята – Дня працівників                     

житлово - комунального господарства та побутового обслуговування населення, 

розглянувши відповідні подання, керуючись Положенням про призначення, 

звільнення, умови оплати праці та преміювання керівників підприємств, що 

належать до міської комунальної власності Корюківської міської ради, 

затвердженим рішенням тридцять четвертої сесії Корюківської міської ради 

шостого скликання від 08.10.2015 «Про застосування контрактної форми трудового 

договору з керівниками підприємств, що належать до міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади» (зі змінами), ст. 29 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

              

                                     виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити   подання   на   преміювання   та   встановлення    надбавки    за   

інтенсивність праці та особливий характер роботи за березень 2019 року: 

-      начальника комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради Галущенка С. В. (додається), 

 -     начальника КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО - ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ КОНТОРИ 

Жоголка А.О. (додається), 

- начальника КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БЛАГОУСТРІЙ» 

КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Селюка А.М. (додається), 

-   начальника КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УБІДЬСЬКЕ» КОРЮКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ Малюк Л.М. (додається). 

 

      2.   Керівникам  вищезазначених    підприємств  забезпечити  виконання  цього 



рішення згідно вимог чинного законодавства. 

 

       

       3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступників міського 

голови згідно розподілу обов’язків. 

      

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 березня 2019 року                   м. Корюківка                                             № 105 

 

Про затвердження проектно - 

кошторисної документації 

     Розглянувши експертні звіти  ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 18.03.2019                             

№ 02/050/19 та від 20.03.2019 № 02/076/19, керуючись Порядком затвердження 

проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 11.05 2011 № 560, ст. 31 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради вирішив: 

    1. Затвердити проектно - кошторисну документацію по об’єкту                   

«Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по            

вул. Шевченка в м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області» на 

суму 2119,184 тис. грн. 

    1.1. Основні техніко - економічні характеристики об’єкта: 

Характер проведення робіт – поточний середній ремонт.                                            

Кошторисна вартість робіт: 

Всього – 2119,184 тис. грн., у тому числі:                                                                                

будівельні роботи – 1691,506 тис. грн.,                                                                                 

інші витрати – 427,678 тис. грн.                                                                    

1.2. Генеральний проектувальник – ТОВ «ДОРПРОЕКТБУД».  

        1.3.   Експертний звіт – ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 20.03.2019 № 02/076/19.       

    2. Затвердити проектно - кошторисну документацію по об’єкту                   

«Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по               

вул. Заводська в с. Сядрине Корюківського району Чернігівської області» на суму 

3145, 425 тис. грн.. 



    2.1. Основні техніко - економічні характеристики об’єкта: 

Характер проведення робіт – поточний середній ремонт.                                            

Кошторисна вартість робіт: 

Всього – 3145,425 тис. грн., у тому числі:                                                                                

будівельні роботи – 2514,772 тис. грн.,                                                                              

інші витрати – 630,653 тис. грн.                                                                    

 2.2. Генеральний проектувальник – ТОВ «ДОРПРОЕКТБУД».  

        2.3.  Експертний звіт – ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 18.03. 2019 № 02/050/19.       

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 березня 2019 року                        м. Корюківка                                         № 106 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Про оренду  майна 

міської комунальної власності  

 

        Розглянувши лист голови ГО «Корюківська спілка воїнів-учасників АТО» 

Милейка О.С. вх. № 226/04-02 від 25.03.2019, клопотання Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської ради від 25.03.2019 № 01-12/250 та № 01-

12/251, керуючись ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

        1. Надати дозвіл Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради на укладення з окружною виборчою комісією з виборів Президента 

України територіального виборчого округу № 207 для розміщення дільничних 

виборчих комісій терміном з 13 березня 2019 по дату офіційного припинення 

повноважень окружної виборчої комісії з виборів Президента України 

територіального виборчого округу № 207 з річною орендною платою 1 гривня за 

об’єкт договорів оренди нижчезазначеного майна: 
№ 

п/п 

Назва об’єкта оренди Адреса об’єкту 

оренди 

Орендова

на площа 

м² 

1 Приміщення Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Корюківка,  

вул. Шевченка, 54 

200,0  

2 

 

Приміщення Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Корюківка,  

вул. Шевченка, 116 А 

297,0 

3  Приміщення Корюківської школи мистецтв м. Корюківка,  

вул. Зарічна, 8 

140,6 

4 Нежитлове приміщення м. Корюківка,  

вул. Дудка, 66 А 

146,0 

5 Приміщення Сахутівського сільського клубу с. Сахутівка,  

вул. Шевченка, 45а 

120,0 

6 Приміщення Рейментарівського сільського клубу с. Рейментарівка, 

вул.Шевченка, 3 

152,6 



7 Приміщення Брецького сільського клубу с. Бреч,  

вул. Шкільна, 7 

148,0 

        2. Надати дозвіл Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради на дострокове розірвання укладених 15.03.2018 з відділом освіти, 

культури і туризму Корюківської райдержадміністрації договорів оренди: 

 
№ 

п/п 

Номер 

договору 

Назва об’єкта оренди Адреса об’єкту оренди Орендова

на площа  

м² 

1 137 Приміщення сільського клубу с. Буда, вул. Центральна, 6 50,0 

2 131 Приміщення будинку клубу с. Забарівка 

вул. Гагаріна, 32  

50,0 

3 136 Приміщення Наумівського 

будинку народних традицій і 

дозвілля 

с. Наумівка,  

вул. Шевченка, 66а 

117,0 

4 130 Приміщення сільського клубу с. Рейментарівка,  

вул. Шевченка, 5 

42,0 

5 133 Приміщення Сядринського 

будинку клубу 

с. Сядрине,  

вул. Білого генерала, 84 

50,0 

6 132 Приміщення сільського клубу с. Сахутівка,  

вул. Шевченка, 45 

45,0 

7 134 Приміщення сільського клубу с. Тютюнниця,  

вул. Шкільна, 2 

15,0 

8 135 Приміщення в будівлі клубу с. Хотіївка,  

вул. Довженка, 9 

20,0 

 

        3. Продовжити термін дії договору оренди від 31.05.2016 № 1, укладеного з 

громадською організацією «Корюківська спілка воїнів-учасників АТО» про оренду 

приміщення прощею 20,5 кв.м. в нежитловій будівлі, розміщеній за адресою: м. 

Корюківка, вул. Вокзальна, 8а, по 28.01.2022 включно. 

 

        4. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому, Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради забезпечити виконання 

даного рішення. 

 

 

Міський голова                                                               Р. АХМЕДОВ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 березня 2019 року                     м. Корюківка                                          № 108 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Про зміну цільового призначення  

та назви нерухомого майна 

міської комунальної власності 

 

        Розглянувши Акт технічного стану нерухомого майна міської комунальної 

власності від 25 березня 2019 року, складений постійно діючою комісією з питань 

обстеження стану будівель, споруд виробничого, житлового та громадського 

призначення, транспортних засобів, інженерних комунікацій та об’єктів 

благоустрою міської комунальної власності, керуючись ст. 29 Закону України «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 
 

        1. Затвердити  Акт  про технічний стан майна міської комунальної власності 

від 25 березня 2019 року. 

 

        2. Змінити цільове призначення будівлі міської комунальної власності, 

розташованої за адресою: вул. Шевченка, 42, с. Лубенець  Корюківського району, з 

будівлі соціальної інфраструктури на нежитлову будівлю. 

 

        3. Змінити назву будівлі за адресою: вул. Шевченка, 42, с. Лубенець, 

Корюківського району з «Будівля клубу» на «Будівля нежитлова». 

 

 

 

Міський голова                                                               Р. АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 березня 2019 року                     м. Корюківка                                           № 109 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Про надання статусу службового  

житла та видачу ордерів 

 

      Розглянувши клопотання комунального неприбуткового підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня Корюківської районної ради 

Чернігівської області» про надання статусу службового житла квартирам № 14 та № 

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

видачі на них ордерів, 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 вирішив: 

 

      1. Включити до числа службових житлових приміщень придбану за кошти 

місцевих бюджетів двокімнатну квартиру № 14 в будинку № 5в по вул. Франка             

м. Корюківка. 

      1.1. Видати ордер на службову двокімнатну квартиру № 14 в будинку 5в по вул. 

Франка, м. Корюківка, лікарю акушеру-гінекологу комунального неприбуткового 

підприємства «Корюківська центральна районна лікарня Корюківської районної 

ради Чернігівської області» Шенько Анастасії Миколаївні, загальна площа – 47,9 м. 

кв., житлова площа – 26,4 м. кв., склад  сім’ї – 2 особи. 

   

      2. Включити до числа службових житлових приміщень придбану за кошти 

місцевих бюджетів двокімнатну квартиру № 29 в будинку № 5в по вул. Франка             

м. Корюківка. 

      2.1. Видати ордер на службову двокімнатну квартиру № 29 в будинку 5в по                

вул. Франка, м. Корюківка лікарю анестезіологу комунального неприбуткового 

підприємства «Корюківська центральна районна лікарня Корюківської районної 

ради Чернігівської області» Руденко Ірині Миколаївні, загальна площа –                  

50,5 м. кв., житлова площа – 28,8 м. кв., склад сім’ї – 3 особи. 



 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

Міський голова                                                                       Р. АХМЕДОВ 



                                                                  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 березня 2019 року                   м. Корюківка                                                № 110 

 

Про відключення будинків 

від мережі централізованого опалення  
 

        Розглянувши протокол постійно діючої міжвідомчої комісії Корюківської 

міської ради з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж 

центрального опалення і гарячого водопостачання від 21.03.2019, керуючись 

Порядком відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого 

опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого 

теплопостачання, затвердженого рішенням сімнадцятої сесії Корюківської міської 

ради п’ятого скликання від  15.02.2008, 

  

виконком міської ради вирішив: 

 

        1. На підставі п. 2.2 Порядку відключення окремих житлових будинків від  

мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові 

споживачів від централізованого теплопостачання надати дозвіл на відключення 

житлових приміщень від мережі централізованого опалення наступним громадянам: 

-      Шаламовій Валентині Іванівні, вул. Шевченка, 76, кв. 25, м. Корюківка, 

-      Баглай Світлані Григорівні, вул. Шевченка, 76, кв. 26, м. Корюківка, 

-      Шкавері Олені Василівні, вул. Шевченка, 75, кв. 18, м. Корюківка, 

-      Ступаченко Катерині Михайлівні, вул. Шевченка, 75, кв. 28, м. Корюківка, 

-      Міщенку Олексію Миколайовичу, вул. Зарічна, 12. 

 

       2. У зв’язку зі зміною з 01.05.2019 умов надання дозволів на відключення  

житлових приміщень від централізованих мереж теплопостачання провести 

моніторинг об’єктів житлового фонду щодо наявності квартир у багатоквартирних 

житлових будинках, які вже відключені від мережі централізованого опалення. 

 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

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

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 березня 2019 року                        м. Корюківка                                        № 111 

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши заяви громадян та додані до них документи, керуючись рішенням 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 «Про 

затвердження Положення про порядок та умови надання громадянам разової 

адресної матеріальної допомоги», 

 

                                     виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Надати Науменко Ніні Євгеніївні, зареєстрованій по ____________________, 

м. Корюківка, ідентифікаційний  номер ____________, матеріальну   допомогу на  

лікування в сумі 1000 грн..   

       Кошти перерахувати на рахунок № ___________ у ПАТ КБ «Приватбанк»,  

картка  №  ________________. 

       Підстава: заява вх. № 79/04-05 від 15.03.2019.  

 

       2. Надати Смаглюку Василю Івановичу, зареєстрованому по                                   

___________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ______________, матеріальну допомогу на  лікування дружини Смаглюк 

Ольги  Анатоліївни  в сумі  1500 грн.. 

      Кошти перерахувати на особовий рахунок № ___________ у АТ 

«ПОЛІКОМБАНК». 

      Підстава: заява вх. № 82/04-05 від 15.03.2019.  

 

      3. Надати Ткаченко Олені Олександрівні, зареєстрованій по ____________, с. 

Сядрине Корюківківського району, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ______________, матеріальну   допомогу на  ліквідацію наслідків пожежі в 

сумі 1500 грн..   

       Кошти перерахувати на рахунок № ________________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  _______________. 

       Підстава: заява вх. № 105/04-05 від 20.03.2019.  

 



       4. Надати Іванчі Василю Пилиповичу, зареєстрованому по  ________________, 

м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

_____________, матеріальну   допомогу на  лікування в сумі 1500 грн..   

       Кошти перерахувати у ТВ БВ № 10024/0159   Філії – ЧОУ АТ «Ощадбанк» на 

особовий рахунок № __________________. 

       Підстава: заява вх. № 114/04-05 від 21.03.2019.  

 

       5. Надати Мойсієнку Сергію Володимировичу, зареєстрованому по                           

________________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків _______________, матеріальну   допомогу на  лікування в сумі 1000 грн..   

       Кошти перерахувати у ТВ БВ № 10024/0159   Філії – ЧОУ АТ «Ощадбанк» на 

особовий рахунок № ___________________. 

       Підстава: заява вх. № 116/04-05 від 22.03.2019.  

 

 

Міський голова                                                                       Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 березня 2019 року                   м. Корюківка                                              № 112 

 

Про погодження робочого проекту та  

надання дозволу на підключення                                 

до централізованої мережі водопостачання 

        Розглянувши заяву Кошман Валентини Іванівни вх. № 124/04-05 від 25.03.2019 

щодо погодження робочого проекту та надання дозволу на підключення житлового 

будинку до мережі централізованого водопостачання м. Корюківка, керуючись ст. 

30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Погодити робочий  проект  та надати дозвіл  Кошман  Валентині  Іванівні на 

підключення до централізованої мережі водопостачання  житлового будинку по            

вул. Молодіжна,19, м. Корюківка. 

 

2.  Надати  дозвіл  КП «Корюківкаводоканал»  Корюківської  міської  ради   на 

виконання земляних робіт по підключенню вищезазначеного  об’єкта до  міського 

водогону. 

       

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника             

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

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 


	Розглянувши  клопотання  КП «Убідьське» від 25.03.2019 № 29  щодо затвердження штатного розпису підприємства, керуючись ст.ст. 30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
	Про надання матеріальної допомоги

