
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
02 квітня 2019 року                       м. Корюківка                                           № 113 

 

Про перенесення видатків 

міського бюджету  

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу 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 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами» КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»  на 

суму 19800,00 грн.. 

 

2. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету:  
-    по   КПКВКМБ  0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 19800,00 грн.. 

 

3. Фінансовому відділу (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». 

 
 

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 

 
02 квітня 2019 року                       м. Корюківка                                           № 114 

                                                                  

Про затвердження  

штатного розкладу  

КП «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради 

 

      Розглянувши лист комунального підприємства КП «Корюківкаводоканал»  

Корюківської міської ради щодо затвердження відкоригованого штатного 

розкладу підприємства, керуючись ст.ст. 30, 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                                     виконком міської ради вирішив: 

 
         Затвердити станом на 01 травня 2019 року штатний розклад 

комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради, що додається. 
         Підстава: клопотання  від 01.04.2019 № 78. 

    

         

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 

 
02 квітня 2019 року                       м. Корюківка                                         № 115 

                                                                  

Про закінчення  

опалювального сезону 2018-2019 років 

 

      Відповідно до п. 5 Правил надання послуг з централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої води та водовідведення, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

 

                                виконком міської ради вирішив: 

 

      1.  Встановити термін завершення опалювального сезону  2018 - 2019 років        

в  населених  пунктах  Корюківської  міської  ради о 24.00 годині 12 квітня           
2019 року для всіх категорій споживачів. 

 

      2. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» 

(Корюківська експлуатаційна дільниця) забезпечити надання послуг з гарячого 
водопостачання споживачам згідно укладених договорів. 

 

      3.  Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 
міської ради від 09.10.2018 № 373 «Про початок опалювального сезону 2018 - 

2019 років». 

 

      4.  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 

 

02 квітня 2019 року                        м. Корюківка                                       № 116 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Про оренду  майна 

міської комунальної власності  

 

        Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 02.04.2019 № 01-12/263, 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 дострокове розірвання договору № 2-ОП, укладеного 

29.11.2018 з фізичною особою - підприємцем Фурман Яною Василівною про 
оренду приміщення площею 53,3 кв. м. на третьому поверсі нежитлової будівлі 

по вул. Шевченка, 73,  м. Корюківка. 

 

        2. 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                                

 
02 квітня 2019 року                        м. Корюківка                                      № 117 

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши звернення щодо надання матеріальної допомоги, 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 Юрченко Валентині Савичні, зареєстрованій по  ____________, 

с. Воловики Корюківського району, ідентифікаційний  номер ___________, 

матеріальну   допомогу на  лікування в сумі 1000 грн..   
       Кошти перерахувати у ТВ БВ № 10024/0159   Філії – ЧОУ АТ «Ощадбанк» 

на особовий рахунок № _______________. 

       Підстава: депутатське звернення Євлахова А.С. вх. № 44/04-05 від 

26.02.2019.  
 

       2. Надати Клюєвій Валентині Олександрівні, зареєстрованій 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. № 143/04-05 від 28.03.2019.  

 

       3. На підставі п.1.5.1. Положення про порядок та умови надання 

громадянам разової адресної матеріальної допомоги відмовити Логвин Наталії 
Миколаївні, зареєстрованій по _____________, м. Корюківка, у наданні 

матеріальної допомоги.   

      Підстава: заява вх. № 136/04-05 від 27.03.2019.  
   

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 

 
02 квітня 2019 року                        м. Корюківка                                         № 118 

 

Про надання допомоги на поховання  

 
      Згідно  постанови  Кабінету  Міністрів України  від  31.01.2007 №  99 «Про 

затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати 
померлого», рішення  виконкому Корюківської міської ради від 24.01.2008            

№ 30 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання» (зі 

змінами) 

                                      
                             виконком міської ради вирішив: 

 

       Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Охріменко Анні 
В’ячеславівні, зареєстрованій по ___________, м. Корюківка, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків _____________ ), що здійснювала 

поховання Охріменка В’ячеслава Михайловича, безробітного, який помер 

29.03.2019. 
       Підстава:  заява вх. № 158/04-05 від 01.04.2019. 

                        Довідка Корюківської  районної філії ЧОЦЗ 

                        Довідка Пенсійного фонду 
                        Копія свідоцтва про смерть 

                        Витяг з Державного реєстру  актів цивільного стану громадян 

про смерть для отримання допомоги на поховання 

                        Довідка міської ради 
         Кошти перерахувати на рахунок № ____________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  ___________________. 

 

 

Міський голова                                                                       Р.АХМЕДОВ 
 

 

 


	Розглянувши лист комунального підприємства КП «Корюківкаводоканал»  Корюківської міської ради щодо затвердження відкоригованого штатного розкладу підприємства, керуючись ст.ст. 30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
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