УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 лютого 2019 року

м. Корюківка

№ 24

Про роботу зі зверненнями громадян
Заслухавши інформацію керуючого справами (секретаря) виконкому
Пономаренко З. Ю., керуючись
Законом України
«Про звернення
громадян», ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з
метою удосконалення роботи зі зверненнями громадян, забезпечення реалізації
громадянами їх конституційного права на звернення,
виконком міської ради вирішив:
1. Інформацію про стан виконавської дисципліни та роботу зі зверненнями
громадян прийняти до відома /додається/.
2. Керівництву міської ради, комунальних закладів та підприємств:
- неухильно дотримуватись у роботі зі зверненнями громадян вимог чинного
законодавства,
- забезпечувати кваліфікований і об’єктивний розгляд звернень громадян з
метою вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимог
заявників, упередження надходження повторних звернень,
- забезпечувати систематичне розміщення на сайті міської ради інформації
щодо організації роботи зі зверненнями громадян.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами (секретаря) виконкому Пономаренко З. Ю..
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 лютого 2019 року

м. Корюківка

№ 25

Про виконання
міського бюджету за 2018 рік
Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу у міської ради
Барсук О.І., керуючись ст. 28 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»,
п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України,
виконком міської ради вирішив:
1. Внести на чергову сесію для затвердження міською радою звіт про
виконання міського бюджету за 2018 рік:
по доходах у сумі 164948,2 тис. гривень, в тому числі: по доходах
загального фонду міського бюджету у сумі 152974,5 тис. гривень та
спеціального фонду міського бюджету у сумі 11973,7 тис. гривень
(додаток 1),
по видатках у сумі 145785,5 тис. гривень, у тому числі: по видатках
загального фонду міського бюджету у сумі 122459,8 тис. гривень та
спеціального фонду міського бюджету у сумі 23325,7 тис. гривень
(додаток 2),
- по кредитуванню у сумі 32,6 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду в
сумі 30,0 тис. грн., по спеціальному фонду в сумі 2,6 тис. грн..
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 лютого 2019 року

м. Корюківка

№ 26

Про субвенцію з обласного бюджету
Згідно спільного розпорядження голови Чернігівської обласної
адміністрації та голови обласної ради від 24.01.2019 № 1 «Про розподіл
залишку коштів освітньої субвенції» міському бюджету виділена субвенція за
рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок
бюджетного періоду в обласному бюджеті, в сумі 211450,00 грн. (ККД
41051100). 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. Спрямувати кошти субвенції за рахунок залишку коштів освітньої
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в обласному бюджеті,
в сумі 211450,00 грн. на КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої
освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами» на придбання обладнання для оснащення ресурсних
кімнат.
Головний розпорядник – Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради.
2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) внести зміни до розпису міського
бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення міської ради
«Про міський бюджет на 2019 рік».
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 лютого 2019 року

м. Корюківка

№ 27

Про зміну 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 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму
125950,00 грн..
2. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету:
- по КПКВКМБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» на суму 49500,00 грн.;
- по КПКВКМБ 0611100 «Надання спеціалізованої освіти школами
естетичного
виховання
(музичними,
художніми,
хореографічними,
театральними, хоровими, мистецькими)» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» на суму 76450,00 грн..
3. 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».
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 лютого 2019 року

м. Корюківка

№ 28

Про внесення змін до міських
Програм на 2019 рік
Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради
Барсук О.І., керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської
ради від 18.12.2018 № 470 «Про Програми Корюківської міської
територіальної громади на 2019-2020 роки», а саме:
1.1. У Комплексній Програмі профілактики правопорушень на 20192021 роки пункт 9 паспорта Програми «Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми, 718,0 тис. грн.» замінити на «Загальний
обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, 778,0 тис.
грн.».
У розділі «Фінансове забезпечення Програми» абзац другий викласти в
такій редакції: «Орієнтовний обсяг коштів міського бюджету, необхідний на
виконання Програми у 2019-2021 роках, складає 778,0 тис. грн. згідно додатку
1 до Програми, з них 258,0 тис. грн. – надання субвенції державному бюджету
для Корюківського відділення поліції Менського відділу ГУНП в Чернігівській
області (2019 рік - 218,0 тис. грн., 2020 рік - 20,0 тис. грн., 2021 рік - 20,0 тис.
грн.).
Розділ програми «Ресурсне забезпечення Комплексної Програми
профілактики правопорушень на 2019-2021 роки» викласти новій редакції
(додаток 1).
1.2. У Програмі раціонального використання та охорони водних ресурсів
Корюківської міської ради на 2019-2021 роки, в паспорті Програми пункт 9
викласти в такій редакції: «Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів,
необхідний для реалізації програми, всього 7100,0 тис. грн, в тому числі:
2019 рік - 1500,0 тис. грн., 2020 рік - 1600,0 тис. грн., 2021 рік - 4000,0 тис. грн.»

У розділі 1 «Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена
Програма» абзац 3 викласти в новій редакції: «Програма раціонального
використання та охорони водних ресурсів на 2019-2021 роки» (далі – Програма)
розроблена відповідно до Водного кодексу України, Бюджетного кодексу
України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Кодексу
України «Про надра». Програмою передбачені заходи, які будуть
фінансуватись за рахунок коштів міського бюджету, залучених коштів
підприємств, установ та організацій».
Розділ 4 «Основні завдання Програми на 2019-2021 роки» доповнити
абзацом такого змісту: «Геологічне вивчення, в тому числі дослідно промислова розробка ділянки надр Корюківського родовища питних підземних
вод та затвердження запасів підземних вод ділянки родовища в ДКЗ України».
В розділі 5 «Ресурсне забезпечення» цифри «3950,0 тис. грн.» замінити на
цифри «7100,0 тис. грн.».
1.3 У «Програмі фінансової підтримки 9 державної пожежно-рятувальної
частини (м. Корюківка) 2 державного пожежно-рятувального загону У ДСНС
України у Чернігівській області на покращення матеріально-технічного стану
на 2019 рік» пункт 4 розділу 1 «Загальні положення» викласти у новій редакції:
«Крім того, постала нагальна необхідність у придбанні форменного одягу,
касок пожежних, засобів малої механізації та потребують оновлення засоби
індивідуального захисту органів дихання».
Розділ 3 «Основні завдання Програми» викласти у новій редакції:
«Завданням Програми є виділення коштів з бюджету Корюківської міської ради
державному бюджету для здійснення заходів щодо придбання для підрозділу
мотопомпи, повнолицьових масок, касок пожежних, костюмів літніх
повсякденних робочих та курток зимових повсякденних робочих».
Додаток 1 «Напрями діяльності та заходи Програми» до Програми
викласти в новій редакції.
2. Внести дане рішення на чергову сесію Корюківської міської ради для
затвердження.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

Додаток 1
до Комплексної Програми
профілактики правопорушень
на 2019-2021 роки

Ресурсне забезпечення Комплексної Програми профілактики
правопорушень на 2019-2021 роки
(грн.)

№
з/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7

Обсяг ресурсів
Найменування заходу
Придбання систем
відеоспостереження
Обслуговування систем
відеоспостереження
Придбання та установка
системи автоматичної
відео фіксації
(Корюківське ВП
Менського ВП ГУНП)
Матеріально-технічне
забезпечення
автотранспорту відділення
поліції (ремонт
автотранспорту)
(Корюківське ВП
Менського ВП ГУНП)
Придбання теплопринтера
для винесення електронних
постанов (Корюківське ВП
Менського ВП ГУНП)
Придбання копіювального
пристрою (Корюківське
ВП Менського ВП ГУНП)
Придбання гідрокоптера
(Корюківське ВП
Менського ВП ГУНП)
Разом

Всього, в
т.ч.
200000

2019 р.

2020 р.

2021 р.

200000

-

-

320000

100000

100000

120000

120000

120000

60000

20000

20000

20000

6000

6000

12000

12000

60000

60000

778000

518000

120000

140000

Додаток 1
до Програми Програмі фінансової підтримки
9 державної пожежно-рятувальної
частини (м. Корюківка) 2 державного
пожежно-рятувального загону У ДСНС
України у Чернігівській області
на покращення матеріально-технічного стану
на 2019 рік

Напрями діяльності та заходи Програми

з/п

Назва напрямку
діяльності

1

1

Перелік заходів
Програми

2

Підвищення
рівня
оперативної готовності
щодо гасіння пожеж та
здатності до проведення
аварійно-рятувальних і
інших
невідкладних
робіт Підрозділом

Разом

Закупівля:
- мотопомпа;
- 12 повнолицьових
масок;
- 10 комплектів
костюму літнього
повсякденного
робочого;
- 5 курток зимових
повсякденних
робочих.
- 7 касок пожежних.

Орієнтовні
обсяги
фінансування
(грн.)

Виконавці

Джерела
фінансування

Строк
виконання

7

5

6

7

8

2019 рік

Покращення оперативності
та злагодженості дій при
гасінні пожеж Підрозділом,
розширення
можливості
Підрозділу щодо проведення
аварійно-рятувальних і інших
невідкладних робіт.

- 18000,00 грн.
- 42000,00 грн.

- 11000,00 грн.
- 9000,00 грн.
-21700,00 грн.
101700,00 грн.

Корюківська
міська рада

Міський
бюджет

Очікуваний результат

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 лютого 2019 року

м. Корюківка

№ 29

Про затвердження Переліку платних послуг
Центру надання соціальних послуг
Корюківської міської ради
Розглянувши клопотання Центру надання соціальних послуг Корюківської
міської ради від 11.02.2019 № 01-11/56, відповідно до Положення про Центр
надання соціальних послуг Корюківської міської ради, затвердженого
рішенням вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від
15.11.2018, постанов Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 12 «Про
порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку»,
від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», Закону України
«Про соціальні послуги», ст.ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Затвердити Перелік платних соціальних послуг, умови їх надання
підрозділами Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради на
2019 рік, що додається.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 лютого 2019 року

м. Корюківка

№ 31

Про негайне відібрання дітей від батьків
та надання висновку до суду щодо
відібрання дітей від батьків без
позбавлення їх батьківських прав
Розглянувши лист Центру надання соціальних послуг Корюківської
міської ради від 12.02.2019 № 45, керуючись ст. пп. 2 п. 1 ст. 164. п. 2 ст. 170
Сімейного кодексу України, п. 8 Постанови Кабінету Міністрів від 24.09.2008
№ 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, повʼязаної із захистом
прав дитини», п. 4 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Відібрати малолітніх дітей від батьків – матері __________________
р.н., батька __________________, жителів с. ___________ Корюківського
району, вул. ______________ та батька _______________ р.н., мешканця м.
Корюківка, вул. _____________________:
- _____________________________ р.н.:
- _____________________________ р.н.;
- ______________________________ р.н.;
- ______________________________ р.н.,
- ______________________________ р.н.
в звʼязку з виникненням безпосередньої загрози для життя та здоров’я
малолітніх дітей.
2. Дітей, зазначених у п. 1 даного рішення, влаштувати до закладів
соціального захисту.
3. Юридичному відділу виконавчого апарату міської ради:
3.1 у семиденний строк після прийняття рішення підготувати подання
до суду щодо відібрання малолітніх дітей від батьків без позбавлення
батьківських прав у зв'язку виникненням безпосередньої загрози для життя та
здоров’я малолітніх дітей;

3.2. письмово повідомити службу у справах дітей Корюківської РДА і
прокуратуру за місцем проживання дітей про прийняте рішення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами (секретаря) виконкому Пономаренко З.Ю..
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 лютого 2019 року

м. Корюківка

№ 32

Про затвердження титульного
списку капітального ремонту
житлового фонду, що обслуговується
КОРЮКІВСЬКОЮ ЖИТЛОВО ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЮ КОНТОРОЮ,
на 2019 рік
Розглянувши клопотання КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО - ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ
КОНТОРИ від 29.01.2019 № 23, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Затвердити титульний список капітального ремонту житлового фонду,
що обслуговується КОРЮКІВСЬКОЮ ЖИТЛОВО - ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЮ
КОНТОРОЮ, на 2019 рік (додається).
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 лютого 2019 року

м. Корюківка

№ 33

Про затвердження Звіту щодо
виконання інвестиційної програми
КП «Корюківкаводоканал»
Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської
ради від 29.01.2019 № 35, відповідно до Порядку здійснення контролю
за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання,
централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 552 «Деякі питання
виконання інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення», керуючись ст.ст. 30, 59 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Затвердити Звіт щодо виконання інвестиційної програми ліцензіатами
у сфері централізованого водопостачання та водовідведення за
ІV квартал 2018 року комунального підприємства «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради (додається).
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 лютого 2019 року

м. Корюківка

№ 34

Про затвердження Плану заходів
КП «Корюківкаводоканал» по
зменшенню необлікованих втрат води
Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської
ради від 21.01.2019 № 22, відповідно до ст.ст. 30, 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»
виконком міської ради вирішив:
Затвердити План заходів по зменшенню необлікованих втрат води в
системі водопостачання м. Корюківка та с. Наумівка комунального
підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на 2019 рік,
що додається.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 лютого 2019 року

м. Корюківка

№ 35

Про надання тимчасового дозволу
на водопостачання
Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської
ради від 25.01.2019 № 32 та з метою забезпечення якісною питною водою
мешканців населених пунктів Корюківської міської територіальної громади,
керуючись ст. 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення», ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1.
Надати
тимчасовий
дозвіл
комунальному
підприємству
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на водопостачання питної
води із свердловини № 8/1550, розташованої в с. Наумівка Корюківського
району.
2. Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської
міської ради (Галущенко С.В.) вжити всіх необхідних заходів щодо
дезінфекції вказаної в п. 1 даного рішення свердловини та відповідних
розподільчих мереж і проінформувати жителів – користувачів послуг
водопостачання про якісні показники питної води, що постачається.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О.М..
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 лютого 2019 року

м. Корюківка

№ 36

Про затвердження проектно кошторисної документації
Розглянувши експертний звіт ТОВ «Експертиза МВК» від 05.06.2018
№ 13905, керуючись Порядком затвердження проектів будівництва і
проведення їх експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 11 травня 2011 року № 560, ст. 31 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити проектно - кошторисну документацію по об’єкту
«Реконструкція покрівлі із заміною скатного даху на шатровий дошкільного
навчального закладу № 4 «Веселка» за адресою: пров. Бульварний, 8А в
м. Корюківка, Чернігівської області» на суму 4256,870 тис. грн..
2. Основні техніко - економічні характеристики об’єкта:
Характер проведення робіт – реконструкція.
Кошторисна вартість робіт:
Всього – 4256,870 тис. грн., у тому числі:
будівельні роботи – 2890,600 тис. грн.,
інші витрати – 671,471 тис. грн.,
ПДВ- 694,799 тис. грн.
3. Генеральний проектувальник – ФОП Мельник С.П.
4. Експертний звіт – ТОВ «Експертиза МВК» від 05.06.2018 № 13905.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 лютого 2019 року

м. Корюківка

№ 37

Про затвердження вартості послуг
КП «Благоустрій» з організації проведення
державної реєстрації шлюбу
Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 11.01.2019 № 8 щодо
затвердження цін на послуги з організації проведення державної реєстрації
шлюбу у скорочені строки (пакет послуг «Святковий»),
виконком міської ради вирішив:
Затвердити ціни на послуги комунального підприємства «Благоустрій»
Корюківської міської ради з організації проведення державної реєстрації
шлюбу у скорочені строки за місцем подання заяви (пакет послуг
«Святковий»), що будуть надаватися в рамках реалізації пілотного проекту
«Шлюб за 24 години» (додаток 1).
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 лютого 2019 року

м. Корюківка

№ 38

Про розміщення об’єкта зовнішньої реклами
Розглянувши заяву фізичної особи - підприємця Осипенка Миколи
Григоровича про надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами,
керуючись Положенням про розміщення зовнішньої реклами на території
населених пунктів Корюківської міської ради, затвердженим рішенням восьмої
сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 09.08.2017, Типовими
правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, ст. 16 Закону України «Про
рекламу», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Надати дозвіл фізичній особі - підприємцю Осипенку Миколі
Григоровичу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами – рекламної вивіски
розміром 5 м. кв. за адресою: вул. Шевченка, 97, м. Корюківка терміном на
5 (п’ять) років.
2. У зв’язку з тим, що земельна ділянка по вул. Шевченка, 97,
м. Корюківка перебуває у приватній власності Осипенка М.Г. на підставі
державного акта на право власності на земельну ділянку ЯЕ № 791973 від
01.07.2008 – плату за користування місцем розміщення об’єкта зовнішньої
реклами не нараховувати.
3. Укласти договір з ФОП Осипенком М.Г. про розміщення об’єкта
зовнішньої реклами відповідно до пунктів 1, 2 цього рішення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Савченка О.М..
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 лютого 2019 року

м. Корюківка

№ 39

Про розміщення
інформаційних знаків
Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» щодо надання
дозволу на розміщення інформаційних знаків підприємства на території
м. Корюківка, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради на розміщення інформаційних знаків підприємства
розміром 210 мм на 1000 мм на території м. Корюківка, а саме – на
перехрестях:
- вул. Костюк Г. – вул. Чернігівська;
- вул. Нова – вул. Дудка;
- вул. Нова – вул. Вокзальна;
- вул. Вокзальна – пров. Вокзальний.
2. КП «Корюківкаводоканал» здійснити встановлення інформаційних
знаків, зазначених в п. 1 даного рішення, згідно вимог чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О.М..
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 лютого 2019 року

м. Корюківка

№ 40

Про надання дозволу на
здійснення попередньої оплати
Розглянувши клопотання Корюківського ДНЗ № 1 «Дельфін» від
28.01.2019 № 01-46/15, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від
23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг,
що закуповуються за бюджетні кошти», ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Надати дозвіл Корорюківському дошкільному навчальному закладу № 1
«Дельфін» художньо - естетичного напрямку Корюківської міської ради на
здійснення попередньої оплати послуг з поточного ремонту приміщення
навчального закладу, а саме:
фізкультурної зали – на суму 58500,00 грн.,
кабінету медсестри – на суму 23368,43 грн..
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 лютого 2019 року

м. Корюківка

№ 41

Про затвердження калькуляцій
Розглянувши клопотання КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО - ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ
КОНТОРИ від 05.02.2019 № 32, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Затвердити наступні калькуляції КОРЮКІВСЬКОЇ ЖИТЛОВО ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ КОНТОРИ:
- вартості 1 години роботи слюсаря - електрика 4 розряду,
- вартості 1 години роботи слюсаря - сантехніка 3 розряду,
- вартості 1 години роботи трактора Т - 40,
- вартості 1 км. пробігу автомобіля МАЗ,
- вартості 1 км. пробігу автомобіля JAC,
- вартості встановлення лічильника холодної та гарячої води на металевих та
пропіленових з’єднаннях,
- вартості встановлення лічильника холодної та гарячої води на
металопластикових з’єднаннях,
- вартості заміни лічильника холодної та гарячої води на металевих та
пропіленових з’єднаннях,
- вартості 1 години роботи мотопомпи в комплекті,
- вартості 1 години години роботи спецтехніки R-650.
Калькуляції додаються.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 лютого 2019 року

м. Корюківка

№ 43

Про затвердження оцінки майна
міської комунальної власності
Розглянувши звіт про оцінку майна: частини водонапірної башти площею
15,0 кв.м., що перебуває в господарському віданні КП «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради та знаходиться за адресою: Чернігівська обл.,
м. Корюківка, вул. З. Космодем’янської, виконаний приватним підприємством
«Десна - Експерт - М» за договором № 044/19-М від 06.02.2019, рецензію на
звіт про оцінку майна, виконану за договором від 11.02.2019, керуючись ст. 29
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Затвердити звіт про оцінку майна: частини водонапірної башти площею
15,0 кв.м., що перебуває в господарському віданні КП «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради та знаходиться за адресою: Чернігівська обл.,
м. Корюківка, вул. З. Космодем’янської, ринкова вартість якого станом на
06.02.2019 становить 165656,25 грн. (сто шістдесят п’ять тисяч шістсот
п’ятдесят шість гривень 25 копійок) без врахування ПДВ.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 лютого 2019 року

м. Корюківка

№ 44

Про оренду майна
міської комунальної власності
Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради від 01.02.2019 № 01-12/91 та від 11.02.2019
№ 01-12/117, звернення Чернігівської дирекції АТ «Укрпошта» від 05.02.2019
№ 22/18, враховуючи рішення дев’ятнадцятої позачергової сесії Корюківської
міської ради сьомого скликання від 21.01.2019 № 2-21/VII «Про передачу
майна міської комунальної власності», 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. Продовжити термін дії договору оренди приміщення міської
комунальної власності від 30.05.2007 по вул. Дудка, 64, м. Корюківка,
укладеного з акціонерним товариством «Укрпошта», по 31 грудня 2019 року
включно.
2. Надати дозвіл Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської
міської ради на:
2.1. продовження терміну дії договору № 1-ОП оренди нерухомого майна
від 14.11.2017, а саме: приміщень харчоблоків шкільних їдалень Корюківської
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 терміном по 31 грудня
2019 року включно;
2.2. продовження терміну дії договору № ОМ 2 оренди індивідуально
визначеного майна від 27.11.2017, а саме: холодильного та технологічного
обладнання харчоблоків шкільних їдалень терміном по 31 грудня 2019 року
включно;
2.3. дострокове розірвання договору оренди № 12 від 28.11.2017,
украденого з фізичною особою - підприємцем Гломоздою Борисом

Віталійовичем на оренду приміщення площею 24,5 кв.м. в нежитловій будівлі
по вул. Шевченка, 70, в м. Корюківка.
3. Надати дозвіл Центру надання соціальних послуг Корюківської міської
ради на укладення додаткових угод щодо зміни сторони Орендодавця,
реквізитів та інших умов до договорів оренди майна міської комунальної
власності з наступними орендарями:
№
п/п

Назва (підприємства,
організації, установи)
Орендаря
1 Корюківська районна
організація ветеранів,
код ЄДРПОУ 22823956
2 Управління соціального
захисту населення
Корюківської РДА,
код ЄДРПОУ 03196067
3 Лікувально-профілактичний
заклад «Обласний центр
екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф»
Чернігівської обласної ради
код ЄДРПОУ 38510035

Адреса об’єкту Орендован
оренди
а площа м²Номер

Дані договору
Дата
Термін дії

м.Корюківка,
вул. Вокзальна,
2
м.Корюківка,
вул. Вокзальна,
9

49,90

6

14.11.2017 01.11.201731.07.2020

541,8

1

18.06.2018 13.06.2018 –
31.12.2018

м.Корюківка,
вул.
Вокзальна, 9

94,8

2

18.06.2018 13.06.2018 –
31.12.2019

4. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому, Відділу
освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради,
Центру надання соціальних послуг забезпечити виконання даного рішення.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 лютого 2019 року

м. Корюківка

№ 45

Про надання дозволу
на списання майна
Розглянувши документи інвентаризаційної комісії міської ради щодо
списання майна, що перебуває на обліку Корюківської міської ради,
відповідно до Положення про відчуження та списання майна, що є міською
комунальною власністю, затвердженого рішенням двадцять четвертої сесії
Корюківської міської ради п’ятого скликання від 20.08.2009, керуючись ст. 29
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Надати дозвіл на списання з балансу Корюківської міської ради
необоротних матеріальних активів на загальну суму 1572,80 грн. (одна тисяча
п’ятсот сімдесят дві гривні 80 копійок), у тому числі:
№
з/п

Найменування

1
2
3
4
5
6

Шафа 2-х дверна
Трибуна
Шафа для одягу
Крісло для зала
Годинник настольний
Стільці

Інвентарний
номер

Кількість

111360010
111360011
111360012
111360018
111360063
111360011

1 штука
1 штука
1 штука
6 штук
1 штука
5 штук

Первісна
балансова
вартість
241,00
109,00
385,00
454,80
133,00
250,00

2. Списання майна здійснити відповідно до зазначеного вище Положення.
3. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити
виконання даного рішення.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 лютого 2019 року

м. Корюківка

№ 46

Про зміну назви нерухомого майна
міської комунальної власності
З метою здійснення державної реєстрації нерухомого майна, що прийняте
в міську комунальну власність Корюківської міської територіальної громади,
керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Змінити назви об’єктів нерухомого майна, що розміщені за адресою:
вул. Білого генерала, 66, с. Сядрине, Корюківський район, Чернігівська
область, а саме: «Приміщення поліклініки» на «Будівля нежитлова» та «Хлів
біля приміщення поліклініки» на «Сарай».

Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 лютого 2019 року

м. Корюківка

№ 49

Про присвоєння адрес
земельним ділянкам
Розглянувши заяви Пилипенко Тетяни Василівни та Вдовиченка
Олександра Миколайовича щодо присвоєння адрес земельними 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, цільове
призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яку Пилипенко Т.В.
має намір отримати безоплатно у приватну власність, поштову адресу:
вул. Перемоги, 77 А, м. Корюківка, Чернігівська область.
Підстава: заява від 29.01.2019.
2. Присвоїти земельній ділянці орієнтовно площею 0,10 га, цільове
призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яку Вдовиченко О.М.
має намір отримати безоплатно у приватну власність, поштову адресу:
пров. Бібліотечний, 32, м. Корюківка, Чернігівська область.
Підстава: заява від 29.01.2019.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 лютого 2019 року

м. Корюківка

№ 50

Про постановку на квартирний облік
Розглянувши клопотання Корюківської центральної районної лікарні, служби
у справах дітей Корюківської районної державної адміністрації, керуючись
ст. 39 Житлового кодексу, Правилами обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в, постановою
виконавчого комітету Чернігівської обласної ради народних депутатів і
президії обласної ради президії професійних спілок від 07.01.1985 «Про
порядок обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і
надання їм жилих приміщень у Чернігівській області», ст. 33 Закону України
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Поставити на квартирний облік:
- Руденко Ірину Миколаївну, __________ р.н., особу, направлену у порядку
розподілу на роботу в іншу місцевість, черга позачергова, склад сім’ї − 3 особи:
1) чоловік – Руденко Роман Борисович, __________р.н.;
2) син – Руденко Богдан Романович, ______________ р.н.
Підстава: клопотання Корюківської ЦРЛ № 03-05/35 від 14.01.2019;
- Нечитайло Наталію Сергіївну, __________ р.н., дитину, позбавлену
батьківського піклування, черга позачергова, склад сім’ї − 1 особа.
Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від
30.01.2019 № 10-18/41.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 лютого 2019 року

м. Корюківка

№ 51

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 Литвину Володимиру Анатолійовичу, що мешкає
по вул. Дудка, 12, м. Корюківка, ідентифікаційний номер _____________,
матеріальну допомогу на лікування матері Деньгуб Тамари Олександрівни
в сумі 1500 грн..
Кошти перерахувати на рахунок № _____________ у ПАТ КБ
«Приватбанк», картка № _______________.
Підстава: заява вх. № 5/04-05 від 15.01.2019.
2.
Надати
Гончаренку
Михайлу
Васильовичу,
що
мешкає
по вул. Зарічна, 82, м. Корюківка, ідентифікаційний номер ___________,
матеріальну допомогу на лікування в сумі 1000 грн..
Кошти перерахувати на рахунок № ___________ у ПАТ КБ
«Приватбанк», картка № _________________.
Підстава: заява вх. № 10/04-05 від 21.01.2019.
3. Надати Рубан Марині Анатоліївні, зареєстрованій по _______________,
м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника податків
_______________, матеріальну допомогу на лікування в сумі 500 грн..
Кошти перерахувати у ТВ БВ № 10024/0159 Філії – ЧОУ АТ «Ощадбанк»
на особовий рахунок № ________________.
Підстава: заява вх. № 11/04-05 від 21.01.2019.

4. Надати Клюй Тетяні Миколаївні, зареєстрованій по ________________,
с. Сядрине Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки
платника податків _______________, матеріальну допомогу на ліквідацію
наслідків пожежі в розмірі 1500 грн..
Кошти перерахувати на рахунок № ________________ у ПАТ КБ
«Приватбанк», картка № ___________________.
Підстава: заява вх. № 14/04-05 від 24.01.2019.
5. Надати Пашко Ганні Миколаївні, зареєстрованій по вул.
________________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки
платника податків _______________, матеріальну допомогу на лікування в
сумі 1000 грн..
Кошти перерахувати на особовий рахунок Пашко Г.М. № _____________
у ТВ ВБ № 10024/0159 філії ЧОУ АТ «Ощадбанк».
Підстава: заява вх. № 22/04-05 від 06.02.2019.
6. Надати Бут Ользі Володимирівні, зареєстрованій по _______________,
м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника податків
_______________, матеріальну допомогу на лікування чоловіка Бута Валерія
Івановича в розмірі 1000 грн..
Кошти перерахувати на рахунок № ______________ у ПАТ КБ
«Приватбанк», картка № _____________________.
Підстава: заява вх. № 24/04-05 від 11.02.2019.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 лютого 2019 року

м. Корюківка

№ 52

Про надання дозволу на
підключення до централізованої
мережі водопостачання
Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської
ради від 04.02.2019 № 41, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради на підключення до міської централізованої мережі
водопостачання наступних об’єктів:
будівлі лабораторно-виробничого корпусу ТОВ «Корюківський елеватор»
по вул. Мічуріна, 24, м. Корюківка,
- житлового будинку по вул. Індустріальна, 37, м. Корюківка, власник –
Фесько Юлія Вікторівна,
житлового будинку по вул. Дудка, 32, м. Корюківка, власник – Сергієнко
Сергій Андрійович.
2. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на
виконання земляних робіт по підключенню зазначених об’єктів до міської
мережі водопостачання.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О.М..
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 лютого 2019 року

м. Корюківка

№ 53

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 Невжинській Аллі
Сергіївні (вул. ___________, с. Забарівка Корюківського району, реєстраційний
номер облікової картки платника податків ____________), що здійснювала
поховання Кожановського Сергія Миколайовича, безробітного, який помер
02.01.2019.
Підстава: заява вх. № 8/04-05 від 16.01.2019.
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

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 лютого 2019 року

м. Корюківка

№ 54

Про надання дозволу на
торгівлю траурними вінками,
корзинами та квітами
Розглянувши колективну заяву громадян Алексієнко Л. В., Потапенко З. К.,
Єрмоленко Г. М., Корюки Н. Х., Оряпа В. Г., Черниша О. О., Журби О. В.,
Васильченко В. А., Ювженко Н. В. вх. № 21/04-05 від 04.02.2019, керуючись
ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Надати дозвіл фізичним особам - підприємцям на торгівлю траурними
вінками, корзинами та квітами біля магазину «Слов’янські шпалери»
по вул. Вокзальна, 6 (зі сторони вул. Передзаводська, крім проїжджої
частини вулиці (згідно схеми розташування, що додається), з 08 квітня по
07 травня 2019 року.
2. Зобов’язати вищезазначених підприємців укласти з КОРЮКІВСЬКОЮ
ЖИТЛОВО - ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЮ КОНТОРОЮ договори на вивезення
сміття з території, зазначеної в п. 1, на період здійснення ними торгівельної
діяльності.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Бикова О. М..
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 лютого 2019 року

м. Корюківка

№ 55

Про знесення зелених насаджень
Розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підлягають
знесенню чи пересадженню, від 06.02.2019 №№ 1-5 керуючись ст. 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити Акти обстеження зелених насаджень, що підлягають
знесенню чи пересадженню у зв’язку із забудовою та впорядкуванням
земельних площ на території Корюківської міської ради, від 06.02.2019
№№ 1-5.
2. Надати дозвіл на знесення зелених насаджень, зазначених у актах
обстеження, наступним підприємствам:
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БЛАГОУСТРІЙ» КОРЮКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ – згідно актів №№ 1, 2, 4.
- КОРЮКІВСЬКІЙ ЖИТЛОВО - ЕКСПЛУАТАЦІЙНІЙ КОНТОРІ – згідно акта
обстеження № 3.
- Корюківському міжрайонному управлінню водного господарства – згідно
акта № 5.
3. Оприбуткувати дрова, отримані в результаті знесення зелених
насаджень:
- відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради - об’ємом 204,52 м.
куб.,
- КОРЮКІВСЬКІЙ ЖИТЛОВО - ЕКСПЛУАТАЦІЙНІЙ КОНТОРІ – 8,30 м.куб..
Передати

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БЛАГОУСТРІЙ»
КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ дрова об’ємом 95,94 м. куб. та Відділу освіти,

4.

культури, молоді та спорту 108,58 м. куб. для використання для власних
потреб.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О.М..
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

