
 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 квітня 2019 року                   м. Корюківка                                             № 119 

 

Про підсумки роботи  

комунальних підприємств  

Корюківської міської ради у 2018 році 

 

        Заслухавши інформацію начальника КП «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради Галущенка С.В., начальника Корюківської житлово-

експлуатаційної контори Жоголка А.О. та начальника КП «Благоустрій» 

Селюка А.М., керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

                                            виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Інформацію керівників комунальних підприємств про підсумки роботи 

комунальних підприємств Корюківської міської ради у 2018 році прийняти до 

відома. 

 

        2. Роботу комунальних підприємств у 2018 році визнати задовільною. 

 

 

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 

 

16 квітня 2019 року                   м. Корюківка                                             № 120 

 

Про внесення змін  

до міських Програм 

 

        Заслухавши інформацію першого заступника міського голови                 

Савченка О.М.,  керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 
 

виконком міської ради вирішив: 

 

   1. Внести зміни до Програми розвитку, фінансової підтримки та 

поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської 

ради на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 21.12.2017 «Про внесення 

змін до рішення восьмої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

09.08.2017 року «Про затвердження Програми розвитку, фінансової підтримки 

та поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради на 2017-2019 роки», саме: 

 

   1.1. Пункт 7 паспорта Програми «Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідний для реалізації Програми за кошти міського бюджету, 2019 рік –  

16 700 000 грн.» замінити на «Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідний для реалізації Програми за кошти міського бюджету, 2019 рік –  

17 900 000 грн.».  

        1.2. Розділ 4 Програми «Основні завдання Програми, обсяги та джерела 

фінансування» викласти в новій редакції: «Надання фінансової допомоги та 

здійснення внесків до статутних фондів комунальних підприємств буде 

спрямовано на виконання наступних завдань: 

- придбання матеріалів та обладнання для проведення робіт з підготовки 

житлового фонду комунальної власності до роботи в осінньо - зимовий період; 

- придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпечності 

експлуатації інженерних мереж (мереж водопостачання, водовідведення, 

електропостачання тощо); 

- придбання матеріалів та обладнання для своєчасного гасіння пожеж;  



- забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

- сплата податків, зборів та обов’язкових платежів; 

- придбання технічних засобів, інструментів, спецодягу тощо; 

- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій; 

- капітальний ремонт, ремонт об’єктів та обладнання; 

- зміцнення матеріально-технічної бази підприємств; 

- придбання техніки; 

- придбання основних засобів для проведення невідкладних та аварійних 

робіт, подолання наслідків надзвичайних ситуацій; 

- придбання дороговартісних матеріалів, запчастин для забезпечення 

господарських потреб підприємств; 

- вирішення інших питань господарської діяльності комунальних 

підприємств. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів загального та 

спеціального фонду міського бюджету за умови затвердження бюджетних 

призначень на її виконання рішенням міської ради про міський бюджет 

(рішенням про внесення змін до міського бюджету) на відповідний рік згідно з 

розписом міського бюджету. 

 

№ 

п/п 

Назва установи Обсяги фінансування, грн. 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 

1. Корюківська ЖЕК 2 100 000 2 000 000 3 000 000 

2. КП «Корюківкаводоканал» 1 600 000 5 000 000 6 000 000 

3. КП «Благоустрій» 200 000 5 000 000 6 000 000 

3. КП «Наумівка-Сервіс» 10 000 490 000 700 000  

4. КП «Убідьське» 300 000 510 000 2 000 000 

5. КП «Батьківщина» 10 000 500 000 200 000 

 Разом 4 220 000 13 500 000 17 900 000 

 

        2. Внести зміни до цільової Програми «Управління майном міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади на 2018-

2020 роки», затвердженої рішенням тринадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 05.03.2018, а саме: 

2.1. В пункті 8 паспорта Програми «Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, 1 927 500 грн., в 

тому числі: 2018 рік – 730 500 грн.; 2019 рік – 598 500 грн.; 2020 рік –               

598 500 грн.» замінити на «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації Програми 4 150 000 грн., в тому числі: 2018 рік – 730 000 грн.; 

2019 рік – 2 820 000 грн.; 2020 рік – 600 000 грн.». 

2.2. У розділі 5 Програми «Фінансування Програми» цифри                    

«1 927 500 грн.» замінити цифрами «4 150 000 грн». 



2.3. Додаток до Програми управління майном міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади  на 2018-2020 роки 

викласти в новій редакції.    

 

        3. Дане рішення внести на чергову сесію для затвердження Корюківською 

міською радою. 

 

 

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 

 

16 квітня 2019 року                        м. Корюківка                                          № 121  

 

Про перерозподіл субвенції  

 

       Згідно розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної 

ради від 23.03.2019 № 27 «Про розподіл субвенції» здійснено перерозподіл 

коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (ККД 

41051200). 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. Зменшити призначення по загальному фонду (видатки споживання) за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 

32200,00 грн. (КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»). 

 

  2. Збільшити призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 

32200,00 грн. (КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування»). 

 

  3. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) врахувати дане рішення при 

підготовці проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 



двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 

2018 року «Про міський бюджет на 2019 рік».  

 

  4. 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 

 

16 квітня 2019 року                        м. Корюківка                                         № 122  

 

Про іншу субвенцію з районного бюджету 

 

        Згідно розпоряджень голів Корюківської районної ради та Корюківської 

районної державної адміністрації від 26.03.2019 № 22, від 27.03.2019 № 23 та 

від 03.04.2019 № 24 «Про перерозподіл видатків районного бюджету» 

міському бюджету виділена інша субвенція з районного бюджету як дольова 

участь на утримання Центру надання соціальних послуг Корюківської міської 

ради в сумі 552748,89 грн. (ККД 41053900). 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  іншої субвенції з районного бюджету  на утримання 

Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради в сумі  

552748,89 грн., з яких на виплату заробітної плати – 512498,89 грн., на                 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9000,00 грн. та інші видатки –                

31250,00 грн.. 

  Головний розпорядник – Корюківська міська рада. 

  Розпорядник ІІІ ступеня – Центр надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради. 

 

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

підготовці проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 

2018 року «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 

 

16 квітня 2019 року                        м. Корюківка                                      № 123 

 

Про іншу субвенцію з обласного бюджету 

 

         Згідно розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної 

ради від 08.04.2019 № 28 «Про виділення коштів»  міському бюджету виділена 

інша субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців 

депутатами обласної ради в сумі 10000,00 грн. (ККД 41053900). 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  іншої субвенції з обласного бюджету  на виконання 

доручень виборців депутатами обласної ради в сумі 5000,00 грн. на надання 

матеріальної допомоги жительці м.Корюківка, вул. Братчикова, 108 Потапенко 

Ніні Павлівні за пропозицією депутата обласної ради Пивовара С.Г.. 

 

        2. Спрямувати кошти  іншої субвенції з обласного бюджету  на виконання 

доручень виборців депутатами обласної ради в сумі 5000,00 грн. на надання 

матеріальної допомоги жительці с. Наумівка Прачик Олесі Миколаївні за 

пропозицією депутата обласної ради Демченка О.Г.. 

 

 3. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) врахувати дане рішення при 

підготовці проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 

2018 року «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 

 

16  квітня 2019 року                        м. Корюківка                                       № 124 

 

Про іншу субвенцію 

 

Згідно рішення двадцять дев’ятої сесії Охрамієвицької сільської ради 

сьомого скликання від 05.04.2019 міському бюджету виділена додатково інша 

субвенція в сумі 10930,00 грн. на утримання фахівця 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  Охрамієвицького сільського 

бюджету до міського бюджету в сумі 10930,00 грн..  

 

2. Збільшити: 

2.1. Доходи міського бюджету на 2019 рік по ККД 41053900 «Інші 

субвенції з місцевого бюджету» на суму 10930,00 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. Міському голові Ахмедову Р.Р. укласти з Охрамієвицькою сільською 

радою договір на підставі цього рішення. 

 

      4. 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 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 квітня 2019 року                     м. Корюківка                                         № 125 

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 16.10.2018  № 390 

«Про встановлення тарифів  

на послуги з централізованого  

водопостачання та водовідведення» 

 

      Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 10.04.2019 № 88 щодо встановлення нових тарифів на послуги з 

централізованого водопостачання по м. Корюківка та с. Наумівка 

Корюківського району,  приймаючи до уваги, що процедура доведення 

інформації до споживачів  та обговорення тарифів закінчилась і пропозиції та 

зауваження на адресу підприємства не надходили,  керуючись  ст. 13  Закону  

України   «Про  питну  воду та  питне  водопостачання», ст.ст. 28, 30, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                                виконком міської ради вирішив: 

 

         1. Внести зміни до пунктів 1, 2 рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 16.10.2018  № 390 «Про встановлення тарифів 

на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення», виклавши 

їх в наступній редакції: 

         «1. Встановити тарифи на послуги комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради з централізованого 

водопостачання та водовідведення по м. Корюківка в наступних розмірах: 

 

централізоване водопостачання:  

для населення – 16 грн. 70 коп. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

для організацій, установ та закладів бюджетної сфери – 16 грн. 70 коп. за           

1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

для інших споживачів – 16 грн. 70 коп. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ; 



 

централізоване водовідведення:   

для населення – 43 грн. 82 коп. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

для організацій, установ та закладів бюджетної сфери – 43 грн. 82 коп. за         

1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

для інших споживачів – 43 грн. 82 коп. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ. 

 

        2. Встановити тарифи на послуги комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради з централізованого 

водопостачання та водовідведення по с. Наумівка Корюківського району в 

наступних розмірах: 

 

централізоване водопостачання:  

для населення – 16 грн. 70 коп. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

для організацій, установ та закладів бюджетної сфери – 16 грн. 70 коп. за           

1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

для інших споживачів – 16 грн. 70 коп. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ; 

 

централізоване водовідведення:   

для населення – 24 грн. 92 коп. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

для організацій, установ та закладів бюджетної сфери – 24 грн. 92 коп. за           

1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

для інших споживачів – 24 грн. 92 коп. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ». 

 

      3. Дане рішення підлягає оприлюдненню через засоби масової інформації 

та вводиться в дію з 01 травня 2019 року. 

 

      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 

 

16 квітня 2019 року                     м. Корюківка                                            № 126 

 

Про затвердження Положення 

про пункт прокату технічних та інших 

засобів реабілітації 
 

       Розглянувши клопотання Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради від 12.04.2019 № 01-06/237 щодо затвердження 

Положення про пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації, що 

створюється з метою надання громадянам, що проживають на території 

Корюківської міської об’єднаної територіальної громади та сіл Корюківського 

району, що не ввійшли до складу об’єднаних територіальних громад, послуг з 

прокату засобів реабілітації, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 

05.04.2012 № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та 

іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей - інвалідів та інших окремих 

категорій населення, переліку таких засобів», наказу Міністерства соціальної 

політики України від 28.09.2015 № 964 «Про затвердження Типового 

положення про пункти прокату технічних та інших засобів реабілітації», ст. 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

        Затвердити Положення про пункт прокату технічних та інших засобів 

реабілітації  Центру надання соціальних послуг 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 

 

16 квітня 2019 року                     м. Корюківка                                          № 127 

 

Про затвердження  

Календарного плану заходів  

відділу соціальних служб для сім’ї,  

дітей та молоді Центру надання 

соціальних послуг Корюківської  

міської ради на 2019 рік 

 

        Розглянувши клопотання Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради від 13.04.2019 № 01-06/239, керуючись 

Положенням про Центр надання соціальних послуг Корюківської міської ради, 

затвердженим рішенням вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради від               

15.11.2018 «Про створення Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради», ст. 28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

                                     виконком міської ради вирішив: 

 

        Затвердити Календарний план заходів відділу соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді Центру надання соціальних послуг Корюківської  міської  ради 

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 

 

16 квітня 2019 року                     м. Корюківка                                         № 128 

 

Про привітання жителів громади, 

які відзначають ювілеї у квітні 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів, 

керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, 

затвердженим рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20.12.2018, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

          1. З нагоди ювілейного дня народження вручити вітальну листівку              

з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 500 грн. кожному: 

-         Науменку Григорію Іллічу – жителю с. Турівка (___________ р.н.), 

-         Пантелієнко Ганні Петрівні – жительці с. Воловики (__________ р.н.). 

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів          

від 25.03.2019 № 30. 

 

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

1000 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 100 грн. для придбання 

квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) забезпечити 

перерахування коштів згідно з даним рішенням. 

 

 

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 

 

16 квітня 2019 року                     м. Корюківка                                         № 129 

 

Про привітання жителів громади, 

які відзначають ювілеї у травні 

 

        Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів, 

керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, 

затвердженим рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20.12.2018, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

                                    виконком міської ради вирішив: 

 

        1. З нагоди ювілейного дня народження вручити вітальну листівку              

з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 500 грн. кожному: 

-       Іванченко Ганні Пантеліївні – жительці м. Корюківка (________ р.н.), 

-       Ларченко Катерині Іванівні – жительці с. Забарівка (__________ р.н.), 

-       Мирошник Тетяні Іванівні – жительці с. Забарівка (___________ р.н.), 

-       Криловій Ганні Василівні – жительці с. Сядрине (_____________ р.н.), 

-       Метлі Анастасії Володимирівні – жительці с. Наумівка (________ р.н.), 

-   Гончарову  Костянтину Андрійовичу –  жителю  м.  Корюківка           

(__________ р.н.), 

-        Могильній Ганні Дмитрівні – жительці м. Корюківка (________ р.н.). 

         Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів          

від 15.04.2019 № 39. 

 

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

3500 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 350 грн. для придбання 

квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) забезпечити 

перерахування коштів згідно з даним рішенням. 

 

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 

 

16 квітня 2019 року                м. Корюківка                                               № 130 

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради з нагоди 74-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

 

        Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів від 

15.04.2019 № 40, керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської 

ради, затвердженим рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20.12.2018, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

                                    виконком міської ради вирішив: 

 

        1. З нагоди 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

-      Грищенка Миколу Михайловича, учасника бойових дій – за мужність і 

героїзм, проявлені в роки Другої світової війни, та багаторічну сумлінну 

працю у повоєнні роки, 

-    Тройну  Лідію Кирилівну, інваліда  війни – за  багаторічну сумлінну    

працю у повоєнні роки, активну участь у героїко-патріотичному вихованні 

дітей та молоді. 

          

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

600 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 100 грн. для придбання 

квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) забезпечити 

перерахування коштів згідно з даним рішенням. 

 

 

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 

 

16 квітня 2019 року                 м. Корюківка                                           № 131 

 

Про виділення коштів 

на проведення офіційних заходів 

з нагоди Дня пам’яті та примирення 

і 74-ї річниці перемоги над нацизмом  

у Другій світовій війні 

 

       Відповідно до ст.ст.  28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Календарного плану заходів Корюківської міської ради на                 

2019 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 10 січня 2019 року № 2,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

        З нагоди відзначення у 2019 році Дня пам’яті та примирення і 74-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: 

 

        1. Затвердити список учасників бойових дій, інвалідів та малолітніх 

в’язнів періоду Другої світової війни, що проживають на території населених 

пунктів Корюківської міської територіальної громади, для виплати 

матеріальної допомоги (додається). 

        Підстава: лист Корюківської районної організації ветеранів від 15.04.2019 

№ 38. 

 

        2. Виділити кошти: 

-     в сумі 10500 грн. для виплати матеріальної допомоги ветеранам війни за 

списком, 

-       в сумі 1100 грн. на придбання квітів для привітання ветеранів війни. 

 



        3. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі                

10500 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 1100 грн. для 

придбання квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) 

забезпечити перерахування коштів згідно з даним рішенням. 

 

 

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 

 

16 квітня 2019 року                   м. Корюківка                                               № 132 

                        

Про закріплення території обслуговування  

за закладами загальної середньої освіти,  

що належать до міської комунальної власності 

 

       Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради щодо перерозподілу вулиць за закладами загальної 

середньої освіти міста у зв’язку з ліквідацією з 01 вересня 2018 року 

Корюківської загальноосвітньої школи І ступеня № 3 Корюківської міської 

ради Чернігівської області, відповідно до Порядку ведення обліку дітей 

шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 13.09.2017 № 684, ст. 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою забезпечення здобуття загальної середньої 

освіти усіма дітьми шкільного віку, які проживають на території Корюківської 

міської ради, 

                       

                                    виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Закріпити території обслуговування за закладами загальної середньої 

освіти, що належать до міської комунальної власності. 

 

       2. Затвердити розподіл вулиць для закріплення за закладами загальної 

середньої освіти м. Корюківка (додається). 

 

       3.  Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від14.05.2018 

№ 175 «Про розподіл вулиць для закріплення території обслуговування за 

закладами загальної середньої освіти, що належать до міської комунальної 

власності» вважати таким, що втратило чинність. 

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

Міський голова                                                                   Р.АХМЕДОВ  



                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                   Рішення виконавчого комітету 

                                                                                   Корюківської міської ради 

                                                                                   від 16 квітня 2019 року № 132  

 

 

 

Розподіл вулиць  

для закріплення за закладами загальної середньої освіти м. Корюківка 

 

Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 

 

- вул. Шевченка від № 1 до № 69 з провулками 

- пров. Бульварний № 2-10 

- вул. Слов’янська 

- вул. Спортивна 

- вул. Гагаріна 

- пров. Гагаріна 

- вул. Червонохутірська 

- вул. Робоча 

- вул. Паркова 

- вул. Стржалковського 

- пров. Стржалковського 

- вул. Кошового 

- вул. Незалежності 

- вул. Єсеніна 

- вул. Миру 

- вул. Садова з  провулками 

- вул. Весняна 

- вул. Франка  

- пров. Франка 

- вул. Чехова 

- вул. Поліська 

- вул. Молодіжна 

- вул. Патріотів 

- вул. Прорізна 

- вул. Сонячна 

- вул. Каштанова 

- вул. 8 Березня 

- вул. Новоселівка 

- вул. Шкільна 

- пров. Шкільний 

- вул. З.Космодем’янської 

- вул. Чернишевського 

- вул. Толстого с. Трудовик 



- пров. Толстого 

- вул. Вербова с. Трудовик 

- вул. Суворова 

- пров. Суворова 

- вул. Дудка 

- пров. Дудка 

- вул. Бібліотечна  

- пров. Бібліотечний 

- вул. Гоголя 

- вул. Свободи  

- пров. Свободи. 

 

Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 

 

- вул. Зелена 

- вул. Лугова 

- вул. Дачна 

- пров. Дачний 

- вул. Маяковського 

- вул. Мирна 

- вул. Набережна 

- вул. Вишнева 

- вул. Лермонтова 

- вул. Нова 

- вул. Соборна 

- вул. Ринкова 

- вул. Лісова 

- вул. Довженка Олександра 

- вул. Корнієвського 

- пров. Корнієвського 

- вул. Українська 

- вул. Л. Українки з провулками 

- вул. Польова 

- вул. Ткаченко В. 

- вул. Сагайдачного гетьмана 

- вул. Костюк Г. 

- пров. Костюк Г. 

- вул. Братчикова 

- вул. Вознесенська 

- вул. Б. Хмельницького 

- вул. Чкалова 

- вул. Земська 

- вул. Перемоги з провулками 

- вул. Сіверська 

- вул. Першотравнева 



- вул. Дружби 

- вул. Пушкіна 

- пров. Пушкіна 

- вул. Чернігівська 

- вул. Енергетична 

- вул. Європейська 

- вул. Шевченка від № 114 і до кінця 

- вул. Калинова 

- вул. Малинова 

- вул. Піщана 

- вул. Озерна 

- вул. Індустріальна 

- пров. Індустріальний. 

 

 

Корюківська ЗОШ І ст. № 2 

 

- вул. Шевченка  № 70-114 

- вул. Вокзальна 

- вул. Предзаводська 

- вул. Бульварна 

- пров. Бульварний № 1а, 3 - 9, 12, 15, 15а 

- вул. Зарічна 

- пров. Зарічний 

- вул. Мічуріна 

- пров. Мічуріна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 квітня 2019 року                     м. Корюківка                                         № 133 

 

Про погодження графіка  

подачі гарячої води АТ «ОТКЕ» 

 

       Розглянувши лист ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» вх. № 256/04-02 від 08.04.2019 щодо 

встановлення графіка подачі води споживачам, керуючись Законом України 

«Про житлово-комунальні послуги», ст.ст. 28, 30, 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 
 

виконком міської  ради  вирішив: 
 

         Погодити          ПУБЛІЧНОМУ       АКЦІОНЕРНОМУ         ТОВАРИСТВУ 

«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»   графік  подання   гарячої   води споживачам 

в міжопалювальний період: щоденно з 17 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв.. 
 

 

 

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 

 

16 квітня 2019 року                   м. Корюківка                                               № 134 

 

Про затвердження графіків  

вивезення ТПВ Корюківської  

житлово-експлуатаційної контори 

 

       Розглянувши клопотання Корюківської житлово-експлуатаційної контори 

від 12.04.2019 № 98 щодо затвердження графіків вивезення твердих побутових 

відходів, керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

       Затвердити для Корюківської житлово-експлуатаційної контори: 

-   Графік вивезення твердих побутових відходів від підприємств, установ, 

організацій та контейнерних майданчиків м. Корюківка, 

-   Графік  вивезення  твердих  побутових  відходів  від  контейнерних 

майданчиків м. Корюківка (житловий фонд), 

-    Графік  вивезення  твердих  побутових  відходів  від  багатоквартирних 

житлових будинків м. Корюківка. 

  

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 

 

16 квітня 2019 року                   м. Корюківка                                             № 135  

 

Про затвердження проектно - 

кошторисної документації 

Розглянувши експертний звіт  ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 10.04.2019           

№ 02/086/19, 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                   

«Капітальний ремонт вул. Вокзальна ПК5+81 - ПК7+75 в м. Корюківка, 

Корюківського району Чернігівської області» на суму 1503,955 тис. грн.. 

   2. Основні техніко - економічні характеристики об’єкта: 

Характер проведення робіт – капітальний ремонт.                                            

Кошторисна вартість робіт: 

Всього – 1503,955  тис. грн., у тому числі:                                                                                

будівельні роботи –1178,228  тис. грн.,                                                                   

інші витрати – 325,727 тис. грн..    

3. Генеральний проектувальник – ТОВ «ДОРПРОЕКБУД».  

       4.   Експертний звіт  –   ТОВ «СІВЕРЕКСПКРТ»  від 10.04.2019                              

№ 02/086/19.       

 

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 

 

16 квітня 2019 року                   м. Корюківка                                             № 136 

 

Про затвердження калькуляцій  

 

        Розглянувши клопотання КП «Убідьське» від 11.04.2019 № 39, № 40,  

ФОП Котова І.Ю. вх. № 205/04-05 від 15.04.2019 щодо затвердження 

калькуляцій вартості послуг, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                               виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Затвердити станом на 01 квітня 2019 року наступні калькуляції 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УБІДЬСЬКЕ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ: 

-     вартості послуг з оранки 0,01 га присадибної ділянки трактором Т-40 для 

населення, 

-     вартості 1 години послуг трактором Т-40 для населення. 

      Калькуляції додаються. 

 

      2. Погодити фізичній особі-підприємцю Котову Ігорю Юрійовичу 

калькуляцію вартості послуг із встановлення 1 (одного) метра погонного 

огорожі, 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 

 

16 квітня 2019 року                   м. Корюківка                                               № 138 

 

Про затвердження звітів про оцінку майна 

міської комунальної власності 
 

          Розглянувши звіти про оцінку майна:  

        стели «Корюківка», що розташована на узбіччі автомобільної дороги Р-83 

(Т-25-12) (на в’їзді до м.Корюківка зі сторони м. Сновськ), виконаний 

приватним підприємством «Десна - Експерт - М» за договором № 047/19-М  

від 06.03.2019, 

        прибудинкових територій (тверде покриття) з між квартальними 

проїздами житлових будинків в місті Корюківка за адресами: вул. Зарічна, 1, 

вул. Зарічна, 3, вул. Передзаводська, 6, вул. Шевченка, 52 та 56, виконаний 

приватним підприємством «Десна - Експерт - М» за договором № 048/19-М  

від 06.03.2019, 

         комплексу будівель у складі:  штаб літ. А-1 загальною площею                   

69,3 кв.м., склад літ. Н-1 загальною площею 39,6 кв.м. та вагова літ. П-1 

загальною площею 25,3 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська обл.,  

Корюківський р-н, с. Забарівка, вул. Гагаріна, 13а, виконаний приватним 

підприємством «Десна - Експерт - М» за договором № 049/19-М  від 

13.02.2019, рецензію на звіт про оцінку майна, виконану за договором від 

12.03.2019, 

        нежитлової будівлі колишнього банно-прального комбінату загальною  

площею 383,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, с. Наумівка, вул. Лучка, 1а, виконаний приватним 

підприємством «Десна - Експерт - М» за договором № 050/19-М  від 

13.02.2019, рецензію на звіт про оцінку майна, виконану за договором від 

26.03.2019,  

        нежитлових приміщень площею 301,7 кв.м., на першому та другому 

поверхах будівлі колишнього побуткомбінату, що знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Наумівка, вул. Шевченка, 66а, 

виконаний приватним підприємством «Десна - Експерт - М» за договором                    

№ 051/19-М  від 13.02.2019, рецензію на звіт про оцінку майна, виконану за 

договором від 26.03.2019,  



        нежитлових приміщень площею 26,18 кв.м., розміщених в одноповерховій 

нежитловій будівлі, що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., 

м. Корюківська, вул. Шевченка, 83 а, виконаний приватним підприємством 

«Десна - Експерт - М» за договором № 094/19-М  від 03.04.2019, рецензію на 

звіт про оцінку майна, виконану за договором від 08.04.2019, 

        керуючись  ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні», 
 

                                        виконком міської ради вирішив: 

 

         1. Затвердити звіт про оцінку майна: стели «Корюківка», що розташована 

на узбіччі автомобільної дороги Р-83 (Т-25-12) (на в’їзді до м.Корюківка зі 

сторони м. Сновськ), вартість якої, згідно звіту, станом на 27.02.2019  

становить 28 130,90 грн. (двадцять вісім тисяч сто тридцять гривень                 

90 копійок) без врахування ПДВ.    

  

         2. Затвердити звіт про оцінку майна: прибудинкових територій (тверде 

покриття) з між квартальними проїздами житлових будинків в місті Корюківка 

за адресами: вул. Зарічна, 1, вул. Зарічна, 3, вул. Передзаводська, 6, 

вул.Шевченка, 52 та 56, залишкова вартість яких, згідно звіту, станом на 

28.02.2019 становить 834353,02 грн. (вісімсот тридцять чотири тисячі триста 

п’ятдесят три гривні 02 копійки) без врахування ПДВ, в тому числі: 

          2.1. прибудинкова територія (тверде покриття) з                  

між квартальними проїздами площею 930,5 кв.м. житлових 

будинків  по вул. Зарічна, 1 в місті Корюківка  

 

 

208116,34 грн 

          2.2. прибудинкова територія (тверде покриття) з                  

між квартальними проїздами площею 485,42 кв.м. житлових 

будинків  по вул. Зарічна, 3 в місті Корюківка 

 

 

108569,39 грн 

          2.3. прибудинкова територія (тверде покриття) з                 

між квартальними проїздами площею 421,0 кв.м. житлових 

будинків  по вул. Передзаводська, 6 в місті Корюківка 

 

 

94161,17 грн 

          2.4. прибудинкова територія (тверде покриття) з                    

між квартальними проїздами площею 1203,68 кв.м. житлових 

будинків  по вул. Шевченка, 52 в місті Корюківка 

 

 

269216,00 грн 

          2.5. прибудинкова територія (тверде покриття) з                  

між квартальними проїздами площею 689,84 кв.м. житлових 

будинків  по вул. Шевченка, 56 в місті Корюківка 

 

 

154290,12 грн 

  

        3. Затвердити звіт про оцінку майна: комплексу будівель у складі:  штаб 

літ. А-1 загальною площею 69,3 кв.м., склад літ. Н-1 загальною площею 39,6 

кв.м., склад літ. О-1 загальною площею 47,6 кв.м. та вагова літ. П-1 загальною 

площею 25,3 кв.м., що знаходяться за адресою: Чернігівська обл.,  

Корюківський р-н, с. Забарівка, вул. Гагаріна, 13а, ринкова вартість яких, 

згідно звіту, станом на 21.03.2019 становить 113475,46 грн. (сто тринадцять            



тисяч чотириста сімдесят п’ять гривень 46 копійок) без врахування ПДВ, в 

тому числі: 

          3.1. штаб літ. А-1  37422,00 грн 

          3.2. склад літ. Н-1 9979,21 грн 

          3.3. склад  літ. О-1 11995,21 грн 

          3.4. вагова літ. П-1 54079,04 грн 

 

        4. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлової будівлі колишнього 

банно-прального комбінату загальною  площею 383,2 кв.м., що знаходиться за 

адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Наумівка, вул. Лучка, 1а, 

ринкова вартість яких, згідно звіту, станом на 13.02.2019 становить    

222175,32 грн. (двісті двадцять дві тисячі сто сімдесят п’ять гривень                             

32 копійки) без врахування ПДВ. 

 

        5. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлових приміщень площею 

301,7 кв.м., на першому та другому поверхах будівлі колишнього 

побуткомбінату, що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Корюківський 

р-н, с. Наумівка, вул. Шевченка, 66а, ринкова вартість яких, згідно звіту, 

станом на 21.03.2019 становить 191562,42 грн. (сто дев’яносто одна тисяча 

п’ятсот шістдесят дві гривні 42 копійки), без врахування ПДВ. 

 

        6. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлових приміщень площею 

26,18 кв.м., розміщених в одноповерховій нежитловій будівлі, що знаходиться 

за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківська, вул. Шевченка, 83 а, ринкова 

вартість яких, згідно звіту, станом на 03.04.2019 становить 44204,06 грн. 

(сорок чотири тисячі двісті чотири гривні 06 копійок), без врахування ПДВ.  

 

       7. Винести на чергову сесію міської ради питання про прийняття в міську 

комунальну власність майна зазначеного в пунктах 1 та 2 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 

 

16 квітня 2019 року                        м. Корюківка                                        № 139 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Про оренду  майна 

міської комунальної власності  

 

         Розглянувши заяву ФОП Прядка О.В. від 12.03.2019, звернення                          

КЗ «Музейно - меморіальний комплекс пам’яті жителям населених пунктів 

України, знищених фашистськими окупантами» Чернігівської обласної ради 

від 12.04.2019 № 27, з метою  приведення у відповідність до Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна» та Методики розрахунку 

плати за оренду майна    міської комунальної власності, затвердженої 

рішенням вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

15.11.2018 орендних відносин, враховуючи перерозподіл орендованих площ 

будівель, що прийняті на баланс Корюківської міської ради, керуючись ст. 29 

Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

         1. Внести нижчезазначені зміни до договорів оренди та визнати орендні 

відносини: 
 

№ 

п/п 

Назва (підприємства, 

організації, установи) 
Орендаря 

Адреса об’єкту 

оренди 

Предмет  

оренди 

Дані договору 

Номер та  

дата 

Цільове 

призначення 

Орендна плата 

за квітень  
2019 року 

1 ФОП Петрінко Тетяна 

Миколаївна 

с.Наумівка,                

вул. Шевченка, 

66а 

приміщення 

площею 

78,2 кв.м. 

№3 від 

17.01.2014 

Непродовольчі 

товари 

880,16 

2 ФОП Рудник 

Людмила Іванівна  

с.Наумівка,                

вул. Шевченка, 

66а 

приміщення 

площею 

23,1 кв.м. 

№2 від  

01.10.2013 

Непродовольчі 

товари 

270,39 

3 ФОП Рудник 

Людмила Іванівна  

с.Наумівка,                

вул. Шевченка, 

66а 

приміщення 

площею 

39,7 кв.м. 

№2/4 від  

01.07.2014 

Непродовольчі 

товари 

463,73 

4 ФОП Галат Ганна 

Яківка  

с.Наумівка,                

вул. Шевченка, 

66а 

приміщення 

площею 

38,00 кв.м. 

№7 від  

28.02.2006 

Непродовольчі 

товари 

361,92 

5 ФОП Грось Артем 

Юрійович  

с.Наумівка,                

вул. Шевченка, 

66а 

приміщення 

площею 

122,7 кв.м. 

№1 від  

01.12.2012 

бар 973,84 



6 ФОП Кирик 

Олександр 

Миколайович 

с.Наумівка,                

вул. Лучка, 1а 

Нежитлова 

будівля площею 

383,20 кв.м. 

№4 від  

02.06.2014 

Продовольчі та 

непродовольчі 

товари 

2521,41 

7 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Забарівське» 

с. Забарівка, 

вул.Гагаріна,13а 

Нежитлові 

будівлі, 

загальною площею 

181,8 кв.м. 

б/н від  Інша  

діяльність 

 

1418,44 

 

          1.1. Орендна плата за квітень 2019 по договорам оренди, вказаним в 

пункті 1 рішення, підлягає коригуванню на щомісячний індекс інфляції, в тому 

числі за квітень 2019 року. 

 

2. Продовжити термін дії договору оренди  від 17.05.2013 № 4, 

укладеного з фізичною особою - підприємцем Прядком Олегом Вікторовичем 

про оренду приміщення прощею 26,18 кв.м. в нежитловій будівлі, розміщеній 

за адресою: вул. Шевченка, 83 а, м.Корюківка, по 15.02.2022 включно. 

 

3. Укласти договір оренди майна міської комунальної власності з 

комунальним закладом «Музейно - меморіальний комплекс пам’яті жителям 

населених пунктів України, знищених фашистськими окупантами»  

Чернігівської обласної ради на оренду приміщення загальною площею                      

59,9 кв.м. в нежитловій будівлі за адресою: вул. Вокзальна, 24, м. Корюківка 

під службові кабінети терміном на 2 роки 11 місяців з річною орендною 

платою в розмірі 1 гривня.     

 

4. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому 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 

 

16 квітня 2019 року                     м. Корюківка                                          № 140 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Про зміну цільового призначення та назви 

нерухомого майна міської комунальної власності 

 

Розглянувши лист Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 20.03.2019 № 01-12/236, акти про технічний стан 

майна міської комунальної власності від 28 березня 2019 та 04 квітня 2019, 

складені 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: 

        1.1. Акт № 4 від 28.03.2019 технічного стану майна міської комунальної 

власності - будівлі котельні з димовою трубою по вул. Бульварна, 25,                           

м. Корюківка, 1997 року введення в експлуатацію, первісною балансовою 

вартістю 54509,00 грн, 98% знос. 

        1.2. Акт № 5 від 04.04.2019 технічного стану майна міської комунальної 

власності – банно-прального комбінату по вул. Лучка, 1а, с. Наумівка, 

Корюківського району, 1981 року введення в експлуатацію, первісною 

балансовою вартістю 277176,00 грн, 98% знос. 

       1.3. Акт № 6 від 04.04.2019 технічного стану майна міської комунальної 

власності – нежитлової будівлі, побуткомбінату та готелю по вул. Шевченка, 

66а, с. Наумівка, Корюківського району, 1981 року введення в експлуатацію, 

первісною балансовою вартістю 3432,00 грн, 100% знос. 

 

2. Змінити цільове призначення будівлі міської комунальної власності, 

розташованої за адресою: вул. Бульварна, 25, м. Корюківка, з будівлі 

соціальної інфраструктури на нежитлову будівлю, назву будівлі «Котельня з 

димовою трубою» на «Нежитлова будівля». 

2.1. Враховуючи   зміну    цільового   призначення,  погодити   проведення 

 



реконструкції зазначеної будівлі під гараж для шкільних автобусів Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради. 

 

3. Змінити цільове призначення будівлі міської комунальної власності, 

розташованої за адресою: вул. Лучка, 1а, с. Наумівка, Корюківського району, з 

будівлі соціальної інфраструктури на нежитлову будівлю та назву будівлі 

«Банно-пральний комбінат» на «Нежитлова будівля».  

 

4. Змінити цільове призначення будівлі міської комунальної власності, 

розташованої за адресою: вул. Шевченка, 66а, с. Наумівка, Корюківського 

району, з будівлі соціальної інфраструктури на нежитлову будівлю та назву 

будівлі «Нежитлова будівля, побуткомбінат та готель» на «Нежитлова 

будівля».  

 

5. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому здійснити внесення  

змін до записів Державного реєстру прав на нерухоме майно щодо майна, 

зазначеного в пунктах 2-4 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 

 

16 квітня 2019 року                     м. Корюківка                                           № 141 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Про присвоєння адрес 

нерухомому майну 

міської комунальної власності 

 

        Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 20.03.2019 № 01-12/236, в.о. старости 

Наумівського старостинського округу Сухої М.В. № 79 від 09.04.2019, 

враховуючи наявність записів в Державному реєстрі прав на нерухоме майно 

за адресами: м. Корюківка, вул. Бульварна, 25, та Корюківський район,                     

с. Наумівка, вул. Шевченка, 66 а, керуючись ст. 30 Закону України «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Присвоїти нерухомому майну міської комунальної власності – 

нежитловій будівлі (бувшій котельні) поштову адресу: вул. Бульварна, 25 А,                    

м. Корюківка, Чернігівська область. 

 

2. Присвоїти нерухомому майну міської комунальної власності – 

нежитловій будівлі (бувшому побуткомбінату та готелю) поштову адресу:                                

вул. Шевченка, 66 Г, с. Наумівка, Корюківський район, Чернігівська область. 

 

 

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 

 

16 квітня 2019 року                       м. Корюківка                                         № 142 

 

Про постановку на квартирний облік 

 

        Розглянувши заяву Ільєнка В.В., клопотання служби у справах дітей 

Корюківської РДА, керуючись ст. 39 Житлового кодексу, Правилами обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень, 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 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                  виконком міської ради вирішив: 

 

        Поставити на квартирний облік: 

 

 -   Ільєнка Володимира Вікторовича, ____________ р.н., черга загальна, склад         

сім’ї − 1 особа: 

        Підстава: заява вх. № 137/04-05 від 27.03.2019. 

 

-       Хоменка Владислава Олександровича, __________ р.н., дитину, 

позбавлену батьківського піклування, черга позачергова, склад сім’ї − 1 особа. 

        Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від 

28.03.2019 № 10-18/163. 

 

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 

 

16 квітня 2019 року                       м. Корюківка                                         № 143 

 

Про надання дозволу  

на торгівлю  

 

        Враховуючи звернення громадян та суб’єктів підприємницької діяльності    

щодо   надання    тимчасового  дозволу   на   здійснення   торгівлі продукцією 

власного виробництва на території м. Корюківка, керуючись ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                               виконком міської ради вирішив:  

   
        1. Надати дозвіл на торгівлю продукцією власного виробництва 
(розсадою овочів та квітів, сільськогосподарською продукцією) по               
вул. Ринкова м. Корюківка, від перехрестя вулиць Вокзальна та Ринкова до 
будівлі по вул. Ринкова, 20, та на земельній ділянці біля заїзду на територію 
щоденного ринку за адресою: вул. Вокзальна, 9 терміном по 31 грудня                
2019 року включно при умові дотримання правил благоустрою. 
 

   2. Зобов’язати суб’єктів підприємницької діяльності, котрі будуть 

здійснювати торгівлю, 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 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 

 

16 квітня 2019 року                        м. Корюківка                                        № 144  

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши звернення 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 Бабку Леоніду Івановичу, зареєстрованому по вул. ___________, 

м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки  платника   податків  

___________, матеріальну допомогу на  лікування в  сумі  2500 грн.. 

      Кошти перерахувати на поточний рахунок № ___________ у АТ 

«ПОЛІКОМБАНК». 

      Підстава: звернення депутата Рачека А.Є. № 168/04-05 від 03.04.2019.  

 

        2.  Надати Ручці Ользі Іванівні, зареєстрованій по вул. ____________,       

с. Наумівка Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки  

платника   податків  2419715049, матеріальну допомогу на  лікування чоловіка 

Ручки Миколи Миколайовича в  сумі  2500 грн.. 

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

картка  №  __________________. 

       Підстава: звернення депутата Станіславського М.І. № 189/04-05 від 

08.04.2019.  

 

        3. Надати Мелешко Тетяні Вікторівні, зареєстрованій по вул. 

_____________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки  платника   

податків ______________, матеріальну   допомогу на  лікування в сумі 1500 

грн..   

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

картка  №  __________________. 

       Підстава: заява вх. № 159/04-05 від 02.04.2019.  



 

        4. Надати Гарбузу Олександру Віталійовичу, зареєстрованому по                     

вул. _______________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки  

платника   податків ______________, матеріальну   допомогу на  лікування в 

сумі 1500 грн..   

       Кошти перерахувати на рахунок № _____________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  ___________________. 

       Підстава: заява вх. № 192/04-05 від 10.04.2019.  

 

       5. Надати Клюй Ірині Ігорівні, зареєстрованій по  вул. ___________,                    

м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки  платника   податків 

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

       Кошти перерахувати на поточний рахунок № _________________________ 

у АТ «ПОЛІКОМБАНК». 

       Підстава: заява вх. № 197/04-05 від 10.04.2019.  

 

       6.  Надати Тройні Олександру Миколайовичу, зареєстрованому по                             

вул. ______________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки  

платника   податків ______________, матеріальну   допомогу на  лікування в 

сумі 1000 грн..   

       Кошти перерахувати на поточний рахунок № _________________ у                                    

АТ «ПОЛІКОМБАНК». 

       Підстава: заява вх. № 201/04-05 від 11.04.2019.  

 

 

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 

 

16 квітня 2019 року                        м. Корюківка                                      № 145 

 

Про надання дозволу на  

підключення до централізованої  

мережі водопостачання  

 

      Розглянувши  клопотання  КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 04.04.2019 № 85, 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 централізованої мережі 

водопостачання житлового будинку по вул. Вокзальна, 12, м. Корюківка, 

власник – Коваль Микола Валентинович. 

 

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

виконання земляних робіт по підключенню зазначеного будинку 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 квітня 2019 року                        м. Корюківка                                      № 146 

 

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 Лазарєвій Олені 

Василівні  (вул. ____________, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків _________________), що  здійснювала  поховання  Антошкова Андрія 

Юрійовича, безробітного, який помер  02.04.2019. 

       Підстава:  заява вх. № 198/04-05 від 10.04.2019. 

                        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 у ТВ БВ № 10018/0108  філії  Сумського ОУ АТ 

«Ощадбанк» на особовий рахунок № ________________. 

 

 

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 

 

16 квітня 2019 року                   м. Корюківка                                           №  

 

Про впорядкування адресного господарства 

 

       Розглянувши заяви громадян, відповідно до Порядку присвоєння та зміни 

поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території  Корюківської міської 

територіальної громади, затвердженого рішенням шостої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 25.05.2017, ст.ст. 30,  37, 59  Закону  

України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 
 

 

        1. Визнати 1/2 (одну другу)  частину  житлового  будинку  по                            

вул. Вознесенська, 16, м. Корюківка, що належать Шлюшенку Сергію 

Петровичу на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 

15.01.2014 за № 12, житловим будинком та присвоїти зазначеному будинку з 

господарськими будівлями поштову адресу: вул. Вознесенська, 16/1, 

Корюківський район, Чернігівська область. 

        Підстава: заява вх. № 169/04-05 від 03.04.2019. 

 

        2. Визнати 1/2 (одну другу)  частину  житлового  будинку  по                            

вул. Вознесенська, 16, м. Корюківка, що належать Ничипоренку Юрію 

Павловичу на підставі договору від 19.09.1995 за № 1512, житловим будинком 

та присвоїти зазначеному будинку з господарськими будівлями поштову 

адресу: вул. Вознесенська, 16/2, Корюківський район, Чернігівська область. 

        Підстава: заява вх. № 170/04-05 від 03.04.2019. 

 

  3. Визнати 1/2 (одну другу) частину житлового будинку по                                 

вул. Вокзальна, 48, м. Корюківка,  що належить Титенко Наталії Вікторівні на 

підставі договору купівлі-продажу частини будинку від 14.04.2000 за № 499, 

житловим будинком та враховуючи подвійну нумерацію об’єктів присвоїти 

зазначеному будинку з господарськими будівлями поштову адресу:                          

вул. Вокзальна, 44/1, Корюківський район, Чернігівська область. 

        Підстава: заява вх. № 179/04-05 від 04.04.2019. 



 

4. Визнати 1/2 (одну другу) частину житлового будинку по                                 

вул. Вокзальна, 48, м. Корюківка,  що належить Зую Юрію Вікторовичу                    

на підставі рішення Корюківського районного суду  від 30.01.2019 за                           

№ 736/2449/18, житловим будинком та присвоїти зазначеному будинку з 

господарськими будівлями поштову адресу: вул. Вокзальна, 44/2, 

Корюківський район, Чернігівська область. 

        Підстава: заява вх. № 180/04-05 від 04.04.2019. 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 
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