УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
24 травня 2019 року

м. Корюківка

№ 177

Про звіт про виконання
міського бюджету за І квартал 2019 року
Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І.,
керуючись ст. 28 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 4 ст. 80
Бюджетного кодексу України,
виконком міської ради вирішив:
Подати на чергову сесію для затвердження міською радою звіт про
виконання міського бюджету за І квартал 2019 року:
по доходах у сумі 34 941,6 тис. гривень, в тому числі: по доходах
загального фонду міського бюджету у сумі 34 010,2 тис. гривень та
спеціального фонду міського бюджету у сумі 931,4 тис. гривень;
по видатках у сумі 29 678,0 тис. гривень, у тому числі по видатках
загального фонду міського бюджету у сумі 28 274,1 тис. гривень та
спеціального фонду міського бюджету у сумі 1 403,9 тис. гривень;
-

по кредитуванню спеціального фонду в сумі 2,6 тис. грн..

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БИКОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
24 травня 2019 року

м. Корюківка

№ 178

Про внесення змін до рішення двадцятої
сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 20.12.2018
«Про міський бюджет на 2019 рік»
Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І.,
керуючись ст. 28 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Подати на розгляд Корюківської міської ради питання про внесення змін
до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від
20.12.2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», а саме:
-

пункти 1, 5 викласти в наступній редакції:
«1. Визначити на 2019 рік:

доходи міського бюджету у сумі 170 994 702,89 гривень, в тому числі
доходи загального фонду міського бюджет у – 167 608 852,89 гривень та
доходи спеціального фонду міського бюджету – 4 240 650 гривень, згідно з
додатком 1 до цього рішення;
видатки міського бюджету у сумі 198 943 239,89 гривень, в тому числі
видатки загального фонду міського бюджету – 155 536 549,89 гривень та
видатки спеціального фонду міського бюджету – 43 406 690 гривень;
повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі
17420 гривень;
надання кредитів з міського бюджету у сумі 137 420 гривень, у
тому числі: надання кредитів із загального фонду міського бюджету –

120 000 гривень та надання кредитів із
бюджету – 17 420 гривень;

спеціального

фонду

міського

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 24 424 562
гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 24 424 562
гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі
10 000 гривень, що становить 0,007 відсотка видатків загального фонду
міського бюджету, визначених цим пунктом;
- резервний фонд міського бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить
0,13 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим
пунктом.»
«5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію
місцевих/регіональних програм у сумі 33 131 188 гривень, згідно з додатком 7
до цього рішення.»;
додатки 1 - 7 до рішення, викласти в новій редакції. Додатки 1-7 до цього
рішення є його невід’ємною частиною.
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БИКОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
24 травня 2019 року

м. Корюківка

№ 179

Про внесення змін до міських Програм
Заслухавши інформацію першого заступника міського
Савченка О.М., керуючись ст. 27 Закону України «Про
самоврядування в Україні»,

голови
місцеве

виконком міської ради вирішив:
1. Внести зміни до Програми стимулювання створення, фінансової
підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та
впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2017-2019 роки,
затвердженої рішенням восьмої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 09.08.2017 «Про затвердження Програми стимулювання
створення, фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків та впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 20172019 роки», саме:
1.1. У розділі 3 «Шляхи і засоби розв’язання проблем, основні завдання
Програми, обсяги та джерела фінансування» пункт перший доповнити словами
«та діє для будинків, термін експлуатації яких перевищує 5 років».
1.2. Додаток 1 до Програми «Правила надання фінансової підтримки на
проведення ремонтів (та/або купівля необхідних матеріалів) в будинках ОСББ
та на прибудинковій території» викласти в новій редакції, що додається.
2. Внести зміни до Плану (Програми) соціально - економічного та
культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2019 2020 роки, затвердженого рішенням дванадцятої сесії сьомого скликання від
20.12.2018, а саме:
2.1. Пункти 3, 60 Переліку робіт, об’єктів виробничого призначення та
соціальної сфери, заходів, які будуть фінансуватися з міського бюджету та
інших джерел, включених у План (Програму) соціально - економічного та
культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 20192020 роки, викласти в новій редакції:

(тис.грн.)
№
п/п

Найменування об’єкту,робіт та заходів,
що здійснюватимуться за Планом
(Програмою)

Орієнтовний обсяг фінансування Термін
викона
ння
Всього Державний Бюджет (роки)
по
об’єкту

бюджет

Корюків
ської
міської
ради

2958,700

1123,032 2019

3

Капітальний ремонт вул. Шевченка
П5+52-ПК9+24 в м. Корюківка,
Корюківського району, Чернігівської області

4081,732

60

Придбання транспортного засобу
спеціального призначення (трактора
колісного) та комплектуючого
виробу до нього (відвал
снігоочисний) для КП «Благоустрій»
Корюківської міської ради

1600,000

1440,000

160,000

2019

Після пункту 60 Переліку цифри «160725,308», «74264,835», «86460,473»
замінити цифрами «161356,340», «75164,835», «86191,505».
3. Внести зміни до Програми підтримки індивідуального житлового
будівництва «Власний дім» на 2016-2020 роки на території Корюківської
міської ради, затвердженої рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 31.03.2016 «Про Програму підтримки індивідуального
житлового будівництва «Власний дім» на 2016-2020 роки на території
Корюківської міської ради», саме:
3.1. Пункт паспорта Програми «Обсяг коштів міського бюджету 2019 рік –
40,0 тис. грн., 2020 рік – 45,0 тис. грн.» замінити на «Обсяг коштів міського
бюджету 2019 рік – 120,0 тис. грн., 2020 рік – 100,0 тис. грн.».
3.2. У розділі «Фінансове забезпечення Програми» у абзаці другому
«2019 рік – 40,0 тис. грн., 2020 рік – 45,0 тис. грн.» замінити на «2019 рік –
120,0 тис. грн., 2020 рік – 100,0 тис. грн.».
4. У Комплексній Програмі профілактики правопорушень на 20192021 роки розділ програми «Ресурсне забезпечення Комплексної Програми
профілактики правопорушень на 2019-2021 роки» викласти в новій редакції:
«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 квадрокоптера
та набору аксесуарів Маvic
2 Part Fly More Kit до
квадрокоптера
(Корюківське
ВП
Менського ВП ГУНП)
Разом

Всього, в
т.ч.
200000

2019р.

2020р.

2021р.

200000

-

-

320000

100000

100000

120000

120000

120000

60000

20000

20000

20000

6000

6000

12000

12000

60000

60000

778000

518000

120000

140000

5. Дане рішення подати на чергову сесію Корюківської міської ради для
затвердження.
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БИКОВ

ДОДАТОК 1

Правила надання фінансової підтримки
на проведення ремонтів (та/або купівля необхідних матеріалів)
в будинках ОСББ та на прибудинковій території
Одержувачами фінансової допомоги (підтримки) згідно даної Програми
можуть бути ОСББ. Потенційний одержувач фінансової допомоги (підтримки)
(надалі – ОФД) може одержати протягом року допомогу (підтримку) шляхом
зарахування на свій розрахунковий банківський рахунок суми, що становить
не більше максимальної величини допомоги (підтримки) (надалі – МВД), яка
визначається за формулою та не перевищує 40,0 тис. грн.:
МВД = БОД*КП*кСОФД*кетБ
Умовні позначення та терміни:
МВД – максимальна величина допомоги;
БОД – базова одиниця допомоги:
базова одиниця допомоги становить 20% від мінімальної заробітної плати
(встановленої Законом України «Про Державний бюджет» у місячному
розмірі) станом на дату звернення потенційного одержувача фінансової
допомоги (підтримки).
КП – кількість помешкань у багатоквартирному будинку;
кСОФД – коефіцієнт статусу одержувача фінансової допомоги (підтримки):
2 – для новоутвореного ОСББ (діючого до 1 року на дату звернення по
наданню допомоги (підтримки) по Програмі), котре фактично здійснює
управління та утримання будинком;
1,75 – для діючого більше одного року ОСББ (з дати звернення по наданню
допомоги (підтримки) по Програмі), котре фактично здійснює управління та
утримання будинком;
1,5 – для діючого два роки і більше (з дати звернення по наданню допомоги
(підтримки) по Програмі), котре фактично здійснює управління та утримання
будинком.
кетБ – коефіцієнт етажності будинків
2 – для 1-2 поверхових будинків;
1,5 – для 3-5 поверхових будинків;
1 – для більше 5 поверхових будинків.

ОФД (в особі керівника ОСББ або уповноваженої ним особи) подає заяву на
ім’я міського голови (зразок наведено у Додатку 2), у якій зазначає:
 свої контактні дані (адреса, телефон, електронна адреса);
 опис проблематики, яку планується повністю або частково
вирішити за рахунок фінансової допомоги (підтримки) по Програмі;
 основні характеристики будинку (рік здачі в експлуатацію,
кількість поверхів, кількість квартир, кількість під’їздів, тип покрівлі та
ін.).
ОФД до заяви додає:
 копії установчих та реєстраційних документів ОСББ;
 документи, що посвідчують особу та повноваження керівника
ОСББ (рішення установчих/загальних зборів про обрання голови
правління);
 орієнтовний кошторис витрат для вирішення описаної проблеми
або реалізації пропонованих поліпшень будинку та/чи його
прибудинкової території;
 колективне звернення мешканців будинку (від представників не
менше половини помешкань будинку), у котрому зазначаються:
прізвище, ім’я, по-батькові, номер квартири, контактний телефон;
 фотографії будинку та фото візуалізації проблеми (по можливості);
 звіт про стан надходження та використання коштів по будинку за
попередній рік (за умови обслуговування заявником будинку у
попередньому році);
 реквізити банківського рахунку ОСББ, відкритого в Державній
казначейській службі України;
 інші документи та інформацію, яку вважає за необхідне подати ОФД.
Відповідно до резолюції міського голови, заява та подані до неї
документи передаються на вивчення до відділів виконавчого апарату
Корюківської міської ради відповідного профільного спрямування.
Одержувачі фінансової допомоги (підтримки) визначаються на засіданні
виконавчого комітету. За результатами засідання якого, готується відповідне
рішення. Після прийняття рішення, міська рада (як розпорядник коштів згідно
даної Програми), проводить перерахунок визначеної суми коштів на рахунки
одержувачів фінансової допомоги (підтримки).

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
24 травня 2019 року

м. Корюківка

№ 180

Про заходи щодо збалансування
міського бюджету у 2019 році
в процесі його виконання
З метою підвищення рівня фінансової спроможності міського бюджету, на
виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6
«Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам», враховуючи ст. 78 Бюджетного кодексу України, розпорядження
голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 18.04.2019 № 223
«Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2019 році», керуючись
ст.ст. 27, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити План заходів щодо наповнення міського бюджету,
вишукання додаткових джерел надходжень до нього, дотримання жорсткого
режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово - бюджетної
дисципліни у 2019 році, що додається.
2. Відповідальним виконавцям забезпечити неухильне вжиття заходів,
передбачених зазначеним Планом.
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Савченка О.М..
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БИКОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
24 травня 2019 року

м. Корюківка

№ 181

Про зменшення субвенції з державного бюджету
Згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від
20.05.2019 № 289 «Про перерозподіл субвенції» здійснено перерозподіл
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами на оснащення
кабінетів інклюзивно - ресурсних центрів (видатки розвитку) між бюджетом
Корюківської об’єднаної територіальної громади та Чернігівським районним
бюджетом у сумі 216 667 грн. (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 головному розпоряднику коштів субвенції на
оснащення кабінетів інклюзивно - ресурсних центрів (видатки розвитку) в
сумі 216 667 грн. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської
міської ради (КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами»).
2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) врахувати дане рішення при
внесенні змін до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 20.12.2018 «Про міський бюджет на 2019 рік».
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Савченка О.М..
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БИКОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
24 травня 2019 року

м. Корюківка

№ 182

Про привітання Тройни Л.К.
з нагоди 95-річного ювілею
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.:
- Тройні Лідії Кирилівні – жительці м. Корюківка (
р.н.).
Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів
від 17.05.2019 № 55.
2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі
500 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 50 грн. для придбання
квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) забезпечити
перерахування коштів згідно з даним рішенням.
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БИКОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
24 травня 2019 року

м. Корюківка

№ 184

Про внесення доповнень
до рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради «Про визначення
Переліку адміністративних послуг
Корюківської міської ради»
Відповідно до Закону України від 10.12.2015 року № 888-VIII «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення
повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання
адміністративних послуг», ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
виконком міської ради вирішив:
1. Внести доповнення до рішення виконавчого комітету Корюківської
міської ради від 24.07.2015 № 155 «Про визначення
Переліку
адміністративних послуг Корюківської міської ради», виклавши його в новій
редакції /додається/.
2. Внести відповідні зміни до Реєстру адміністративних послуг,
інформаційних та технологічних карток.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами (секретаря) виконкому Пономаренко З. Ю..
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БИКОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
24 травня 2019 року

м. Корюківка

№ 185

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету Корюківської
міської ради від 16.03.2017 № 82
«Про утворення комісій»
У зв’язку зі змінами в структурі виконавчого апарату Корюківської
міської ради та її виконавчого комітету, комунальних підприємств міської
ради, на підставі ст. 30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської
ради від 16.03.2017 № 82 «Про утворення комісій», виклавши п. 1 даного
рішення в наступній редакції:
«1. Утворити при виконавчому комітеті Корюківської міської ради
наступні комісії:
Адміністративна комісія
Голова комісії – Савченко Олександр Миколайович, перший заступник
міського голови.
Заступник голови комісії – Олійник Світлана Олександрівна, секретар
міської ради.
Секретар комісії – Яковець Сергій Миколайович, начальник юридичного
відділу виконавчого апарату міської ради.
Члени комісії:
Єрмоленко
Яна
Сергіївна,
начальник
відділу
архітектури,
містобудування та житлово-комунального господарства міської ради –
головний архітектор;
Скиба Тетяна Віталіївна, начальник відділу земельних ресурсів та
комунального майна виконавчого апарату міської ради;

Ващенко Іван Олександрович, провідний спеціаліст – державний
реєстратор юридичного відділу виконавчого апарату міської ради;
Селюк Анатолій Михайлович, начальник комунального підприємства
«Благоустрій» Корюківської міської ради;
Кривда Тетяна Федорівна, директор Корюківського районного
комунального підприємства «Рампа» (за згодою);
Аухімік Андрій Володимирович, заступник начальника Корюківського
районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в
Чернігівській області (за згодою);
Кузюра Ольга Петрівна, завідувач Корюківським міськрайонним
відділом ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» (за
згодою);
Барабаш Віктор Олександрович, старший дільничний офіцер поліції
Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в
Чернігівській області (за згодою).
Комісія з житлових питань
Голова комісії – Савченко Олександр Миколайович, перший заступник
міського голови.
Заступник голови комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Члени комісії:
Єрмоленко
Яна
Сергіївна,
начальник
відділу
архітектури,
містобудування та житлово-комунального господарства міської ради –
головний архітектор;
Бабич Вікторія Сергіївна, провідний спеціаліст – державний реєстратор
юридичного відділу виконавчого апарату міської ради;
Менська Тетяна Миколаївна, спеціаліст загального відділу виконавчого
апарату міської ради;
Жоголко Андрій Олександрович, начальник Корюківської житловоексплуатаційної контори;
Кривда Тетяна Федорівна, директор Корюківського районного
комунального підприємства «Рампа» (за згодою);
Сидоренко Валентина Петрівна, начальник відділу житловокомунального господарства, будівництва, містобудування, архітектури та
агропромислового розвитку Корюківської районної державної адміністрації(за
згодою);
Кузюра Ольга Петрівна, завідувач Корюківським міськрайонним
відділом ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» (за
згодою).
Комісія з контролю за якістю надання
житлово-комунальних послуг

Голова комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Заступник голови комісії – Ващенко Іван Олександрович, провідний
спеціаліст – державний реєстратор юридичного відділу виконавчого апарату
міської ради.
Секретар комісії – Пономаренко Зоя Юріївна, керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету міської ради.
Члени комісії:
Жоголко Андрій Олександрович, начальник Корюківської житловоексплуатаційної контори;
Галущенко
Сергій
Володимирович,
начальник
комунального
підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради;
Штиков Андрій Васильович, начальник Корюківської дільниці АТ
«Облтеплокомуненерго» (за згодою);
Кузюра Ольга Петрівна, завідувач Корюківським міськрайонним
відділом ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» (за
згодою).
Комісія по обстеженню зелених насаджень
Голова комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Члени комісії:
Бойко Володимир Євгенійович – майстер комунального підприємства
«Убідьське» Корюківської міської ради;
Устименко Петро Олексійович – інженер державного підприємства
«Корюківське лісове господарство» (за згодою);
Представник Державної екологічної інспекції у Чернігівській області (за
згодою);
Старости (відповідно до місцезнаходження зелених насаджень) або
особи, на яких покладено виконання обов’язків старост.
Комісія по прийому відомчого житла в міську комунальну власність
Голова комісії – Савченко Олександр Миколайович, перший заступник
міського голови.
Члени комісії:
Биков Олександр Миколайович, заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради;
Єрмоленко
Яна
Сергіївна,
начальник
відділу
архітектури,
містобудування та житлово-комунального господарства міської ради –
головний архітектор;
Бабич Вікторія Сергіївна, провідний спеціаліст – державний реєстратор
юридичного відділу виконавчого апарату міської ради;

Жоголко Андрій Олександрович, начальник Корюківської житловоексплуатаційної контори;
Штиков Андрій Васильович, начальник Корюківської дільниці АТ
«Облтеплокомуненерго» (за згодою);
Рябець Віталій Олександрович, директор Корюківського району
електричних мереж АТ «Чернігівобленерго» (за згодою);
Кожушко Володимир Юхимович, начальник станційної лінійної дільниці
№ 3 Менського РЦТ 232 Чернігівської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою);
Керівник Корюківського відділення ПАТ «Чернігівгаз» (за згодою);
Галущенко
Сергій
Володимирович,
начальник
комунального
підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради;
Сидоренко Валентина Петрівна, начальник відділу житловокомунального господарства, будівництва, містобудування, архітектури та
агропромислового розвитку Корюківської районної державної адміністрації (за
згодою);
Кривда Тетяна Федорівна, директор Корюківського районного
комунального підприємства «Рампа» (за згодою).
Орган приватизації державного житлового фонду
Голова органу приватизації – Биков Олександр Миколайович, заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Члени органу приватизації:
Савченко Олександр Миколайович, перший заступник міського голови;
Пономаренко Зоя Юріївна, керуючий справами (секретар) виконавчого
комітету міської ради;
Єрмоленко
Яна
Сергіївна,
начальник
відділу
архітектури,
містобудування та житлово-комунального господарства міської ради –
головний архітектор;
Бабич Вікторія Сергіївна, провідний спеціаліст – державний реєстратор
юридичного відділу виконавчого апарату міської ради;
Жоголко Андрій Олександрович, начальник Корюківської житловоексплуатаційної контори;
Сидоренко Валентина Петрівна, начальник відділу житловокомунального господарства, будівництва, містобудування, архітектури та
агропромислового розвитку Корюківської районної державної адміністрації (за
згодою);
Кривда Тетяна Федорівна, директор Корюківського районного
комунального підприємства «Рампа» (за згодою).
Погоджувальна комісія
Голова комісії – Савченко Олександр Миколайович, перший заступник
міського голови.

Заступник голови комісії – Олійник Світлана Олександрівна, секретар
міської ради.
Члени комісії:
Єрмоленко
Яна
Сергіївна,
начальник
відділу
архітектури,
містобудування та житлово-комунального господарства міської ради –
головний архітектор;
Скиба Тетяна Віталіївна, начальник відділу земельних ресурсів та
комунального майна виконавчого апарату міської ради;
Ващенко Іван Олександрович, провідний спеціаліст – державний
реєстратор юридичного відділу виконавчого апарату міської ради;
Хоменко Олена Володимирівна, провідний спеціаліст відділу земельних
ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради;
Сидоренко Валентина Петрівна, начальник відділу житловокомунального господарства, будівництва, містобудування, архітектури та
агропромислового розвитку Корюківської районної державної адміністрації (за
згодою);
Кузюра Ольга Петрівна, завідувач Корюківським міськрайонним
відділом ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» (за
згодою);
Кобець Максим Сергійович, головний інспектор Корюківського
районного сектору Управління ДСНС України в Чернігівській області (за
згодою).
Комісія по врегулюванню земельних спорів на території
Корюківської міської ради
Голова комісії – Ахмедов Ратан Ратанович, міський голова.
Заступники голови комісії:
Савченко Олександр Миколайович, перший заступник міського голови;
Олійник Світлана Олександрівна, секретар міської ради;
Скиба Тетяна Віталіївна, начальник відділу земельних ресурсів та
комунального майна виконавчого апарату міської ради.
Секретар комісії – Хоменко Олена Володимирівна, провідний спеціаліст
відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату
міської ради.
Члени комісії:
Єрмоленко
Яна
Сергіївна,
начальник
відділу
архітектури,
містобудування та житлово-комунального господарства міської ради –
головний архітектор;
Ващенко Іван Олександрович, провідний спеціаліст – державний
реєстратор юридичного відділу виконавчого апарату міської ради;
Кузюра Ольга Петрівна, завідувач Корюківським міськрайонним
відділом ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» (за
згодою);

Сидоренко Валентина Петрівна, начальник відділу житловокомунального господарства, будівництва, містобудування, архітектури та
агропромислового розвитку Корюківської районної державної адміністрації (за
згодою);
Кобець Максим Сергійович, головний інспектор Корюківського
районного сектору Управління ДСНС України в Чернігівській області (за
згодою);
Аухімік Андрій Володимирович, заступник начальника Корюківського
районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в
Чернігівській області (за згодою).
Постійно діюча міжвідомча комісія з розгляду питань, пов’язаних з
відключенням споживачів від мереж центрального опалення і гарячого
водопостачання
Голова комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Члени комісії:
Єрмоленко
Яна
Сергіївна,
начальник
відділу
архітектури,
містобудування та житлово-комунального господарства міської ради –
головний архітектор;
Ващенко Іван Олександрович, провідний спеціаліст – державний
реєстратор юридичного відділу виконавчого апарату міської ради;
Жоголко Андрій Олександрович, начальник Корюківської житловоексплуатаційної контори;
Галущенко
Сергій
Володимирович,
начальник
комунального
підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради;
Рябець Віталій Олександрович, директор Корюківського району
електричних мереж АТ «Чернігівобленерго» (за згодою);
Кобець Максим Сергійович, головний інспектор Корюківського
районного сектору Управління ДСНС України в Чернігівській області (за
згодою);
Зелена Олена Іванівна – фельдшер санітарний Корюківського
міськрайонного відділу ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ
України» (за згодою);
Сидоренко Валентина Петрівна, начальник відділу житловокомунального господарства, будівництва, містобудування, архітектури та
агропромислового розвитку Корюківської районної державної адміністрації (за
згодою);
Штиков Андрій Васильович, начальник Корюківської дільниці АТ
«Облтеплокомуненерго» (за згодою);
Горовий Юрій Віталійович – старший інженер Корюківського відділення
АТ «Чернігівгаз» (за згодою).

Постійно діюча комісія при виконкомі Корюківської міської ради з
питань надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території
Корюківської міської ради
Голова комісії – Савченко Олександр Миколайович, перший заступник
міського голови.
Заступник голови комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Секретар комісії – Яковець Сергій Миколайович, начальник юридичного
відділу виконавчого апарату міської ради.
Члени комісії:
Єрмоленко
Яна
Сергіївна,
начальник
відділу
архітектури,
містобудування та житлово-комунального господарства міської ради –
головний архітектор;
Селюк Анатолій Михайлович – начальник комунального підприємства
«Благоустрій» Корюківської міської ради;
Сидоренко Валентина Петрівна, начальник відділу житловокомунального господарства, будівництва, містобудування, архітектури та
агропромислового розвитку Корюківської районної державної адміністрації (за
згодою);
Кривда Тетяна Федорівна, директор Корюківського районного
комунального підприємства «Рампа» (за згодою);
Хоменко Олена Володимирівна, провідний спеціаліст відділу земельних
ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради.
Комісія із соціального страхування
Голова комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Заступник голови комісії – Пономаренко Зоя Юріївна, керуючий
справами (секретар) виконавчого комітету міської ради.
Секретар комісії – Хижняк Наталія Олексіївна, спеціаліст 1 категорії
загального відділу виконавчого апарату міської ради.
Члени комісії:
Менська Тетяна Миколаївна, спеціаліст загального відділу виконавчого
апарату міської ради;
Яковець Сергій Миколайович, начальник юридичного відділу
виконавчого апарату міської ради.
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
Голова комісії – Ахмедов Ратан Ратанович, міський голова.
Заступник голови комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Члени комісії:
Савченко Олександр Миколайович, перший заступник міського голови;

Галущенко
Сергій
Володимирович,
начальник
комунального
підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради;
Жоголко Андрій Олександрович, начальник Корюківської житловоексплуатаційної контори;
Селюк Анатолій Михайлович, начальник комунального підприємства
«Благоустрій» Корюківської міської ради;
Штиков Андрій Васильович, начальник Корюківської дільниці АТ
«Облтеплокомуненерго» (за згодою);
Рябченко Віра Олексіївна, завідувач Корюківського дошкільного
навчального закладу №1 «Дельфін» художньо-естетичного напрямку
Корюківської міської ради;
Лобода Людмила Миколаївна, завідувач Корюківського дошкільного
навчального закладу № 4 «Веселка» еколого-натуралістичного напрямку
Корюківської міської ради;
Бабич Сергій Володимирович, директор технічний АТ «Слов’янські
шпалери – КФТП» (за згодою).
Постійно діюча комісія з проведення обстежень житлово-побутових умов
проживання громадян
Голова комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Заступник голови комісії – Пономаренко Зоя Юріївна, керуючий
справами (секретар) виконавчого комітету міської ради.
Члени комісії:
Жоголко Андрій Олександрович, начальник Корюківської житловоексплуатаційної контори;
Кривда Тетяна Федорівна, директор Корюківського районного
комунального підприємства «Рампа» (за згодою);
Хижняк Наталія Олексіївна, спеціаліст 1 категорії загального відділу
виконавчого апарату міської ради;
Менська Тетяна Миколаївна, спеціаліст загального відділу виконавчого
апарату міської ради;
Бабич Вікторія Сергіївна, провідний спеціаліст – державний реєстратор
юридичного відділу виконавчого апарату міської ради;
Старости (відповідно до місця, де проводиться обстеження) або особи,
на яких покладено виконання обов’язків старост.
Постійно діюча комісія з питань поводження з безхазяйними відходами
Голова комісії – Савченко Олександр Миколайович, перший заступник
міського голови.
Заступник голови комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Члени комісії:

Хоменко Олена Володимирівна, провідний спеціаліст відділу земельних
ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради;
Жоголко Андрій Олександрович, начальник Корюківської житловоексплуатаційної контори;
Селюк Анатолій Михайлович, начальник комунального підприємства
«Благоустрій» Корюківської міської ради;
Бойко Володимир Євгенійович – майстер комунального підприємства
«Убідьське» Корюківської міської ради.»
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О. БИКОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
24 травня 2019 року

м. Корюківка

№ 186

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету Корюківської
міської ради від 05.09.2017 № 330
«Про створення комісії з питань
захисту прав дитини при виконавчому
комітеті Корюківської міської ради»
У зв’язку зі змінами посад членів комісії з питань захисту прав дитини
при виконавчому комітеті Корюківської міської ради, на підставі ст. 32, 40
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської
ради від 05.09.2017 № 330 «Про створення комісії з питань захисту прав
дитини при виконавчому комітеті Корюківської міської ради», виклавши склад
комісії в наступній редакції:
«Склад комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті
Корюківської міської ради
Голова комісії – Ахмедов Ратан Ратанович, міський голова.
Заступник голови комісії – Пономаренко Зоя Юріївна, керуючий
справами (секретар) виконавчого комітету міської ради.
Секретар комісії – Бабич Вікторія Сергіївна, провідний спеціаліст державний реєстратор юридичного відділу виконавчого апарату міської ради.
Члени комісії:
Наумчик Ірина Володимирівна, начальник Відділу освіти, культури,
молоді та спорту Корюківської міської ради;
Одерій Олена Арсентіївна, начальник служби у справах дітей
Корюківської районної державної адміністрації (за згодою);

Васюк Віта Вікторівна – фахівець із соціальної роботи відділу
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Центру надання соціальних послуг
Корюківської міської ради;
Товстоног Любов Петрівна – заступник головного лікаря з медичного
обслуговування населення комунального неприбуткового підприємства
«Корюківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Корюківської
районної ради (за згодою);
Порва Ярослава Вікторівна – інспектор ювенальної превенції
Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в
Чернігівській області.»
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О. БИКОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
24 травня 2019 року

м. Корюківка

№ 188

Про погодження калькуляцій
Розглянувши клопотання ТОВ «Будівельник» від 17.05.2019 № 6
та від 20.05.2019 № 7 щодо затвердження калькуляцій вартості послуг
спецтехніки підприємства, що використовується для виконання ремонтів
об’єктів благоустрою Корюківської міської ради та вартості її перебазування,
керуючись ст.ст. 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Погодити наступні калькуляції
відповідальністю «Будівельник»:
-

товариства

з

обмеженою

калькуляцію вартості 1 (одного) м. куб. щебеню,
калькуляцію вартості виготовлення 1 (одного) м. куб. грунтощебеню.

2. Погодити вартість перебазування будівельної техніки товариства з
обмеженою відповідальністю «Будівельник»:
вартість перебазування катка ДУ-96 (8 тонн) автомобілем КАМАЗ на
відстань 1 км.,
вартість перебазування бульдозера ДТ-75 автомобілем КАМАЗ на
відстань 1 км.,
вартість перебазування екскаватора-навантажувача JBC ЗСХ на відстань
1 км..
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БИКОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
24 травня 2019 року

м. Корюківка

№ 189

Про включення нерухомого майна до
переліку об’єктів малої приватизації на 2019 рік,
сформованого рішенням виконавчого комітету
Корюківської міської ради від 26.12.2018 № 510
Розглянувши звернення приватного підприємства «РАН» від 17.05.2019
№ 75, з метою належного та ефективного використання майна міської
комунальної власності, наповнення дохідної частини міського бюджету,
відповідно до Закону України «Про приватизацію державного та комунального
майна», керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Включити до Переліку об’єктів малої приватизації міської комунальної
власності Корюківської міської територіальної громади, що підлягають
приватизації у 2019 році, сформованого рішенням виконавчого комітету
Корюківської міської ради від 26.12.2018 № 510, нежитлові будівлі в
кількості 7 (сім) найменувань, розміщені за адресою: Чернігівська область,
м. Корюківка, вул. Дудка, 66 А.
Місцезнаходженн Площа
земельної
я об’єкта
ділянки
(га)
Нежитлові будівлі Чернігівська
площею 841,9 кв.м. обл.,
у складі:
м.Корюківка,
нежитлова будівля вул. Дудка,
А-1 площею 584,5 буд.66 А
кв.м.,
нежитлова будівля
Б-1 площею 257,4
кв.м.,
господарська
Найменування
об’єкта

Балансоутримувач Спосіб
приватизації

Балансова
(первісна)
вартість,
грн
Відділ освіти,
Електронний 174758,00
культури,
аукціон без
молоді та спорту умов
Корюківської
міської ради

будівля В-1,
труба димова №1,
туалет Г-1,
господарська
будівля Д-1,
господарська
будівля Д-1-1,
господарська
будівля Ж-1

2. Здійснити передприватизаційні заходи по підготовці об’єктів малої
приватизації міської комунальної власності, зазначеного в пункті 1 рішення, до
продажу.
3. Внести на розгляд сесії Корюківської міської ради питання про
приватизацію об’єкта малої приватизації міської комунальної власності,
зазначеного в пункті 1 рішення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Савченка О.М..
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О. БИКОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
24 травня 2019 року

м. Корюківка

№ 190

Про затвердження звітів про оцінку майна
міської комунальної власності
Розглянувши звіти про оцінку майна:
мосту, вмощеного в дорогу з твердим покриттям, що знаходиться за
адресою: Чернігівська область, Корюківський район, с. Рейментарівка,
вул. Туніка, виконаний приватним підприємством «Десна - Експерт - М» за
договором № 121/19-М від 13.05.2019,
мосту, вмощеного в дорогу з твердим покриттям, що знаходиться за
адресою: Чернігівська область, Корюківський район, с. Рейментарівка, між
вул. Туніка та вул. Шевченка, виконаний приватним підприємством «Десна Експерт - М» за договором № 122/19-М від 13.05.2019,
мосту, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка,
вул. Зарічна, виконаний приватним підприємством «Десна - Експерт - М» за
договором № 123/19-М від 13.05.2019,
керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити звіт про оцінку майна: мосту, вмощеного в дорогу з твердим
покриттям, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Корюківський
район, с. Рейментарівка, вул. Туніка, залишкова вартість якого згідно звіту
станом на 30.04.2019 становить 191 579,94 грн. (сто дев’яносто одна тисяча
п’ятсот сімдесят дев’ять гривень 94 копійки) без врахування ПДВ.
2. Затвердити звіт про оцінку майна: мосту, вмощеного в дорогу з
твердим покриттям, що знаходиться за адресою: Чернігівська область,
Корюківський район, с. Рейментарівка, між вул. Туніка та вул. Шевченка,
залишкова вартість якого згідно звіту станом на 30.04.2019 становить
88 166,30 грн. (вісімдесят вісім тисяч сто шістдесят шість гривень 30 копійок)
без врахування ПДВ.

3. Затвердити звіт про оцінку майна: мосту, що знаходиться за адресою:
Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Зарічна, залишкова вартість якого
згідно звіту станом на 30.04.2019 становить 206 028,81 грн. (двісті шість тисяч
двадцять вісім гривень 81 копійка) без врахування ПДВ.
4. Винести на чергову сесію міської ради питання про прийняття в міську
комунальну власність майна, зазначеного в рішенні.
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О. БИКОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
24 травня 2019 року

м. Корюківка

№ 191

Про оренду майна
міської комунальної власності
Розглянувши заяву Горкавої М.І. від 17.05.2019, клопотання Центру
надання соціальних послуг Корюківської міської ради від 10.05.2019
№ 01-06/296, Корюківської РДА від 23.05.2019 № 01-08/893, враховуючи
рішення двадцять третьої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання
від 18.04.2019 № 4-23/VIІ «Про передачу майна міської комунальної
власності», відповідно до Методики розрахунку 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. Достроково припинити термін дії договору оренди № 3 від 01.08.2013,
укладеного з Горкавою Марією Іванівною про оренду приміщення площею
37,0 кв.м. в нежитловій будівлі, розміщеній за адресою: Корюківський район,
с. Сядрине, вул. Білого Генерала, 66.
2. Вилучити із користування комунального підприємства «Благоустрій»
фрезу ДЄМ-121 №180211 балансовою вартістю 265828,00 грн., яку
підприємство орендує у Корюківської міської ради згідно договору оренди
№12 від 19.12.2018.
3. Укласти додаткову угоду щодо зміни сторони Орендодавця, реквізитів
та інших умов до договору оренди б/н від 26.03.2014, укладеного з Релігійною
громадою Української Православної Церкви Чернігівської єпархії парафії
Різдва Богородиці, про оренду приміщення площею 60,0 в нежитловій будівлі
кв.м. за адресою: Корюківський район, с. Сахутівка, вул. Десняка, 51.
4. Надати дозвіл Центру надання соціальних послуг Корюківської
міської ради на:

4.1. Дострокове припинення терміну дії договору оренди № 6 від
14.11.2017, укладеного з Корюківською районною організацією ветеранів про
оренду приміщення площею 49,90 кв.м. в нежитловій будівлі, розміщеній за
адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 2.
4.2. укладення договору оренди майна міської комунальної власності з
Корюківською районною організацією ветеранів про оренду приміщення
площею 49,90 кв.м. в нежитловій будівлі, розміщеній за адресою:
м. Корюківка, вул. Вокзальна, 2, терміном на 2 роки 11 місяців з річною
орендною платою в розмірі 1 гривня.
5. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому, Центру надання
соціальних послуг Корюківської міської ради забезпечити виконання даного
рішення.
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О. БИКОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
24 травня 2019 року

м. Корюківка

№ 194

Про надання дозволу на виготовлення
проектної документації та газифікацію
житлового будинку
Розглянувши заяву Гуменюк Л.Г., керуючись ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Надати дозвіл Гуменюк Людмилі Гнатівні на виготовлення проектної
документації та газифікацію житлового будинку по вул. Корнієвського, 15.
Підстава: заява вх. № 251/04-05 від 10.05.2019.
2. Дозволити Гуменюк Л.Г. проведення
отриманні відповідного дозволу міської ради.

земляних робіт лише при

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

О. БИКОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
24 травня 2019 року

м. Корюківка

№ 195

Про погодження робочого проекту та
надання дозволів на підключення
до централізованої мережі водопостачання
Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал»
Корюківської
міської ради від 23.05.2019 № 114, заяву Жменьковського А.М., керуючись
ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Погодити робочий проект та надати дозвіл Жменьковському Андрію
Михайловичу на підключення до централізованої мережі водопостачання
квартири № 2 у житловому будинку по вул. Молодіжна, 23, м. Корюківка.
2. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради на підключення до централізованої мережі
водопостачання житлового будинку по вул. Братчикова, 16/1, м. Корюківка,
власник – Вахненко Віталій Сергійович.
3. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради
на виконання земляних робіт по підключенню вищезазначених об’єктів до
міського водогону.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О.М..
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О. БИКОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
24 травня 2019 року

м. Корюківка

№ 196

Про відведення місць для
розміщення матеріалів
передвиборної агітації
На виконання вимог ч. 12 ст. 107 Закону України «Про вибори народних
депутатів України» та з метою забезпечення розміщення матеріалів
передвиборної агітації під час підготовки до позачергових виборів народних
депутатів України 21 липня 2019 року,
виконком міської ради вирішив:
1. Визначити на території населених пунктів Корюківської міської ради
місця для розташування передвиборної агітації, а саме:
а) дошки та стенди для розміщення друкованих матеріалів:
- по вул. Шевченка в м. Корюківка, біля міського Будинку культури,
- по вул. Костюк Галини в м. Корюківка, біля магазину № 4;
- по вул. Передзаводській в м. Корюківка, біля магазину «Хліб»;
- по вул. Червонохутірській в м. Корюківка, біля магазину № 3;
- по вул. Центральна в с. Буда, біля адмінприміщення старостинського
округу та сільського клубу,
- по вул. Першотравнева в с. Петрова Слобода, на в’їзді в населений пункт та
біля Будинку культури,
- по вул. Шосейна в с. Соснівка, біля колишнього ФАПу,
- по вул. Гагаріна в с. Забарівка, напроти адмінприміщення старостинського
округу,
- по вул. Шевченка в с. Наумівка, біля Будинку культури,
- по вул. Б.Хмельницького в с. Тютюнниця, біля адмінприміщення
старостинського округу,
- по вул. Шевченка в с. Сахутівка, біля сільського клубу,
- по вул. Дачна в с. Кугуки,
- по вул. Зелена в с. Самсонівка,
- по вул. Л. Українки в с. Костючки,

по вул. Шевченка в с. Рейментарівка, біля адмінприміщення
старостинського округу та магазину,
по вул. Генерала Білого в с. Сядрине, біля адмінприміщення
старостинського округу та Будинку культури,
- по вул. Довженка в с. Хотіївка, біля магазину;
б) агітаційних палаток:
- на площі біля міського Будинку культури в м. Корюківка;
- на площі Героїв України в м. Корюківка;
- на ринку Корюківської РСС (за згодою власника) та прилеглій території
по вул. Ринкова в м. Корюківка;
- на повсякденному ринку ПП «ТОРГ- СВ» (за згодою власника) та біля входу
на ринок (на тротуарі) по вул. Передзаводській в м. Корюківка;
- біля магазину «Слов’янські шпалери» по вул. Вокзальна, 6, зі сторони
вул. Передзаводська в м. Корюківка,
- біля перехрестя вул. Дудка і вул. Нова в м. Корюківка, поблизу автобусної
зупинки,
- по вул. Центральна в с. Буда, біля адмінприміщення старостинського
округу та сільського клубу,
- по вул. Шкільна та вул. Гагаріна в с. Забарівка,
по вул. Шевченка в с. Рейментарівка, біля адмінприміщення
старостинського округу та магазину,
- по вул. Генерала Білого в с. Сядрине, біля приміщення Будинку культури,
- в с. Сахутівка, біля магазину
- по вул. Довженка в с. Хотіївка, біля магазину.
2. Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради
(Селюк А.М.) забезпечити ремонт та належне утримання дошок та стендів,
зазначених у підпункті а пункту 1 цього рішення.
3. Визначити, що прибирання території, де будуть розміщуватись
агітаційні палатки, та підтримання належного стану громадського порядку
покладається на суб’єктів виборного права.
4. Встановити, що розміщення агітаційних палаток в місцях, визначених
підпунктом б пункту 1 цього рішення, здійснюється суб’єктами виборного
права шляхом подання повідомлення (заяви) про розміщення до міської ради.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О.М..
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О. Биков

