УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
04 липня 2019 року

м. Корюківка

№ 244

Про затвердження Плану роботи
виконавчого комітету Корюківської
міської ради на ІІ півріччя 2019 року
Керуючись ст. 59 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Регламентом виконавчого комітету Корюківської міської ради,
виконком міської ради вирішив:
Затвердити План роботи виконавчого комітету Корюківської міської
ради на ІІ півріччя 2019 року, що додається.
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БИКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 04.07.2019 № 244

План роботи
виконавчого комітету Корюківської міської ради
на ІІ півріччя 2019 року
Липень

Про роботу зі зверненнями
громадян.

Керуючий справами /секретар/
виконкому Пономаренко З.Ю.

Серпень

Про підсумки виконання
міського бюджету за
І півріччя 2019 року.

Начальник фінансового відділу
міської ради Барсук О.І.

Вересень Про готовність комунальних
підприємств та навчальних
закладів громади до роботи в
осінньо - зимовий період.

Керівники комунальних
підприємств Корюківської міської
ради, начальник Відділу освіти,
культури, молоді та спорту міської
ради Наумчик І.В., завідувач ДНЗ
№ 1 Рябченко В.О., завідувач ДНЗ
№ 4 Лобода Л.М..

Жовтень

Про розвиток фізичної
культури та спорту на
території Корюківської ОТГ.
Листопад Про підсумки виконання
міського бюджету за 9 місяців
2019 року.

Спеціаліст І категорії Відділу
освіти, культури, молоді та спорту
міської ради Стельмах О.Є.
Начальник фінансового відділу
міської ради Барсук О.І.

Грудень

Заступник директора Центру
надання соціальних послуг
Корюківської міської ради
Васильченко С.М..

Про роботу із забезпечення
прав та законних інтересів
дітей на території
Корюківської ОТГ.

Керуючий справами
/секретар/ виконкому

З. ПОНОМАРЕНКО

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
04 липня 2019 року

м. Корюківка

№ 245

Про роботу зі зверненнями громадян
Заслухавши інформацію керуючого справами (секретаря) виконкому
Пономаренко З. Ю., керуючись
Законом України
«Про звернення
громадян», ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з
метою удосконалення роботи зі зверненнями громадян, забезпечення реалізації
громадянами їх конституційного права на звернення,
виконком міської ради вирішив:
1. Інформацію про роботу зі зверненнями громадян прийняти до відома.
2. Керівництву міської ради, комунальних закладів та підприємств:
- забезпечувати кваліфікований, неупереджений і об’єктивний розгляд
звернень громадян з метою вирішення порушених у них питань, задоволення
законних вимог заявників,
- здійснювати постійний контроль за об’єктивним, всебічним та вчасним
вирішенням питань, порушених у зверненнях,
- з’ясовувати причини, що породжують колективні та повторні звернення
громадян, вживати заходів щодо запобігання їхньому виникненню.
3. Загальному відділу виконавчого апарату Корюківської міської ради:
забезпечувати постійний контроль за своєчасним розглядом звернень
громадян у структурних підрозділах виконавчого апарату міської ради,
надавати працівникам міської ради, комунальних закладів та підприємств
консультативну, методичну допомогу в роботі зі зверненнями громадян,
- забезпечувати систематичне розміщення на сайті міської ради інформації
щодо організації роботи зі зверненнями громадян.
4. 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
04 липня 2019 року

м. Корюківка

№ 246

Про перерозподіл видатків
міського бюджету
Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Корюківської
міської ради Барсук О.І., керуючись п. 15 рішення
двадцятої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 «Про міський
бюджет на 2019 рік», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету по
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 15300,00 грн..
2. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету по
КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно - аналітичне та
матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської
рад» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму
12000,00 грн. та по КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного
управління» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на
суму 3300,00 грн..
3. Фінансовому відділу міської ради (Барсук О.І.) внести зміни до розпису
міського бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення
Корюківської міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік».
4. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Савченка О.М..
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БИКОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
04 липня 2019 року

м. Корюківка

№ 247

Про зміну фонду
міського бюджету
Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Корюківської
міської ради Барсук О.І., керуючись п. 15 рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 «Про міський
бюджет на 2019 рік», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Зменшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по
КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»
по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового
користування» на суму 99750,00 грн..
2. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету по
КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму
99750,00 грн..
3. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) внести зміни до розпису міського
бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення
Корюківської міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік».
4. 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
04 липня 2019 року

м. Корюківка

№ 248

Про включення об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «М.Р.І.Я»
до міської Програми стимулювання
створення, фінансової підтримки
об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків та впровадження енергозбереження
в будинках ОСББ на 2017-2019 роки
Розглянувши звернення ОСББ «М.Р.І.Я», керуючись Законом України
«Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», ст. 30, 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Включити об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
«М.Р.І.Я», що знаходиться за адресою м. Корюківка, вул. Шевченка, будинок
115, у міську Програму стимулювання створення, фінансової підтримки
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та впровадження
енергозбереження в будинках ОСББ на 2017-2019 роки.
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БИКОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
04 липня 2019 року

м. Корюківка

№ 249

Про привітання жителів громади
з нагоди ювілеїв
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 Степану Яковичу – жителю м. Корюківка (_________ р.н.);
- Малюк Ганні Петрівні – жительці м. Корюківка (_________ р.н.).
Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів
від 13.06.2019 № 71.
2. Фінансовому відділу міської ради (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
(Музиченко В.В.) 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
04 липня 2019 року

м. Корюківка

№ 250

Про затвердження
штатного розкладу
КП «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради
Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської
міської ради щодо затвердження штатного розкладу підприємства у зв’язку з
підвищенням з 01 липня 2019 року розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, керуючись ст.ст. 30, 40 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Затвердити станом на 01 липня 2019 року штатний розклад комунального
підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, що додається.
Підстава: клопотання від 25.06.2019 № 154.
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БИКОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
04 липня 2019 року

м. Корюківка

№ 251

Про погодження загальновиробничих
норм питомих витрат ПЕР
КП «Корюківкаводоканал» на 2019 рік
Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської
ради від 19.06.2019 № 152, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Погодити для комунального підприємства «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради загальновиробничі норми питомих витрат паливно енергетичних ресурсів на 2019 рік, що додаються.
2. 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
04 липня 2019 року

м. Корюківка

№ 252

Про проведення профілактичного обстеження
населення громади методом флюорографії
З метою
ранньої
діагностики туберкульозу, пухлин та інших
захворювань грудної порожнини, відповідно до ст. 8 Закону України
«Про протидію захворюванню на туберкульоз», ст. 5 Закону України
«Про захист населення від інфекційних хвороб», керуючись ст. 32 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити графік роботи пересувного флюорографа у сільських
населених пунктах Корюківської міської територіальної громади з 12 липня
2019 року по 06 серпня 2019 року, що додається.
2. Рекомендувати головному лікарю комунального некомерційного
підприємства «Корюківський
центр
первинної
медико - санітарної
допомоги» Лещенко С.В.:
2.1. Вирішити питання з Чернігівським обласним протитуберкульозним
диспансером про безкоштовне надання пересувної флюорографічної
машини з відповідним медичним персоналом для флюорографічного
обстеження сільського населення громади. Відповідальність за збереження
пересувної флюорографічної машини, поточний ремонт покладається на
головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Корюківський
центр первинної медико - санітарної допомоги».
2.2. Забезпечити додаткове обстеження осіб з патологією органів
грудної клітини (крім туберкульозу) з наступним їх оздоровленням.
2.3. Забезпечити дієвий контроль за проведенням флюорографічного
обстеження населення громади та інформувати міську раду про підсумки
роботи.
3. Виконуючим обов’язки старост, керівникам підприємств і організацій
усіх форм власності:

3.1. Забезпечити 100% явку людей на флюорографічне обстеження,
залучивши до цієї роботи депутатський актив.
3.2. Виділити транспорт для доставки людей, особливо похилого віку
та інвалідів, до місця проведення обстеження.
3.3. Організувати місця проведення флюорографічного обстеження
населення, проживання та харчування виїзних флюорографічних бригад
обласного протитуберкульозного диспансеру в кожному населеному пункті.
Забезпечити збереження пересувної флюорографічної машини.
3.4. Забезпечити пересувну флюорографічну установку пальним для
переїзду між населеними пунктами.
3.5. Забезпечити оплату за витрачену електроенергію згідно показань
лічильника, який встановлено на пересувну флюорографічну установку.
4. Доручити Корюківському району електричних мереж акціонерного
товариства «Чернігівобленерго» забезпечити
підключення
пересувної
флюорографічної установки до джерел надійного електропостачання по
кожному населеному пункту.
5. Рекомендувати Корюківському відділенню поліції Менського відділу
поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області
(Кукуюк А.П.) надати
практичну
допомогу
в
флюорографічному
обстеженні специфічних контингентів (осіб без постійного місця проживання,
диспансерних хворих на туберкульоз, які відмовляються від обстеження,
хворих на хронічний алкоголізм та наркоманію, осіб, звільнених з місць
позбавлення волі).
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Савченка О.М.
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БИКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконкому
Корюківської міської ради
від 04 липня 2019 року № 252

ГРАФІК
роботи пересувного флюорографа на території Корюківської ОТГ
на 2019 рік
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва населеного
пункту
с. Сядрине
с. Наумівка
с. Соснівка
с. Буда
с. П.Слобода
с. Забарівка
с. Тютюнниця
с. Сахутівка
с. Рейментарівка
с. Хотіївка

Вик. Лещенко С.В.

Кількість
осіб, що підлягає
огляду
267
210
38

Дата обстеження

110
60
50
70
50

02.08
05.08
06.08
12.07
15.07

17-18.07
29-30.07
31.07

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
04 липня 2019 року

м. Корюківка

№ 253

Про надання дозволу
КП «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради
на списання безнадійної
дебіторської заборгованості
Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської
міської ради щодо надання дозволу підприємству на закриття особових
рахунків та списання безнадійної дебіторської заборгованості за надані
послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення
шляхом відбору води з вуличної колонки, строк позовної давності яких минув,
відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська
заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
08.10.1999 № 237, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», ст. ст. 29, 30, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. ст. 257, 327 Цивільного кодексу України,
виконком міської ради вирішив:
1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради на закриття особового рахунку, відкритого на ім’я
Остапенка Юрія Григоровича, померлого 08.01.2013.
1.1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради на списання у встановленому законодавством
порядку суми безнадійної дебіторської заборгованості споживача
Остапенка Ю.Г., строк позовної давності якої минув, у розмірі 1714 (одна
тисяча сімсот чотирнадцять) грн. 16 коп..
2. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради на закриття особового рахунку, відкритого на ім’я
Дудко Ольги Анатоліївни, померлої 15.02.2011.
2.1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради на списання у встановленому законодавством
порядку суми безнадійної дебіторської заборгованості споживача Дудко О.А.,

строк позовної давності якої минув, у розмірі 64 (шістдесят чотири) грн.
56 коп..
3. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради на закриття особового рахунку, відкритого на ім’я
Ананченка Олександра Миколайовича.
3.1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради на списання у встановленому законодавством
порядку суми безнадійної дебіторської заборгованості споживача
Ананченка О.М., строк позовної давності якої минув, у розмірі 157 (сто
п’ятдесят сім) грн. 96 коп..
4. Контроль за виконанням 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
04 липня 2019 року

м. Корюківка

№ 255

Про надання дозволу на
здійснення попередньої оплати
Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради від 03.07.2019 № 01-12/525, керуючись постановою
Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої
оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», ст. 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з
підготовкою до святкування 27 липня 2019 року Дня міста
виконком міської ради вирішив:
Надати дозвіл Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської
міської ради на здійснення попередньої оплати послуг з культурно мистецького обслуговування колективом концертних виконавців на суму
10500,00 грн..
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БИКОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
04 липня 2019 року

м. Корюківка

№ 256

Про затвердження калькуляцій
Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської
ради від 01.06.2019 № 160, КП «Благоустрій» від 02.07.2019 № 139 щодо
затвердження калькуляцій вартості послуг зазначених підприємств, керуючись
ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити для комунального підприємства «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради калькуляцію вартості 1 години роботи автомобіля
ПМ ЗІЛ-130, що додається.
2. Затвердити для комунального підприємства «Благоустрій»
Корюківської міської ради наступні калькуляції:
- вартості 1 години роботи робітника з благоустрою,
- вартості 1 години роботи трактора МТЗ-80,
- вартості 1 години роботи трактора ЮМЗ-6,
- вартості 1 години роботи кущоріза,
- вартості 1 години роботи трактора МТЗ-80 з роторною косаркою,
- вартості 1 години роботи електромонтера 4 розряду,
- вартості 1 години роботи автогідропідіймача,
- вартості 1 км. пробігу спеціального вантажного автопідйомника.
Калькуляції додаються.
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БИКОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
04 липня 2019 року

м. Корюківка

№ 257

Про оренду майна міської
комунальної власності
Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради від 03.07.2019 № 01-12/526, керуючись ст. 29
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Надати дозвіл Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської
міської ради на укладення з окружною виборчою комісією з виборів народних
депутатів України одномандатного виборчого округу № 207 для розміщення
дільничних виборчих комісій з 05.07.2019 по 24.07.2019 включно з річною
орендною платою 1 гривня за об’єкт договорів оренди нижчезазначеного
майна:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва об’єкта оренди

Адреса об’єкта
Орендована
оренди
площа, м2
Частина приміщення Корюківської ЗОШ
м. Корюківка,
200,0
І-ІІІ ст. № 1
вул. Шевченка, 54
Частина приміщення Корюківської ЗОШ
м. Корюківка,
297,0
І-ІІІ ст. № 4
вул. Шевченка, 116А
Частина приміщення Корюківської школи мистецтв м. Корюківка,
140,6
ім. О.С.Корнієвського
вул. Зарічна, 8
Частина приміщення Сахутівського сільського клубу с. Сахутівка,
120,0
вул. Шевченка, 45а
Приміщення Рейментарівського сільського клубу
с. Рейментарівка,
152,6
вул. Шевченка, 3
Приміщення Брецького сільського клубу
с. Бреч, вул. Шкільна, 7
148,0
Приміщення Сядринського будинку культури
с. Сядрине,
207,0
вул. Г.Білого, 84
Приміщення Забарівського будинку культури
с. Забарівка,
117,0
вул. Гагаріна, 32
Приміщення Наумівського БНТіД
с. Наумівка,
319,0
вул. Шевченка, 66-а
Приміщення Хотіївського сільського клубу
с. Хотіївка,
114,0
вул. Довженка, 9

2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту 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
04 липня 2019 року

м. Корюківка

№ 260

Про постановку на квартирний облік
Розглянувши клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА,
керуючись ст. 39 Житлового кодексу Української РСР, Правилами обліку
громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих
приміщень в Українській РСР, постановою виконавчого комітету Чернігівської
обласної ради народних депутатів і президії обласної ради 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:
Смецьку Вероніку Олександрівну, ________ р.н., дитину, позбавлену
батьківського піклування, черга позачергова, склад сім’ї − 1 особа.
Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від
19.06.2019 № 10-18/265.
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О. БИКОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
04 липня 2019 року

м. Корюківка

№ 262

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:
Надати Грицаєнко Ользі Сергіївні, зареєстрованій по вул. ________,
м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____,
матеріальну допомогу на лікування в сумі 1500 грн..
Кошти перерахувати у ТВ БВ № 10024/0159 Філії – ЧОУ АТ «Ощадбанк»
на особовий рахунок № ________.
Підстава: заява вх. № 360/04-05 від 02.07.2019.
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О. БИКОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
04 липня 2019 року

м. Корюківка

№ 263

Про надання дозволу на виготовлення
проектної документації та газифікацію
житлового будинку
Розглянувши заяву Кириченка В.М., керуючись ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Надати дозвіл Кириченку Володимиру Миколайовичу на виготовлення
проектної документації та газифікацію квартири по вул. Дудка, 19, кв. 3,
м. Корюківка.
Підстава: заява вх. № 359/04-05 від 02.07.2019.
2. Дозволити Кириченку В.М. проведення земляних робіт лише при
отриманні відповідного дозволу міської ради.
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
04 липня 2019 року

м. Корюківка

№ 264

Про надання дозволу на підключення
до централізованої мережі водопостачання
Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської
міської ради від 03.07.2019 № 164, 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. Першотравнева, 5, м. Корюківка,
заявник – Рябець Олександр Васильович.
2. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради
на виконання земляних робіт по підключенню зазначеного будинку до
міського водогону.
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

