
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 липня 2019 року                        м. Корюківка                                          № 265 

 

Про субвенцію  

з обласного бюджету 

 

       Згідно розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної 

ради від 04.07.2019 № 67 «Про розподіл субвенції» міському бюджету 

виділена субвенція з обласного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих 

на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету в сумі 563774,00 грн. (ККД 41054300). 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. Визначити головним розпорядником коштів субвенції обласного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету, зокрема, на придбання для закладів загальної середньої освіти 

персональних комп’ютерів (видатки розвитку) в сумі 53082,00 грн. та на 

придбання для закладів загальної середньої освіти послуг з доступу до 

Інтернету (видатки розвитку) в сумі 510692,00 грн.  Відділ 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.  Затвердити помісячний розпис субвенції згідно з додатком. 

 

3. 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».  

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 липня 2019 року                        м. Корюківка                                         № 266 

 

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 міської ради 

Барсук О.І., керуючись ст. 28 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1.  Винести 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 172 341 168,89 гривень, в тому числі 

доходи загального  фонду міського бюджету – 168 200 518,89 гривень та 

доходи спеціального фонду міського бюджету – 4 140 650 гривень згідно з 

додатком 1 до цього рішення; 

 

-  видатки міського  бюджету у сумі 199 497 432,89 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету – 156 345 718,89 гривень та 

видатки спеціального фонду  міського бюджету  –  43 151 714 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 спеціального фонду міського бюджету –                     

17 420 гривень; 

 

-  профіцит за загальним фондом  міського  бюджету у сумі  24 419 586  

гривень згідно з додатком 2 до  цього рішення; 

 

- дефіцит за спеціальним фондом міського  бюджету у сумі  24 419 586 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 
 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі             

10 000 гривень, що становить 0,006 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 32 952 5380 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення.»; 

  

      -  додатки 1- 3, 5- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 липня 2019 року                              м. Корюківка                                   № 267  
  

Про Програму придбання в 

міську комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади земельних 

ділянок та інших об’єктів нерухомого  

майна на 2019 рік 

                           

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради   

Барсук О.І. про Програму придбання в комунальну власність Корюківської 

об’єднаної територіальної громади об’єктів нерухомого майна на 2019 рік,  

керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», 

 

                               виконком міської ради  вирішив: 

 

1. Інформацію про Програму придбання в міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади земельних ділянок та інших 

об’єктів нерухомого майна на 2019 рік прийняти до відома. 

 

2. Винести на чергову сесію Корюківської міської ради для  затвердження 

Програму придбання в міську комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого 

майна на 2019 рік.  

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                 О.БИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А  

«Придбання в міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади земельних 

ділянок та інших об’єктів нерухомого майна для 

суспільних потреб на 2019 рік»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2019 рік 

 



 

ПРОГРАМА  

придбання в міську комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого 

майна для суспільних потреб на 2019 рік  

 

1. Паспорт Програми  

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Корюківська міська рада  

2. Назва нормативного 

правового акту 

Закон України «Про відчуження земельних 

ділянок, інших об’єктів, що на них розміщені, 

які перебувають у приватній власності, для 

суспільних потреб та з мотивів суспільної 

необхідності», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Бюджетний кодекс України, 

Цивільний кодекс України 

3. Розробник програми Виконавчий апарат Корюківської міської ради 

4. Співрозробники 

програми 

--- 

5 Відповідальні 

виконавці програми 

Виконавчий апарат Корюківської міської ради 

6. Термін реалізації 

програми 

2019 рік 

7. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні Програми 

Міський бюджет 

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього: 

500 000,00 грн. 

 

2. Загальні положення 

  

1. Ця Програма розроблена відповідно до Закону України «Про 

відчуження земельних ділянок, інших об’єктів, що на них розміщені, які 

перебувають у приватній власності, для суспільних потреб та з мотивів 

суспільної необхідності», «Про місцеве самоврядування в Україні», 



Бюджетного кодексу України, Цивільного кодексу України і визначає порядок 

придбання в міську комунальну власність Корюківської міської територіальної 

громади  об’єктів, які перебувають у власності інших юридичних та фізичних 

осіб.  

2. Об’єктами придбання є:  

- земельні ділянки; 

- нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі приміщення (після їх 

виділення (в разі необхідності) в окремий об’єкт нерухомого майна), об’єкти, 

незавершені будівництвом;  

- об’єкти житлового фонду (житлові будинки, у тому числі гуртожитки 

або квартири) та об’єкти соціальної інфраструктури (навчальні заклади, 

заклади культури, фізичної культури та спорту, охорони здоров’я, соціального 

забезпечення, дитячі оздоровчі табори тощо) та інші об’єкти, у тому числі не 

завершені будівництвом.  

Придбання будь-якого об’єкта нерухомого майна, який розташований на 

земельній ділянці, яка не знаходиться у власності територіальної громади, у 

комунальну власність здійснюється разом з земельною ділянкою, на якій він 

розташований, або відповідна земельна ділянка набувається територіальною 

громадою у іншій спосіб, не заборонений законом. 

 3. Ініціатива щодо придбання об’єктів у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади  може виходити відповідно від 

міської ради, відповідних виконавчих органів міської ради та інших органів, 

передбачених Законом України «Про відчуження земельних ділянок, інших 

об’єктів, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для 

суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності».  

        4. Придбання об’єктів усіх форм власності у комунальну власність 

територіальної громади  здійснюється на підставі рішень міської ради.  

 

3. Визначення проблеми, на розв’язання 

якої спрямована Программа 

 

       Невідповідність земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна, 

які перебувають у приватній власності, містобудівній документації населених 

пунктів громади. 

4. Мета Програми 

 

       Раціональне та ефективне управління майном міської комунальної               

форми власності Корюківської міської територіальної громади (далі – майно) 

для задоволення потреб територіальної громади, суб’єктів підприємницької 

діяльності. 

  

5. Фінансове забезпечення Програми  

 



       Фінансування витрат по даній Програмі здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету. Загальна сума видатків на 2019 рік передбачається в розмірі  

500 000,00 грн..  

 

6. Порядок придбання об’єктів у комунальну власність  

Корюківської об’єднаної територіальної громади 

 

1. Обґрунтовані пропозиції щодо придбання об’єктів у комунальну 

власність територіальної громади надходять для розгляду до Корюківської 

міської ради.  

2. Розгляд питання про придбання об’єктів у комунальну власність 

Корюківської об’єднаної територіальної громади здійснюється у відповідності 

з чинним законодавством. 

3. Питання придбання об’єкта нерухомості  виноситься на розгляд 

профільної постійної комісії міської ради. 

4. Після попереднього розгляду та отримання позитивного висновку 

профільної постійної комісії міської ради питання придбання об’єкта 

нерухомості розглядається на пленарному засіданні міської ради та 

приймається відповідне рішення.  

5. На підставі прийнятого рішення міський голова (або уповноважена 

особа) укладає договір купівлі-продажу з продавцем об’єкта нерухомості у 

відповідності з чинним законодавством та підписує акт приймання-передачі 

об’єкта нерухомості.  

6. Корюківська міська рада оприбутковує зазначений об’єкт з подальшою 

постановкою на баланс. 

 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконкому                                                      З.ПОНОМАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 липня 2019 року                        м. Корюківка                                         № 268  

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету Корюківської  

міської ради від 16.04.2019 № 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 15.07.2019 № 01-06/632, 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: 

 

        Внести зміни до Календарного плану заходів відділу соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді Центру надання соціальних послуг Корюківської  

міської  ради на 2019 рік, виклавши його в новій редакції (додається). 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                 О.БИКОВ 

 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 липня 2019 року                        м. Корюківка                                          № 269 

 

Про нагородження обдарованих  

дітей та молоді Дипломом 

та стипендією Корюківської міської ради  

до Дня міста Корюківка 

 

Відповідно до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20.12.2018 «Про затвердження міських Програм», 

Календарного плану заходів Корюківської міської ради на 2019 рік, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.01.2019 № 2  (зі змінами), ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

виконком  міської ради  вирішив: 

 

1. З нагоди відзначення Дня міста Корюківка нагородити Дипломом 

Корюківської міської ради з виплатою стипендії у розмірі 300 грн. кожному: 

- Бабича Дмитра Сергійовича – учня Корюківської гімназії, переможця 

обласного етапу Всеукраїнської краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина 

Україна», учасника Міжнародного конкурсу з українознавства, призера 

відкритого чемпіонату області з легкої атлетики, 

- Сотник Віолетту Віталіївну – ученицю Корюківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, переможницю ІІ етапу 

Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика, активну 

учасницю шкільного самоврядування, 

- Скрипку Ростислава Тарасовича – учня Корюківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, призера обласного заочного 

конкурсу комп’ютерного малюнку в графічному редакторі Paint, 

неодноразового призера математичних олімпіад, 

-   Литвин Софію Андріївну – вихованку Корюківського Центру                  

дитячої та юнацької творчості, переможницю обласної краєзнавчо-

патріотичної акції учнівської молоді «Від роду і до роду збережем традиції 

народу», активного учасника творчих конкурсів. 



- Бондаренко Олену Олександрівну – ученицю Корюківської школи 

мистецтв імені О. С. Корнієвського, призера XVI обласного конкурсу –

виставки «Портрет. Образ людини в професійній діяльності», неодноразову 

переможницю та учасницю обласних конкурсів-виставок серед учнів 

мистецьких шкіл області,  

- Кугука Артема Юрійовича – вихованця спортивного клубу «Сила», 

переможця відкритого чемпіонату КПНЗ дитячо-юнацької спортивної школи 

«Атлет» Чернігівської міської ради з боксу серед новачків усіх вікових груп, 

- Мірошниченка Іллю Андрійовича – вихованця клубу ТАЕКВОН ДО 

«Вулкан», неодноразового переможця обласних турнірів з ТАЕКВОН ДО, 

- Кугук Анастасію Віталіївну – вихованку «зразкового» вокального 

ансамблю «Ритм», призера VII Міжнародного фестивалю - конкурсу 

“Чернігівська осінь - 2018», 

- Корінь Альону Олександрівну – вихованку Наумівського відділення 

лижних гонок дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву, 

призерку всеукраїнських та обласних змагань з лижеролерів та лижних гонок,  

- Сидоренка Олександра Вікторовича – вихованця Корюківської дитячо-

юнацької спортивної школи, переможця та призера відкритих обласних 

чемпіонатів з легкої атлетики. 

Підстава: клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту                        

від 15.07.2019 № 01-11/554.  

 

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

3000 грн. для виплати стипендії та в сумі 500 грн. для придбання квітів. 

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

перерахування коштів згідно даного рішення. 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                 О.БИКОВ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 липня  2019 року                   м. Корюківка                                             № 270 

 

Про затвердження будівельних паспортів  

забудови земельних ділянок 

        Розглянувши звернення громадян про видачу будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки та додані до заяв документи щодо намірів 

забудови земельної ділянки, керуючись ст. 27 Закону України  «Про 

регулювання містобудівної діяльності», ст. ст. 5, 14 Закону України  «Про 

основи містобудування», ст. ст. 52, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», законами України «Про архітектурну діяльність», 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення містобудівної діяльності», відповідно до наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства 

України від 05.07.2011 № 103 «Про затвердження Порядку видачі будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки»,  

виконком міської ради вирішив: 

        1. Затвердити  будівельний  паспорт  забудови  земельної  ділянки  для 

будівництва «Будівництво житлового будинку та гаража» по вул. Шкільній, 37 

в с. Бреч Корюківського району Чернігівської області. Власник земельної 

ділянки  Бабич Євгеній Дмитрович відповідно до витягу з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 165809939 

від 08.05.2019, підстава виникнення права власності – договір купівлі-продажу 

земельної ділянки, номер 1352, виданий 26.10.2018 приватним нотаріусом 

Київського міського нотаріального округу Алейніковим М.В., рішення 

двадцять третьої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

18.04.2019 № 17-23/VІI; кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:07:000:0989, площа - 0.5592 га. 

 

        2. Затвердити будівельний  паспорт  забудови земельної ділянки для 

будівництва «Будівництво житлового будинку та гаража» по вул. Шкільній, 35 

в с. Бреч Корюківського району Чернігівської області. Власник земельної 

ділянки  Левицький Олександр Сергійович згідно витягу з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 170718995 



від 18.06.2019, підстава виникнення права власності – витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку, серія та номер НВ-7404543702017, 

виданий 05.04.2017 Відділом Держгеокадастру у Корюківському районі, 

рішення Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області 

від 04.05.2017 № 220, рішення двадцять четвертої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 30.05.2019 № 28-24/VІI; кадастровий номер 

земельної ділянки 7422481500:07:000:0971, площа 0.12 га. 

 

        3.  Зобов’язати замовників: 

 

        3.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення об’єкта будівництва. 

 

        3.2. Виконання підготовчих та будівельних робіт здійснювати після 

отримання документа, що надає право на виконання вищезазначених робіт, 

виданих Управлінням Державної архітектурно - будівельної інспекції у 

Чернігівській області з наступним прийняттям об’єкта до експлуатації в 

установленому законодавством порядку. 

 

        3.3. При проектуванні і будівництві об’єкта містобудування, 

дотримуватись вимог, визначених у будівельному паспорті забудови земельної 

ділянки. 

 

        3.4. Після завершення будівельних робіт з будівництва  житлового 

будинку встановити номерний знак на будинок та поштову скриньку. 

Провести комплексний благоустрій території, оформити у встановленому 

порядку документи для здачі об’єкта в експлуатацію та подати копію 

декларації  виконавчому комітету Корюківської міської ради. 

 

        3.5. Прийняття в експлуатацію об’єкта містобудування без проведення 

комплексного благоустрою території забороняється. 

 

        4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О.М.. 

 

 

Заступник міського голови                                                          О. БИКОВ 

з питань діяльності виконавчих органів ради 

 

 

 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 липня 2019 року                   м. Корюківка                                             № 272 

 

Про затвердження проектних 

документацій 

           Розглянувши експертні звіти  ТОВ «ПРОЕКСП» від 21.06.2019 № 0060-19/ 

ПРОЕКСП, ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 25.06.2019 № 02/321/19, від 26.06.2019 

№ 02/320/19, від 01.07.2019 № 02/322/19, від 03.07.2019 № 02/204/19, 

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 проектну документацію по об’єкту «Реконструкція покрівлі 

із заміною скатного даху дошкільного навчального закладу № 4 «Веселка» за 

адресою: пров. Бульварний, 8А в м. Корюківка, Чернігівської області» на суму 

1581,610 тис. грн. 

  1.1. Основні техніко - економічні характеристики будівництва об’єкта: 

Характер проведення робіт – реконструкція.                                            

Кошторисна вартість робіт: 

Всього –  1581,610 тис. грн., у тому числі:                                                                                

будівельні роботи – 1253,215 тис. грн.,                                                                   

інші витрати – 64,793 тис. грн.,    

ПДВ 20% - 263,602 тис. грн.                                                                 

1.2. Генеральний проектувальник – ФОП Березан Людмила Миколаївна 

       1.3.   Експертний звіт  –  ТОВ «ПРОЕКСП» від 21.06.2019 № 0060-19/ 

ПРОЕКСП.       



2. Затвердити проектну документацію по об’єкту «Відновлення 

(будівництво) ПЛІ-0,4кВ вуличного освітлення вул. Партизанська в                               

с. Наумівка  Корюківського району Чернігівської  області»  на  суму                     

215,306 тис. грн.. 

 

2.1. Основні техніко - економічні характеристики будівництва об’єкта: 

Характер проведення робіт – відновлення (будівництво). 

Кошторисна вартість робіт: 

всього –  215,306 тис. грн., у тому числі: 

будівельні роботи –145,629 тис. грн.,  

інші витрати – 69,677 тис. грн. 

 

2.2. Генеральний проектувальник – ФОП Апанасенко О.О.. 

 

2.3.   Експертний звіт –   ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 25.06.2019                             

№ 02/321/19.    

 

    

          3. Затвердити проектну документацію по об’єкту «Відновлення 

(будівництво) ПЛІ-0,4кВ вуличного освітлення вул. Першотравнева в                     

с. Петрова Слобода  Корюківського району Чернігівської області» на суму 

258,985 тис. грн.. 

 

3.1. Основні техніко - економічні характеристики будівництва об’єкта: 

Характер проведення робіт – відновлення (будівництво). 

Кошторисна вартість робіт: 

всього –  258,985 тис. грн., у тому числі: 

будівельні роботи –176,573 тис. грн.,  

інші витрати – 82,412 тис. грн. 

 

3.2. Генеральний проектувальник – ФОП Апанасенко О.О.. 

 

3.3.   Експертний звіт – ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 26.06.2019                           

№ 02/320/19.   

 

4. Затвердити проектну документацію по об’єкту «Відновлення 

(будівництво) ПЛІ-0,4кВ вуличного освітлення вул. 8-го Березня в                                 

м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області» на суму                     

208,944 тис. грн.. 

 

4.1. Основні техніко - економічні характеристики будівництва об’єкта: 

Характер проведення робіт – відновлення (будівництво). 

Кошторисна вартість робіт: 

всього –  208,944 тис. грн., у тому числі: 

будівельні роботи – 140,716 тис. грн.,  



інші витрати – 68,228 тис. грн. 

 

4.2. Генеральний проектувальник – ФОП Апанасенко О.О. 

 

4.3.   Експертний  звіт – ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 01.07.2019                           

№ 02/322/19.       
 

5. Затвердити проектну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт 

нежитлового приміщення розташованого за адресою: вул. Вокзальна 8А,                      

м. Корюківка Чернігівської області» на суму 1017,872 тис. грн.. 

 

5.1. Основні техніко - економічні характеристики будівництва об’єкта: 

Характер проведення робіт – капітальний ремонт. 

Кошторисна вартість робіт: 

всього –  1017,872 тис. грн., у тому числі: 

будівельні роботи – 681,572 тис. грн.,  

інші витрати – 336,300 тис. грн. 

 

5.2. Генеральний проектувальник – ФОП Солошенко Р.М.. 

 

5.3.   Експертний  звіт – ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ»  від 03.07.2019                         

№ 02/204/19.       

 

     

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                 О.БИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 липня 2019 року                   м. Корюківка                                             № 273 

 

Про уточнення найменування 

об’єкта будівництва 

 

       Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М., відповідно до абзацу другого п. 6 

постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 № 106 «Про 

затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного 

розвитку окремих територій», керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 
 

       Назву об’єкта «Реконструкція покрівлі із заміною скатного даху на 

шатровий дошкільного навчального закладу № 4 «Веселка» за адресою                   

пров. Бульварний, 8А в м. Корюківка, Чернігівської області», визначеного 

згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 867-р 

«Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного 

розвитку окремих територій» вважати тотожною з назвою об’єкта 

«Реконструкція покрівлі із заміною скатного даху дошкільного 

навчального закладу № 4 «Веселка» за адресою: пров. Бульварний, 8А в 

м. Корюківка, Чернігівської області», визначеною в експертному звіті                    

№ 0060-19/ПРОЕКСП, затвердженому ТОВ «ПРОЕКСП» 21.06.2019.  

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                 О.БИКОВ 

 

 

 
 



                                                                                      
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 липня 2019 року                        м. Корюківка                                      № 274 

 

Про призначення міської літературної  

премії імені Валентини Ткаченко 

 

        Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 15.07.2019 № 10-04/565, відповідно до 

Положення про міську літературну премію імені Валентини Ткаченко, 

затвердженого рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

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

самоврядування в Україні», з метою піднесення ролі поетів та письменників 

громади та її уродженців, які відзначаються  високим художнім рівнем у 

розкритті тем і образів, співзвучних настроям любові до рідного краю, 

виховання духовності і культури у жителів громади,   

 

виконком міської ради вирішив: 

 

        Погодити щорічні літературні премії імені Валентини Ткаченко у 

наступних розмірах: 

   1. І премія – 4 (чотири) тисячі грн.  – Божку Віталію Миколайовичу, 

автору роману «Брильянтові ігри».  

   2. ІІ премія – 3,5 (три тисячі п’ятсот) грн. – Грищенко Любові Степанівні, 

автору збірки поезії «Словом засіяна нива життя».  

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                 О.БИКОВ 

 

 

 
 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 липня 2019 року                  м. Корюківка                                            № 275 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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 Сотника В. О. вх. 380/04-05 від 15.07.2019, з 

метою 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, нежитлову будівлю, 

розміщену за адресою: вул. Дудка, 64 В, м. Корюківка, Чернігівська область. 

 

        2. Здійснити передприватизаційні заходи по підготовці об’єкта малої 

приватизації міської комунальної власності, зазначеного в пункті 1 рішення, до 

продажу.  

 

        3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                         О. БИКОВ 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 липня 2019 року                     м. Корюківка                                        № 276 

 

Про передприватизаційну підготовку  

об’єкта малої приватизації –  

нежитлової будівлі по вул. Дудка, 64 В,  

м. Корюківка 

 

Розглянувши протокол аукціонної комісії щодо визначення стартової 

ціни об’єкта малої приватизації від 15.07.2019, враховуючи рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 26.12.2018 № 510 «Про 

формування переліку об’єктів малої приватизації на 2019 рік», відповідно до 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 

Положення про конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності у сфері 

рухомого та нерухомого майна, затвердженого рішенням десятої сесії 

Корюківської міської  ради сьомого скликання  від  27.10.2017, керуючись               

ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити протокол аукціонної комісії для продажу об’єктів малої 

приватизації міської комунальної власності від 15 липня 2019 року, що 

додається. 

 

2. Для проведення інвентаризації нежитлової будівлі, розташованої за 

адресою: вул. Дудка, 64 В, м. Корюківка, Чернігівська область, створити 

інвентаризаційну комісію (далі – Комісія) у складі: 

 

Голова комісії: 

САВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – перший заступник 

міського голови. 

           

Члени комісії: 

          БИКОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради; 



КОЖЕМА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА – начальник відділу 

бухгалтерського обліку та звітності (головний бухгалтер); 

ДОЛБІНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА – провідний спеціаліст відділу 

земельних ресурсів та комунального майна  виконавчого апарату міської ради;  

          ЧАЛИК ОКСАНА ВАСИЛІВНА – спеціаліст І категорії відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської ради. 

  

3. Комісії здійснити інвентаризацію нерухомого майна, вказаного в 

пункті 2 рішення, станом на 31 липня 2019 року та подати органу приватизації 

зведений акт інвентаризації за встановленою формою в термін до 10 серпня 

2019 року.  

 

          4. Здійснити незалежну оцінку об’єкта малої приватизації – нежитлової 

будівлі, розташованої за адресою: вул. Дудка, 64 В, м. Корюківка, Чернігівська 

область, відповідно до чинного законодавства України. 

 

          5. Встановити дату оцінки об’єкта малої приватизації - 31 липня                    

2019 року. 

 

           

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                         О.БИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 липня 2019 року                     м. Корюківка                                        № 277 

 

Про передприватизаційну підготовку  

об’єктів малої приватизації –  

нежитлових будівель, розташованих  

за адресою: вул. Дудка, 66 А, м. Корюківка 

 

Розглянувши протокол аукціонної комісії щодо визначення стартової 

ціни об’єкта малої приватизації від 11.07.2019, враховуючи рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 26.12.2018 № 510 «Про 

формування переліку об’єктів малої приватизації на 2019 рік», відповідно до 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 

Положення про конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності у сфері 

рухомого та нерухомого майна, затвердженого рішенням десятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 27.10.2017, керуючись  ст. 29 

Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити протокол аукціонної комісії для продажу об’єктів малої 

приватизації міської комунальної власності від 11 липня 2019 року, що 

додається. 

 

2. Для проведення інвентаризації нежитлових будівель, розташованих за 

адресою: вул. Дудка, 66 А, м. Корюківка, Чернігівська область,  створити 

інвентаризаційну комісію (далі – Комісія) у складі: 

 

Голова комісії: 

САВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – перший заступник 

міського голови. 

           

Члени комісії: 

          БИКОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради; 



КОЖЕМА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА – начальник відділу 

бухгалтерського обліку та звітності (головний бухгалтер); 

ДОЛБІНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА – провідний спеціаліст відділу 

земельних ресурсів та комунального майна  виконавчого апарату міської ради;  

          ЧАЛИК ОКСАНА ВАСИЛІВНА – спеціаліст І категорії відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської ради. 

  

3. Комісії здійснити інвентаризацію нерухомого майна, вказаного в 

пункті 2 рішення, станом на 31 липня 2019 року та подати органу приватизації 

зведений акт інвентаризації за встановленою формою в термін до 10 серпня 

2019 року.  

 

          4. Здійснити незалежну оцінку об’єкта малої приватизації – нежитлові 

будівлі, розташовані за адресою: вул. Дудка, 66 А, м.Корюківка, Чернігівська 

область, відповідно до чинного законодавства України. 

 

          5. Встановити дату оцінки об’єкта малої приватизації -  31 липня                     

2019 року. 

 

           

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                         О.БИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 липня 2019 року                       м. Корюківка                                         № 278 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про завершення приватизації об’єкта 

малої приватизації 

 

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 

продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 

(зі змінами), враховуючи рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради № 72 від 05.03.2019 «Про затвердження умов продажу нежитлової 

будівлі, розташованої за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, 

с. Тельне, вул. Мирна, 28», сформований 06.05.2019 протокол про результат 

електронного аукціону № UA-PS-2019-05-15-000023-1, Договір купівлі-

продажу від 28.05.2019, отримання повної оплати за укладеним договором  

(від покупця 20.06.2019, від оператора електронного майданчика Українська 

універсальна біржа 29.05.2019), Акт приймання-передачі об’єкта приватизації, 

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

 

       виконком міської ради вирішив: 

 
 

       Завершити приватизацію об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі, 

розташованої за адресою: вул. Мирна, 28, с. Тельне, Корюківський район, 

Чернігівська область. 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                         О.БИКОВ 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 липня 2019 року                      м. Корюківка                                          № 279 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Про оренду  майна 

міської комунальної власності  

 

Розглянувши клопотання Релігійної громади Української Православної  

Церкви Чернігівської єпархії Свято-Троїцької парафії с. Сядрине 

Корюківського району Чернігівської області від 27.06.2019, Головного 

управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області від 13.06.2019 

№ 7667/10-02, Чернігівської обласної організації Товариства Червоного Хреста 

України від 19.06.2019 № 01-16/151 та від 10.07.2019 № 01-16/171, окружної 

виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного 

виборчого округу № 207 від 08.07.2019 № 42/20/38, Корюківської ММГО 

«Альтернатива» вх. № 463/04-02 від 16.07.2019, Центру надання соціальних 

послуг Корюківської міської ради від 03.07.2019 № 01-06/603, Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради від 12.07.2019                    

№ 01-12/548 та від 15.07.2019 № 01-12/555, керуючись ст. 29 Закону України 

«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Продовжити термін дії договору оренди № 3 від 01.05.2007, 

укладеного з Релігійною громадою Української Православної Церкви 

Чернігівської єпархії Свято-Троїцької парафії с. Сядрине Корюківського 

району Чернігівської області, про оренду нежитлового приміщення площею 

200 кв.м., розміщеного за адресою: вул. Білого Генерала, 76, с. Сядрине 

Корюківського району, по 26.05.2022 включно. 

 

2. Внести зміни до договорів оренди: № 2 від 01.01.2009 про                     

оренду приміщення гаражу площею 42,0 кв.м. розміщеного за адресою:                              

вул. Вокзальна, 24, м. Корюківка, та № 5/2018 від 03.07.2018 про оренду 

приміщення площею 565,96 кв.м.  в нежитловій будівлі, розміщеній за 

адресою: вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка, укладених з Корюківським 

об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України в частині зміни сторони 



орендаря на Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській 

області у зв’язку з реорганізацією.  

 

3. Продовжити термін дії договору оренди № 5 від 01.07.2013, 

укладеного з Чернігівською обласною організацією Товариства Червоного 

Хреста України, про оренду приміщення площею 38,5 кв.м. в нежитловій 

будівлі, розміщеній за адресою: вул. Вокзальна, 8 а, м. Корюківка, по 

25.05.2022 включно. 

 

4. Передати окружній виборчій комісії з виборів народних депутатів 

України одномандатного виборчого округу № 207 в оренду приміщення 

загальною площею 102,1 кв.м. в нежитловій будівлі, що знаходиться за 

адресою: вул. Дудка, 66 А, м. Корюківка, для розміщення дільничної виборчої 

комісії № 740368 терміном з 08.07.2019 по 24.07.2019 включно з річною 

орендною платою  1 гривня. 

 

5. Передати Корюківській міській молодіжній громадській організації 

«Альтернатива» в оренду приміщення площею 17,4 кв.м. на першому               

поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Вокзальна, 8 а,           

м. Корюківка, терміном з 19.07.2019 по  23.07.2019 включно для здійснення 

статутної діяльності. 

 

          6. Надати дозвіл Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради на вилучення з користування Корюківської районної організації 

ветеранів частини приміщення площею 2,8 кв.м., орендованої за договором 

оренди майна міської комунальної власності № 50/2019 від 03.06.2019.  

 

7. Надати дозвіл Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради на: 

7.1. Продовження терміну дії договору оренди від 31.08.2012, укладеного 

з фізичною особою – підприємцем Єременком Олександром Григоровичем  

про оренду приміщення площею 33,85 кв.м. в будівлі по  вул. Бульварна, 13,     

м. Корюківка терміном по 30.04.2020 включно. 

7.2. Передачу в погодинне орендне користування частини приміщення 

публічної бібліотеки загальною площею 80,15 кв.м., розташованого в 

нежитловій будівлі по вул. Бульварна, 13, м. Корюківка, під розміщення класу 

для занять танцями відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

8. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому, Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, Центру надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради  забезпечити виконання даного 

рішення. 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                         О.БИКОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 липня 2019 року                        м. Корюківка                                        № 281  
 

Про надання дозволу на виготовлення 

проектної документації та газифікацію  

житлового будинку 

 

      Розглянувши заяву Ничипоренка Ю.П., керуючись ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                                  виконком міської ради вирішив: 

 

      1. Надати дозвіл Ничипоренку Юрію Павловичу на виготовлення  

проектної документації  та  газифікацію квартири по вул. Вознесенська, 16,                

кв. 2, м. Корюківка. 

      Підстава: заява вх. № 373/04-05 від 12.07.2019. 

 

       2.  Дозволити  Ничипоренку Ю.П. 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 липня 2019 року                        м. Корюківка                                        № 282  

 

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 Андрущенко Любові 

Сидорівні, зареєстрованій по вул. _____________, с. Воловики Корюківського 

району, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

_____________, яка здійснювала поховання Андрущенка Миколи Васильовича, 

безробітного, який помер 27.07.2019. 

       Підстава:  заява вх. № 372/04-05 від 11.07.2019. 

                        Довідка Корюківської  районної філії ЧОЦЗ 

                        Довідка Пенсійного фонду 

                        Копія свідоцтва про смерть 

                        Витяг з Державного реєстру  актів цивільного стану громадян 

про смерть для отримання допомоги на поховання 

                        Довідка міської ради 

         Кошти перерахувати на рахунок № ______________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  __________________. 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                 О.БИКОВ 

 
 
 

 



                                                        
                                                                         У К Р А Ї Н А 

 

                               КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                    ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 липня 2019 року                        м. Корюківка                                        № 283 

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши звернення депутатів міської ради Симончук С.В.,                                    

Байдака М.Б., Сороки І.М., Тарасенка В.О., заяви громадян та додані 

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 Кравченко Інні Анатоліївні, зареєстрованій ______________, с. 

Сядрине Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків _____________, матеріальну допомогу на  лікування в сумі  

5000  грн.. 

  Кошти      перерахувати     на     рахунок    № ____________   у   ПАТ  КБ 

«Приватбанк»,  картка  № _________________. 

       Підстава: звернення депутата міської ради Симончук С.О. вх. № 378/04-05 

від 15.07.2019. 

 

        2. Надати Прядко Ользі Миколаївні, зареєстрованій _________________, 

с. Воловики Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків _________________, матеріальну допомогу на  ліквідацію 

наслідків пожежі в сумі 10000 грн.. 

   Кошти      перерахувати     на    рахунок    № ____________   у   ПАТ  КБ 

«Приватбанк»,  картка  № ___________________. 

        Підстава: звернення депутатів міської ради Байдака М.Б., Сороки І.М., 

Тарасенка В.О., вх. № 379/04-05 від 15.07.2019. 

 

        3. Надати Мірошниченко Любові Антонівні, зареєстрованій по                           

________________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ______________, матеріальну допомогу на  лікування в сумі 

1000 грн.. 



       Кошти перерахувати у ТВ БВ № 10024/0159   Філії – ЧОУ АТ «Ощадбанк» 

на особовий рахунок № _________________. 

       Підстава: заява вх. № 367/04-05 від 05.07.2019. 

 

       4. Надати Смаглюку Олексію Івановичу, зареєстрованому по                           

__________________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ______________, матеріальну допомогу на  лікування в сумі 

1000 грн.. 

  Кошти      перерахувати     на     рахунок    № _______________   у   ПАТ  

КБ «Приватбанк»,  картка  № _________________. 

       Підстава: заява вх. № 370/04-05 від 08.07.2019. 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                 О.БИКОВ 
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