
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 серпня 2019 року                        м. Корюківка                                         № 284  

 

Про зміни до розпису іншої 

субвенції з міського бюджету 

 

         Згідно рішення двадцять п’ятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 19.07.2019 «Про внесення змін до рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про 

міський бюджет на 2019 рік» з міського бюджету виділена інша субвенція у 

сумі 378800,00 грн.. У зв’язку з цим, керуючись ст.  28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

Затвердити зміни до  розпису іншої субвенції з міського бюджету згідно 

додатку. 

 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 серпня 2019 року                     м. Корюківка                                           № 285    

 

Про встановлення тарифів  

на послуги з поводження з  

твердими побутовими відходами 

  

      Розглянувши  лист  Корюківської  житлово - експлуатаційної контори  від  

18.07.2019  № 195   щодо   встановлення  тарифів  на  послуги з поводження з 

твердими побутовими відходами, приймаючи до уваги, що процедура 

доведення інформації до споживачів  та обговорення тарифів закінчилась і 

пропозиції та зауваження  на адресу підприємства не надходили, відповідно до 

Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими 

відходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

26.07.2006 № 1010, керуючись  ст.ст. 4, 10,  25 Закону України «Про житлово - 

комунальні послуги»,  ст.ст. 28, 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                                 виконком міської ради вирішив:    

 

      1. Встановити тарифи на послуги з поводження з твердими побутовими 

відходами, що надаються Корюківською житлово - експлуатаційною 

конторою, в наступних розмірах: 

 

      Збирання та перевезення твердих побутових відходів спецавтомобілем: 

населення, грн. за 1 м. куб. 

82,10+16,42 (ПДВ 20%) = 98,52 - тариф з урахуванням ПДВ 20%, 

бюджетні установи, грн. за 1 м. куб. 

82,10+16,42 (ПДВ 20%) = 98,52 - тариф з урахуванням ПДВ 20%, 

інші споживачі, грн. за 1 м. куб. 

82,10+16,42 (ПДВ 20%) = 98,52 - тариф з урахуванням ПДВ 20%. 

 

      Захоронення твердих побутових відходів: 

населення, грн. за 1 м. куб. 

30,99+6,20 (ПДВ 20%) = 37,19 - тариф з урахуванням ПДВ 20%, 

бюджетні установи, грн. за 1 м. куб. 



30,99+6,20 (ПДВ 20%) = 37,19 - тариф з урахуванням ПДВ 20%, 

інші споживачі, грн. за 1 м. куб. 

30,99+6,20 (ПДВ 20%) = 37,19 - тариф з урахуванням ПДВ 20%. 

 

      Поводження з твердими побутовими відходами з приватного сектору, 

грн. з одного мешканця: 

10,67+2,13 (ПДВ 20%) = 12,80 - тариф з урахуванням ПДВ 20%. 

     

      Поводження з твердими побутовими відходами від мешканців 

багатоквартирних житлових будинків з наявністю всіх видів благоустрою, 

грн. з одного мешканця:   

14,33+2,87 (ПДВ 20%) = 17,20 - тариф з урахуванням ПДВ 20%. 

 

      Поводження з твердими побутовими відходами від підприємств, 

установ та організацій, грн. за 1 м. куб.: 

бюджетні установи: 

113,09+22,62 (ПДВ 20%) = 135,71 - тариф з урахуванням ПДВ 20%, 

інші споживачі:    

113,09+22,62 (ПДВ 20%) = 135,71 - тариф з урахуванням ПДВ 20%. 

 

     2. Дане рішення підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації. 

 

     3.  Рішення набуває чинності з 01 вересня 2019 року. 

 

     4.  Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 23.04.2018 

№ 141 «Про встановлення тарифів на послуги по збиранню, перевезенню та 

захороненню ТПВ» вважати таким, що втратило чинність, з дня введення в дію 

даного рішення. 

 

     5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

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

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 серпня 2019 року                            м. Корюківка                                  № 286 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 10.01.2019 № 2 

«Про затвердження  

Календарного плану заходів  

Корюківської міської ради 

на 2019 рік» 

 

       Розглянувши подання Корюківської районної державної лікарні 

ветеринарної медицини щодо відзначення Почесною грамотою Корюківської 

міської ради лікаря ветеринарної медицини Фесько О.А. з нагоди 

професійного свята – Дня працівника ветеринарної медицини та враховуючи 

можливість перерозподілу коштів, передбачених для нагородження жителів 

громади до професійних свят та знаменних дат,  

 

виконком  міської ради  вирішив: 

 

       Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 10.01.2019 № 2 «Про затвердження Календарного плану заходів 

Корюківської міської ради на 2019 рік» (зі змінами), виклавши Календарний 

план заходів у новій редакції (додається). 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 

 

 

 
 

 

 



  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 серпня 2019 року                            м. Корюківка                                   № 287 

 

Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради  

до Дня працівників ветеринарної медицини 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної державної лікарні 

ветеринарної медицини, 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 Дня працівників ветеринарної медицини нагородити Почесною 

грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у 

розмірі 300 грн.: 

- Фесько Оксану Анатоліївну, лікаря ветеринарної медицини 

Корюківської районної державної лікарні ветеринарної медицини – за 

сумлінну працю та високий професіоналізм. 

Підстава: подання Корюківської районної державної лікарні ветеринарної 

медицини від 31.07.2019 № 01-22/122. 

 

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

300 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. 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 
 



                                                                                       
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 серпня 2019 року                     м. Корюківка                                         № 288    

 

Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради  

до Дня села Наумівка 

 

Розглянувши клопотання в.о. старости Наумівського старостинського 

округу Сухої М.Р., 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 Дня села Наумівка нагородити Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі                

300 грн.: 

- Савченко Зою Миколаївну, завідувача Наумівського дошкільного 

навчального закладу «Сонечко» – за сумлінну працю, високий професіоналізм 

та активну громадську позицію. 

Підстава: подання в.о. старости Наумівського старостинського округу      

вх. № 139/04-04 від 31.07.2019. 

 

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

300 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. 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 
 



                                                                                       
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 серпня 2019 року                     м. Корюківка                                           № 289    

 

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: 

-  Лихомановій Валентині Василівні  – жительці с. Забарівка (06.08.1929 р.н.); 

- Вороб’ю Степану Андрійовичу – жителю с. Турівка (11.08.1929 р.н.); 

- Філоненко Ганні Іванівні – жительці м. Корюківка (15.08.1924 р.н.); 

- Шалєєвій Уляні Федорівні – жительці м. Корюківка (21.08.1929 р.н.); 

- Кучер Надії Гаврилівні – жительці м. Корюківка (25.08.1929 р.н.). 

       Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів від 

22.07.2019 № 85. 

 

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

2500 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 250 грн. для придбання 

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

перерахування коштів згідно з даним рішенням. 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 
 



                                                                                       
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 серпня 2019 року                        м. Корюківка                                       № 290 

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету Корюківської  

міської ради від 26.06.2019 № 242  

«Про вилучення дітей від батьків  

та надання висновку до суду щодо  

позбавлення батьків батьківських прав»  

        

       Розглянувши протокол засідання Комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Корюківської міської ради № 15 від 29.07.2019, заяви 

Смецької Н.І. та Скрипки С.В. щодо скасування рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 26.06.2019 № 242 «Про вилучення дітей від 

батьків та надання висновку до суду щодо позбавлення батьків батьківських 

прав» та повернення дітей у родину,  враховуючи, що з моменту вилучення 

дітей Смецька Н.І. пройшла лікування від алкогольної залежності,                         

Скрипка С.В. офіціально влаштувався на роботу, родина забезпечена всім 

необхідним (тверде паливо, продукти харчування, особисті речі) і обоє батьків 

зобов’язуються належним чином виконувати батьківські обов’язки, керуючись 

ст.ст. 34, 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                    виконком міської ради вирішив:  
 

       Внести зміни до рішення виконавчого комітету  Корюківської міської ради 

від 26.06.2019 № 242 «Про вилучення дітей від батьків та надання висновку до 

суду щодо позбавлення батьків батьківських прав», замінивши слова «щодо 

позбавлення батьків батьківських прав» словами «щодо відібрання  дітей  від  

батьків  без  позбавлення  їх  батьківських  прав». 

   

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 серпня 2019 року                         м. Корюківка                                       № 291 

 

Про розміщення об’єктів зовнішньої реклами 

 

        Розглянувши звернення ФОП Вощаного О.М., КП «Благоустрій», 

керуючись Положенням про розміщення зовнішньої реклами на території 

населених пунктів Корюківської міської ради, затвердженим рішенням восьмої 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 30.05.2019 № 33-24/VII, 

Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими 

постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, ст. 16 Закону 

України «Про рекламу», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування      

в Україні», 

виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Вощаному Олегу 

Михайловичу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами терміном на                   

5 (п’ять) років на фасаді будівлі по вул. Шевченка, 62, м. Корюківка, а саме: 

−      банера розміром 16,74 м. кв.; 

−      банера розміром 3,45 м. кв.; 

−      лайтбоксу розміром 2,48 м. кв. 

 

        2. У зв’язку з тим, що ФОП Вощаний О.М. користується приміщенням          

по вул. Шевченка, 62, м. Корюківка на підставі договору оренди об’єкта 

нерухомості, укладеним з Корюківською райспоживспілкою, плату за 

користування місцем розміщення об’єктів зовнішньої реклами не 

нараховувати. 

 

        3. Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської              

ради (Селюк А.М.) укласти з ФОП Вощаним О.М. договір про розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами відповідно до пунктів 1, 2 цього рішення. 

  

        4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

Міський голова                                                                         Р. АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 серпня 2019 року                   м. Корюківка                                             № 292 

 

Про затвердження калькуляції  

КП «Убідьське» 

 

        Розглянувши клопотання КП «Убідьське» від 16.07.2019 № 79, керуючись 

ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                виконком міської ради вирішив: 

 

       Затвердити калькуляцію вартості послуг комбайна «Єнісей-1200» з 

обмолоту зернових культур з площі 1,0 га, що додається. 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 серпня 2019 року                   м. Корюківка                                             № 293 

 

Про погодження режиму роботи 

аптечного пункту № 2  

Корюківської ЦРА № 38 

 

      Розглянувши клопотання Корюківської ЦРА № 38 ТОВ «Ліки України»               

вх. № 479/04-02 від 18.07.2019 щодо погодження режиму роботи аптечного 

пункту № 2, керуючись ст.ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

      Погодити наступний режим роботи аптечного пункту № 2               

Корюківської центральної   районної   аптеки   № 38   товариства з обмеженою 

відповідальністю «Ліки  України», розташованого по вул. Шевченка, 101,                  

м. Корюківка, з 01 серпня 2019 року: 

 

     Понеділок-п’ятниця: з  08.00 год. до 18.00 год., без перерви. 

     Субота, неділя: з 08.00 год. до 13.00 год.. 

      

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 серпня 2019 року                      м. Корюківка                                            № 294 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Про затвердження звітів про оцінку майна 

міської комунальної власності 
 

Розглянувши звіти про оцінку майна:  

дороги з твердим покриттям (частково грунтощебневої) в м. Корюківка 

(між вул. Зарічна, 89 та вул. Шевченка, 264) протяжністю 1,1 км., виконаний 

приватним підприємством «Десна - Експерт - М» за договором  № 183/19-М  

від 11.07.2019; 

дороги з твердим покриттям вулиці Садова в м. Корюківка протяжністю 

2,4 км., виконаний приватним підприємством «Десна - Експерт - М» за 

договором № 184/19-М  від 11.07.2019; 

вантажного автомобіля САЗ 3507, реєстр. № СВ 9528 АО, що знаходиться 

за адресою: с. Буда, Корюківський район, Чернігівська область, виконаний 

приватним підприємством «Десна - Експерт - М» за договором № 193/19-М  

від 11.06.2019; 

нежитлового приміщення площею 51,2 кв.м., в одноповерховій 

нежитловій будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 38а,                 

с. Сахутівка, Корюківський район, Чернігівська область, виконаний  

приватним підприємством «Десна - Експерт - М» за договором № 180/19-М  

від 22.07.2019; 

        керуючись  ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні», 
 

                                        виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Затвердити звіт про оцінку майна: дороги з твердим покриттям 

(частково грунтощебневої), розміщеної в м. Корюківка (між вул. Зарічна, 89 та 

вул. Шевченка, 264) протяжністю 1,1 км., залишкова вартість якої згідно звіту 

станом на 30.06.2019  становить 1 170 679,02 грн. (один мільйон сто сімдесят   

тисяч шістсот сімдесят дев’ять гривень 02 копійки), без врахування ПДВ.    

 

        2. Затвердити звіт про оцінку майна: дороги з твердим покриттям вулиці 

Садова в місті Корюківка протяжністю 2,4 кв.м., залишкова вартість якої 



згідно звіту станом на 30.06.2019  становить 3 187 655,77 грн. (три мільйони 

сто вісімдесят сім тисяч шістсот п’ятдесят п’ять гривень 77 копійок), без 

врахування ПДВ.    

 

        3. Затвердити звіт про оцінку майна: вантажного автомобіля САЗ 3507, 

реєстр. № СВ 9528 АО, що знаходиться за адресою: с. Буда, Корюківський 

район, Чернігівська область, ринкова вартість якого згідно звіту станом              

на 18.06.2019  становить 48 830,69 грн. (сорок всі тисяч вісімсот тридцять 

гривень 69 копійок), без врахування ПДВ.    

  

        4. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлового приміщення площею 

51,2 кв.м. в одноповерховій нежитловій будівлі, що знаходиться за адресою: 

вул. Шевченка, 38а, с. Сахутівка, Корюківський район, Чернігівська область, 

ринкова вартість якого згідно звіту станом на 22.07.2019  становить 31 119,37 

грн. (тридцять одна тисяча сто дев’ятнадцять гривень 37 копійок), без 

врахування ПДВ.    

  

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

комунальну власність майна, зазначеного в пунктах 1, 2 даного рішення. 

 

 

Міський голова                                                               Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 серпня 2019 року                       м. Корюківка                                         № 296 

 

Про постановку на квартирний облік 

 

       Розглянувши заяву Бандури С.В., 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 президії професійних спілок від 07.01.1985 «Про 

порядок обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 

надання їм жилих приміщень у Чернігівській області», ст. 12 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

     Поставити на квартирний облік: 

 

- Бандуру Сергія Вікторовича, ___________ р.н., учасника бойових дій, черга 

першочергова, склад сім’ї – 1 особа. 

  Підстава: заява вх. № 375/04-03 від 12.07.2019. 

 

     

Міський голова                                                                       Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 серпня 2019 року                       м. Корюківка                                          № 297 

 

Про звільнення від адміністративної 

відповідальності 

 

Розглянувши заяву Марченко Тамари Іванівни, жительки м. Корюківка, 

вул. ______________, щодо звільнення її від адміністративної відповідальності 

у вигляді сплати штрафу у розмірі 340 гривень за вчинення адміністративного 

правопорушення, передбаченого статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, враховуючи, що адміністративною комісією 

при виконавчому комітеті Корюківської міської ради було накладено 

мінімальний штраф, передбачений санкцією статті 152 КУпАП, керуючись               

ст. 288 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 38 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   
 

виконком міської ради вирішив: 

 

У задоволенні заяви Марченко Тамари Іванівни щодо звільнення її                 

від адміністративної відповідальності у вигляді сплати штрафу у розмірі               

340 (триста сорок) гривень за порушення  вимог ст. 152 КУпАП – відмовити. 

 

 

   Міський голова                                                               Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 серпня 2019 року                       м. Корюківка                                          № 298 

 

Про надання дозволу  

Корюківському відділенню УГГ 

АТ «Чернігівгаз» 

на проведення земляних робіт 

 

       Розглянувши клопотання Корюківського відділення з експлуатації              

газового господарства АТ «Чернігівгаз» вх. № 492/04-02 від 26.07.2019           

про   надання   дозволу  останньому на  проведення  земляних  робіт у зв’язку   

з необхідністю проведення робіт з ремонту ізоляції підземних газопроводів та 

демонтажу газового колодязя у с. Наумівка Корюківського району, керуючись 

ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                                 виконком міської ради вирішив: 

  

       1. Надати дозвіл Корюківському відділенню з експлуатації газового 

господарства акціонерного товариства  «Чернігівгаз» на проведення земляних 

робіт по вул. Лучка, вул. Стрільця та вул. Шевченко с. Наумівка 

Корюківського району в серпні - жовтні  2019 року при умові відновлення 

ґрунтового покриття та благоустрою території в місцях проведення робіт. 

 

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова                                                               Р.АХМЕДОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 серпня 2019 року                   м. Корюківка                                             № 299 

 

Про надання дозволу на підключення                                 

до централізованої мережі водопостачання 

        Розглянувши  клопотання  КП «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради від 18.07.2019 № 179, від 31.07.2019 № 182, 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. Шевченка, 229,  м. Корюківка, заявник – Журба 

Микола Савелійович, 

-    житлового будинку по вул. Українська, 50,  м. Корюківка, заявник – Корінь 

Віталій Миколайович. 

 

       2. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської  міської  ради  

на виконання земляних робіт по підключенню зазначених будинків до  

міського водогону. 

       

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника             

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

 
 

Міський голова                                                                       Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 серпня 2019 року                        м. Корюківка                                        № 300  

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши звернення громадян та додані до них документи, керуючись 

рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

20.12.2018 «Про затвердження Положення про порядок та умови надання 

громадянам разової адресної матеріальної допомоги», 

 

                                     виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Надати Марченко Тамарі Іванівні, зареєстрованій по вул. __________,              

м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки  платника   податків  

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

       Кошти перерахувати на рахунок № _____________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  _______________. 

       Підстава: заява вх. № 385/04-05 від 26.07.2019. 

  

       2. Надати Скляровій Тетяні Володимирівні, зареєстрованій по                           

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

платника   податків  ______________, матеріальну допомогу на  лікування в  

сумі  1500 грн.. 

       Кошти перерахувати на рахунок № _____________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  _________________. 

       Підстава: заява вх. № 388/04-05 від 31.07.2019. 

 

 

Міський голова                                                                       Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 серпня 2019 року                        м. Корюківка                                        № 301 

 

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 Котлярову Сергію 

Миколайовичу (вул. _____________, м. Корюківка,  реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ____________), що  здійснював  поховання  

Котлярова Олександра Миколайовича,  безробітного, який помер  27.07.2019. 

       Підстава:  заява вх. № 386/04-05 від 29.07.2019. 

                        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  №  __________________. 

 

 

Міський голова                                                                       Р.АХМЕДОВ 

 

 

 
 

 
 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 серпня 2019 року                        м. Корюківка                                        № 302 

 

Про зміни до розпису по об’єктах, 

що фінансуються за рахунок субвенції  

на формування інфраструктури  

об’єднаних територіальних громад 

 

        Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Барсук О.І., керуючись п. 15 рішення двадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 20.12.2018 «Про міський бюджет на 2019 рік»,               

ст. 28 Закону України «про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                               виконком міської ради вирішив: 

 

  Затвердити зміни до  розпису по об’єктах, що фінансуються за рахунок 

субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад згідно додатку. 

 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 
 


	Про надання матеріальної допомоги

