УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
06 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 340

Про субвенцію з державного бюджету
Згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від
29.08.2019 № 497 «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків» міському
бюджету виділена субвенція в сумі 749 000 грн. (ККД 41054500). 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 з місцевого
бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять
ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету в сумі 749 000 грн. Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської
міської
ради
(КПКВКМБ
0615045
«Будівництво
мультифукціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту).
2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) врахувати дане рішення при внесенні
змін до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання
від 20.12.2018 «Про міський бюджет на 2019 рік».
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Савченка О.М..
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
06 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 341

Про перерозподіл видатків
міського бюджету
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:
1. Зменшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3132
«Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 30 000,00 грн..
1. Збільшити призначення по спеціальному 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, сільських рад»
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування» на суму 30 000,00 грн..
2. Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету по
КПКВКМБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» на суму 15 000,00 грн. та збільшити на цю
суму призначення по спеціальному фонду по даному КПКВКМБ по КЕКВ
3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».
4. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) внести зміни до розпису міського
бюджету та 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».
5. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Савченка О.М..
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
06 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 342

Про зміни до розпису іншої
субвенції з міського бюджету
Згідно рішення двадцять шостої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 29.08.2019 «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 2 191 000,00 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

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
06 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 343

Про перерахування коштів
Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради
Барсук О.І., керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1.
Кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень від
Хотіївської сільської ради в січні 2017 року по КПКВКМБ 0117310
«Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства», в сумі 85,26 грн.
перерахувати по ККД 24060300 «Інші надходження» у зв’язку з неможливістю
використання на капітальні видатки.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Савченка О.М..
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
06 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 344

Про фінансування комунальних
підприємств міської ради
Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради
Барсук О.І., керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Зменшити призначення на фінансову підтримку комунального
підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради на суму 4716 гривень.
2. Збільшити призначення на фінансову підтримку комунального
підприємства «Убідське» Корюківської міської ради на суму 4716 гривень.
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Савченка О.М..
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
06 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 345

Про нагородження Почесною грамотою
Корюківської міської ради
з нагоди Дня фізичної культури і спорту
Розглянувши подання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради, Центру надання соціальних послуг Корюківської
міської ради, 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 фізичної культури і спорту нагородити Почесною
грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у
розмірі 300 грн. кожному:
- Колобашкіну Наталію Миколаївну, завідувача відділення денного
перебування відділу соціального обслуговування Центру надання соціальних
послуг Корюківської міської ради – за багаторічну сумлінну працю, активну
життєву і громадську позицію, вагомий внесок у розвиток спорту.
Підстава: подання Центру надання соціальних послуг Корюківської
міської ради від 29.08.2019 № 01-13/686,
- Стельмаха Олександра Євгеновича, спеціаліста І категорії Відділу
освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради – за багаторічну
сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток
спорту.
Підстава: подання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради від 29.08.2019 № 01-11/638.
2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі
600 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 100 грн. для придбання

квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) забезпечити
перерахування коштів згідно з даним рішенням.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
06 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 346

Про нагородження Почесною грамотою
Корюківської міської ради
з нагоди Дня працівника лісу
Розглянувши подання державного підприємства «Корюківське лісове
господарство», Корюківського районного комунального спеціалізованого
лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс», 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 працівника лісу нагородити Почесною грамотою
Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі
300 грн. кожному:
- Барабаша Сергія Олександровича, верстатника цеху переробки
деревини державного підприємства «Корюківське лісове господарство» – за
багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм,
- Поташного Володимира Анатолійовича, водія автотранспортних
засобів державного підприємства «Корюківське лісове господарство» – за
багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.
Підстава: подання ДП «Корюківське лісове господарство» від 05.09.2019
№ 448,
- Ковальчука Андрія Федоровича, тракториста Корюківського
районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства
«Корюківкаліс» – за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм,
- Олійника Владислава Андрійовича, провідного інженера з реалізації
продукції Корюківського районного комунального спеціалізованого
лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» – за багаторічну сумлінну
працю та високий професіоналізм.
Підстава: подання РКСЛП «Корюківкаліс» від 05.09.2019 № 227.

2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі
1200 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 200 грн. для придбання
квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) забезпечити
перерахування коштів згідно з даним рішенням.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
06 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 347

Про нагородження
Почесною грамотою
Корюківської міської ради
з нагоди Дня рятівника
Розглянувши подання 2 державного пожежно - рятувального загону
Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Чернігівській області, 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 рятівника нагородити Почесною грамотою Корюківської
міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному:
- Заводенко Катерину Борисівну, рядового служби цивільного захисту,
диспетчера 9 державної пожежно - рятувальної частини (м. Корюківка)
2 державного пожежно - рятувального загону Управління державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області – за сумлінну працю
та високий професіоналізм.
- Подю Андрія Миколайовича, старшину служби цивільного захисту,
водія 9 державної пожежно - рятувальної частини (м. Корюківка)
2 державного пожежно - рятувального загону Управління державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області – за багаторічну
сумлінну працю та високий професіоналізм.
Підстава: подання 2 ДПРЗ Управління державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Чернігівській області від 06.08.2019 № 01/2-03/753.
2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі
600 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 100 грн. для придбання

квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) забезпечити
перерахування коштів згідно з даним рішенням.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
06 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 348

Про затвердження протоколу
та визначення суб’єкта оціночної діяльності
Розглянувши Протокол проведення переговорів щодо умов викупу
земельних ділянок та житлового будинку з надвірними будівлями
від 03.09.2019 року, керуючись ст. 33 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити Протокол проведення переговорів щодо умов викупу
земельних ділянок та житлового будинку з надвірними будівлями від
03.09.2019 року.
2. Визначити суб’єктом оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки майна (житлового будинку з надвірними будівлями, а саме: житловий
будинок А-1-дерев’яний житловою площею 19,1 кв.м., надвірні будівлі: Б-1сарай дощатий, який розташований за адресою: Чернігівська область,
Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Шевченка, будинок 160)
приватне підприємство «Десна-Експерт-М».
3. Визначити суб’єктом оціночної діяльності для проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок: площею 0,1 га, яка розташована на
території Корюківської міської ради в м. Корюківка Корюківського району
Чернігівської області по вул. Шевченка, земельна ділянка, 160, кадастровий
номер 7422410100:01:002:1413 та площею 0,077 га, яка розташована на
території Корюківської міської ради в м. Корюківка, Корюківського району,
Чернігівської області по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, земельна ділянка, 1,
кадастровий номер 7422410100:01:002:1604 приватне підприємство «ДеснаЕксперт-М».

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Савченка О.М..
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
06 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 349

Про затвердження норм споживання
Розглянувши
клопотання
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» щодо затвердження норм споживання послуги
з постачання теплової енергії на потреби споживачів м. Корюківка та норми
споживання теплової енергії для надання послуги з постачання гарячої води на
потреби населення, бюджетних організацій та інших споживачів м. Корюківка,
що надаються зазначеним суб’єктом господарювання, керуючись п. 3 ч. 3 ст. 4
Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ч. 2 ст. 9 Закону України
«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», ст. 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити норми споживання послуги з постачання теплової енергії на
потреби споживачів м. Корюківка, що надається АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»:
№
1

1
1.1.
1.2.
1.3.
2
3

Показник
Річна норма споживання
послуги з постачання
теплової енергії:
Житлові будинки:
1-2 поверхи
3-4 поверхових
5 і більше поверхів
Бюджетні організації
Інші споживачі

Термін
Протягом
опалювального
періоду

Гкал/м2

0,114
0,156
0,141
0,102
0,132
0,094

2. Затвердити норми споживання теплової енергії для надання послуги з
постачання гарячої води на потреби населення, бюджетних організацій

та інших споживачів м. Корюківка, що надається
ТОВАРИСТВОМ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»:
№

1

Показник
Норма
споживання
теплової енергії
для послуги з
постачання
гарячої води

АКЦІОНЕРНИМ

Опалювальний Міжопалювальний Середньорічний
період
період
3
Гкал/м
Гкал/м3
Гкал/м3
0,0493
0,03944
0,0445

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

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
06 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 351

Про затвердження калькуляції
КП «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради
Розглянувши клопотання КП Корюківкаводоканал» Корюківської міської
ради від 28.08.2019 № 195, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити для комунального підприємства «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради калькуляцію та відповідний розмір внеску за
встановлення комерційного приладу обліку в індивідуальних будівлях, що
додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О. М..
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
06 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 352

Про порушення клопотання щодо
надання довгострокового пільгового кредиту
жителю м. Корюківка Зеленому С.М.
Розглянувши заяву жителя м. Корюківка Зеленого Сергія Михайловича
про порушення клопотання Корюківською міською радою перед
Чернігівським обласним Фондом підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі, на підставі розпорядження голови Чернігівської
облдержадміністрації від 29.08.2016 № 483 «Про затвердження Правил
надання пільгових довгострокових кредитів за Програмою «Власний дім»,
керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Звернутись із клопотанням до Чернігівського обласного Фонду підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі щодо надання довгострокового
пільгового кредиту в сумі 200 (двісті) тис. грн. мешканцю м. Корюківка,
вул. З. Космодем’янської, 51 Зеленому Сергію Михайловичу для будівництва
житлового будинку за адресою: м. Корюківка, вул. Садова, 2є, (текст
клопотання додається).
Підстава: заява вх. № 413/04-05 від 21.08.2019.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

Чернігівський обласний Фонд
підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі

КЛОПОТАННЯ
Корюківська міська рада згідно рішення виконавчого комітету міської
ради від 06 вересня 2019 року № 352 просить надати довгостроковий
пільговий кредит мешканцю м. Корюківка, вул. З. Космодем’янської, 51
гр. Зеленому Сергію Михайловичу для будівництва житлового будинку за
адресою: м. Корюківка, вул. Садова, 2є в сумі 200 (двісті) тис. грн..
В свою чергу, міська рада зобов’язується здійснювати контроль за
виконанням майбутнім позичальником зобов’язань за кредитним договором, в
тому числі:
цільовим використанням кредитних коштів;
дотриманням строків (етапів) виконання робіт;
своєчасністю введення в експлуатацію житла;
наданням інформації, на прохання Фонду, про хід освоєння бюджетних
коштів позичальником та здійснення допомоги Фонду у погашенні
заборгованості позичальника по кредиту у випадках порушення строків
розрахунків.
Міський голова
06.09.2019

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
06 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 354

Про квартирний облік
Розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства
«Корюківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Корюківської
районної ради, комунального некомерційного підприємства «Корюківська
центральна районна лікарня Корюківської районної ради Чернігівської
області», 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. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Поставити на квартирний облік при виконкомі міської ради:
- Ісаченко Катерину Федорівну, __________ р.н., черга загальна, склад
сім’ї − 4 особи:
донька – Ісаченко Марія Іванівна, _____________ р.н.;
син – Ісаченко Нікіта Іванович, _______________ р.н.;
донька – Захарченко Віра Олексіївна, ____________ р.н..
Підстава: клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» від 29.08.2019
№ 03-05/666.
2. Зняти з квартирного обліку при виконкомі міської ради Генсіцьку Ірину
Миколаївну.
Підстава: клопотання КНП «Корюківський ЦПМСД» КРР від 02.09.2019
№ 03-05/337.

3. Внести зміни до пункту 1 рішення виконавчого комітету Корюківської
міської ради від14.12.2017 № 504 «Про постановку на квартирний облік» в
частині складу сім’ї Близнюка Сергія Андрійовича, виклавши його в новій
редакції:
«склад сім’ї – 3 особи:
- мати – Близнюк Олена Миколаївна, ________________ р.н.,
- вітчим – Близнюк Юрій Васильович, ______________ р.н.»
Підстава: свідоцтво про шлюб від 19.12.2018 І-ЕЛ 135593.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Савченка О.М..
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
06 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 355

Про відключення споживачів від мереж
централізованого опалення
та постачання гарячої води
Розглянувши протокол постійно діючої міжвідомчої комісії Корюківської
міської ради з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від
мереж центрального опалення і гарячого водопостачання від 06.09.2019,
керуючись Порядком відключення окремих житлових будинків від мереж
централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів
від централізованого теплопостачання, затвердженого рішенням сімнадцятої
сесії Корюківської міської ради п’ятого скликання від 15.02.2008, Законом
України «Про житлово-комунальні послуги»,
виконком міської ради вирішив:
1. Надати дозвіл на відключення квартир від мереж централізованого
опалення та постачання гарячої води за наступними адресами:
вул. Шевченка, буд. 76, кв. 2, м. Корюківка (Бардакова Марина
Олександрівна),
вул. Шевченка, буд. 76, кв. 10, м. Корюківка (Уліч Світлана В’ячеславівна),
вул. Шевченка, буд. 76, кв. 17, м. Корюківка (Сорока Тетяна Миколаївна).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О. М..
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
06 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 356

Про матеріальну допомогу
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. На підставі п. 1.5.1. Положення про порядок та умови надання
громадянам разової адресної матеріальної допомоги відмовити Дюбі Ганні
Кіндратівні, зареєстрованій по пров. Бульварному, 15, кв. 1, м. Корюківка, у
наданні матеріальної допомоги на лікування.
Підстава: заява вх. № 418/04-05 від 27.08.2019.
2. На підставі п. 1.4. Положення про порядок та умови надання громадянам
разової адресної матеріальної допомоги відмовити Мироненко Ользі
Василівні, зареєстрованій по вул. Шевченка, 42, кв. 4, м. Корюківка, у наданні
матеріальної допомоги на лікування.
Підстава: заява вх. № 421/04-05 від 28.08.2019.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
06 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 357

Про надання дозволу на підключення
до централізованої мережі водопостачання
Розглянувши звернення КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської
ради від 22.08.2019 № 192/1, від 28.08.2019 № 197 та від 02.09.2019 № 202,
керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на
підключення до централізованої мережі водопостачання наступних об’єктів:
- адмінбудівлі по вул. Садова, 2А, м. Корюківка, заявник – Корюківське
міжрайонне управління водного господарства,
- житлового будинку по вул. Дачна, 2, м. Корюківка, заявник – Богдан
Сергій Іванович,
- житлового будинку по вул. Соборна, 233, м. Корюківка, заявник – Сокрут
Сергій Петрович.
2. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на
виконання земляних робіт по підключенню вищезазначених об'єктів 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

