
                                                                        
                                                                 У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25 вересня 2019 року                        м. Корюківка                                      № 378 

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 

       

        Заслухавши інформацію  начальника фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись п. 15 рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 «Про міський 

бюджет на 2019 рік», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету                

по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно - аналітичне та  

матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської                

рад»  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  на суму              

10 000,00 грн. та збільшити на цю суму призначення по спеціальному фонду 

міського бюджету по даному КПКВКМБ КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування».  

 

 2. Начальнику фінансового відділу Барсук О.І. внести зміни до розпису 

міського бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення 

міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік». 

 

        3. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 
 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                         О.БИКОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25 вересня 2019 року                     м. Корюківка                                        № 379     

 

Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з нагоди  

Дня ветерана та Міжнародного дня  

людей похилого віку 

 

Розглянувши подання 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 Дня ветерана та Міжнародного дня людей похилого віку  

нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

- Буханову Ольгу Іванівну, члена ради первинної ветеранської організації 

м. Корюківка – за багаторічну сумлінну працю, активну громадську діяльність, 

вагомий внесок у розвиток ветеранського руху, 

- Мелащенко Наталію Петрівну, голову первинної ветеранської 

організації освітян – за багаторічну сумлінну працю, активну громадську 

діяльність, вагомий внесок у розвиток ветеранського руху.  

Підстава: подання Корюківської районної організації ветеранів від 

23.09.2019 № 113. 

 

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. 

 

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 

 

25 вересня 2019 року                     м. Корюківка                                          № 380    

 

Про привітання Маслак Ж.С. 

з нагоди 90-річного ювілею 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів, 

керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, 

затвердженим рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради                

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

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. З нагоди ювілейного дня народження вручити вітальну листівку              

з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 500 грн.: 

-      Маслак Жанні Сергіївні  – жительці м. Корюківка (__________ р.н.). 

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів          

від 23.09.2019 № 114. 

 

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

в сумі 500 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 50 грн. для 

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

забезпечити перерахування коштів згідно з даним рішенням. 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                         О.БИКОВ 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                         
                                                                  У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я                                                 

 

25 вересня 2019 року                     м. Корюківка                                          № 381 

 

Про затвердження штатних розписів 

Корюківського ДНЗ № 1 «Дельфін» та 

Корюківського ДНЗ № 4 «Веселка» 

 

        Розглянувши клопотання Корюківського ДНЗ № 1 «Дельфін»                        

вх. № 633/04-02 від 24.09.2019 та Корюківського ДНЗ № 4 «Веселка»                

вх. № 634/04-02 від 24.09.2019, керуючись ст.ст. 28, 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити штатний розпис Корюківського дошкільного навчального 

закладу № 1 «Дельфін» художньо-естетичного напрямку Корюківської міської 

ради станом на  01 вересня 2019 року (додається). 

 

2. Затвердити штатний розпис дошкільного навчального закладу № 4 

«Веселка» еколого-натуралістичного напрямку Корюківської міської ради  

станом на  01 вересня 2019 року (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 

 

25 вересня 2019 року                        м. Корюківка                                      № 382 

 

Про погодження графіка 

якісного регулювання відпуску тепла 

АТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» 

 

       Розглянувши клопотання АТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» від 17.09.2019 

№ 2017 щодо погодження графіка якісного регулювання відпуску теплоти, 

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

Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду, 

затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України   

10.12.2008  за № 620/378, 

 

                                виконком міської ради вирішив: 

 

       Погодити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» 

Температурний опалювальний графік якісного регулювання відпуску тепла на 

2019 - 2020 роки, що 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 

 

25 вересня 2019 року                    м. Корюківка                                           № 384 

 

Про створення тимчасової комісії 

      

 У зв’язку з наближенням опалювального сезону, беручи до уваги лист  

Міністерства соціальної політики  України  щодо забезпечення  надання 

житлових субсидій домогосподарствам, будинки яких відключено від 

централізованого  теплопостачання, керуючись ст. ст. 30, 40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

Утворити  при виконавчому комітеті Корюківської міської ради  тимчасову 

комісію з обстеження  стану  зовнішньо- і внутрішньобудинкових електро- 

мереж щодо їх відповідності вимогам нормативно - правових актів у складі:  

 

Голова комісії - Биков Олександр Миколайович, заступник міського           

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Заступник голови комісії - Ващенко Іван Олександрович, провідний 

спеціаліст - державний реєстратор юридичного відділу виконавчого апарату 

міської ради. 

      Члени комісії: 

Єрмоленко Яна Сергіївна - начальник відділу архітектури, містобудування 

та житлово - комунального господарства Корюківської міської ради – 

головний архітектор; 

Жоголко  Андрій Олександрович, начальник Корюківської житлово -

експлуатаційної контори; 

Квачов Іван Олександрович, головний інженер Корюківського району 

електричних мереж АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (за згодою) ; 

Мірошниченко Світлана Михайлівна, головний спеціаліст відділу     

житлово - комунального господарства, будівництва, містобудування, 

архітектури та агропромислового розвитку Корюківської районної державної 

адміністрації (за згодою); 



Штиков Андрій Васильович, начальник Корюківської  експлуатаційної 

дільниці АТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (за згодою). 

 

 

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 

 

25 вересня 2019 року                    м. Корюківка                                          № 385 

 

Про надання дозволу на  

здійснення попередньої оплати 

 

Розглянувши клопотання КП «Убідьське» від 24.09.2019 № 111, 

керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про 

здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за 

бюджетні кошти», ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

                         виконком міської ради вирішив: 

 

Надати дозвіл комунальному підприємству «Убідьське» Корюківської 

міської ради на здійснення попередньої оплати для закупівлі труб та арматури 

для проведення ремонту місцевої станції перекачування стічних вод на суму 

83913,13 грн.. 

 

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 

 

25 вересня 2019 року                   м. Корюківка                                            № 386 

 

Про затвердження калькуляції  

 

        Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 24.09.2019 № 213 щодо затвердження калькуляції вартості послуг 

підприємства, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

 

                                 виконком міської ради вирішив: 

 

        Затвердити комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради калькуляцію вартості приготування рециклером 

РА-800 асфальтобетону за один цикл (об’єм 0,5 м.куб., вага 1 т.) (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 

 

25 вересня 2019 року                        м. Корюківка                                      № 387 

 

Про затвердження звітів про оцінку майна 

міської комунальної власності 
 

Розглянувши звіти про оцінку майна:  

прибудинкової території (тверде покриття) площею 600 кв.м, що 

знаходиться за адресою: пров. Бульварний, 8а, м. Корюківка, виконаний 

приватним підприємством «Десна - Експерт - М» за договором № 254/19-М  

від 11.09.2019, 

нежитлового приміщення площею 20,0 кв.м. в одноповерховій  

нежитловій будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 89а, 

с. Наумівка, Корюківський р-н, Чернігівська область, виконаний приватним 

підприємством «Десна - Експерт - М» за договором № 270/19-М  від 

12.09.2019, 

        керуючись  ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні», 

                                        виконком міської ради вирішив: 

 

 1. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлового приміщення площею 

20,0 кв.м., в одноповерховій нежитловій будівлі, що знаходиться за адресою: 

вул. Шевченка, 89а, с. Наумівка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., ринкова 

вартість якого, згідно звіту, станом на 01.08.2019 становить 13776,00 грн. 

(тринадцять тисяч сімсот сімдесят шість гривень 00 копійок), без врахування 

ПДВ.  

 

2. Затвердити звіт про оцінку майна: прибудинкової території (тверде 

покриття) площею 600 кв.м, що знаходиться за адресою: пров. Бульварний, 8а, 

м. Корюківка, Чернігівська обл., залишкова вартість якого, згідно звіту, станом 

на 31.08.2019  становить 188 109,34 грн. (сто вісімдесят вісім тисяч сто дев’ять  

гривень 34 копійки), без врахування ПДВ.  

 

3. Винести на чергову сесію міської ради питання про прийняття в 

міську комунальну власність майна, зазначеного в пункті 2 даного рішення. 

 



        4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                         О.БИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25 вересня 2019 року                     м. Корюківка                                        № 388 

 

Про приватизацію об’єкта малої 

приватизації - нежитлових будівель,  

розташованих за адресою:  

вул. Дудка, 66А, м. Корюківка,  

Чернігівська обл. 
 

Розглянувши протокол про результати електронного аукціону                        

№ UA-PS-2019-08-23-000053-2, сформований 19.09.2019 ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА 

ЕЛЕКТРОННА БІРЖА», відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами), на виконання 

рішення двадцять п’ятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

19.07.2019 №7-25/VII «Про включення нового об’єкта до Переліку об’єктів 

міської комунальної власності, що підлягають приватизації у 2019 році», 

враховуючи протокол засідання аукціонної комісії від 23.09.2019 та подання 

заяви на участь в аукціоні від одного покупця, керуючись Законом України 

«Про приватизацію державного та комунального майна», ст. 29 Закону 

України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 
 

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

1. Приватизувати об’єкт малої приватизації -  нежитлові будівлі, 

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

шляхом викупу, покупець - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СЛОВ'ЯНСЬКІ ШПАЛЕРИ – КФТП», код ЄДРПОУ 00278876, який єдиний 

подав заяву на участь в аукціоні з продажу вказаного об’єкта, за 

запропонованою ним ціною  - 1 328 649,18 грн. (один мільйон триста двадцять 

вісім тисяч шістсот сорок дев’ять гривень 18 копійок). 

 

2. Опублікувати на сайті міської ради та в електронній торговій системі 

дане рішення, відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 



       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                         О.БИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25 вересня 2019 року                     м. Корюківка                                          № 389 

 

Про затвердження протоколу про 

результати електронного аукціону з продажу  

об’єкта малої приватизації - нежитлових будівель,  

розташованих за адресою: вул. Дудка, 66А,  

м. Корюківка, Чернігівська обл. 

 

       Розглянувши протокол про результати електронного аукціону                    

№ UA-PS-2019-08-23-000053-2, сформований 19.09.2019 та наданий                  

ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА», відповідно до Закону 

України «Про приватизацію державного та комунального майна», Порядку 

проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 

(зі змінами), враховуючи рішення двадцять п’ятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 19.07.2019 №7-25/VII «Про включення нового 

об’єкта до Переліку об’єктів міської комунальної власності, що підлягають 

приватизації у 2019 році», керуючись  ст. 29 Закону України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні», 
 

                                   виконком міської ради вирішив: 
 

        1. Затвердити протокол про результати електронного аукціону                          

№ UA-PS-2019-08-23-000053-2, сформований оператором електронного 

майданчика – товариством з обмеженою відповідальністю «НАЦІОНАЛЬНА 

ЕЛЕКТРОННА БІРЖА» 19.09.2019 о 20:13:26 з продажу об’єкта малої 

приватизації – нежитлових будівель, розташованих за адресою: вул. Дудка, 

66А, м. Корюківка, Чернігівська обл., за ціною продажу лоту –                 

1 328 649,18 грн. (один мільйон триста двадцять вісім тисяч шістсот сорок 

дев’ять гривень 18 копійок). 
 

        2. Визнати переможцем електронних торгів з продажу об’єкта малої 

приватизації – нежитлових будівель, розташованих за адресою: вул. Дудка, 

66А, м. Корюківка, Чернігівська обл. –  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 



ТОВАРИСТВО «СЛОВ'ЯНСЬКІ ШПАЛЕРИ – КФТП», код ЄДРПОУ 

00278876. 
 

        3. Опублікувати на сайті міської ради та в електронній торговій системі 

протокол про результати електронного аукціону № UA-PS-2019-08-23-

000053-2 відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 

        4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                         О.БИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25 вересня 2019 року                      м. Корюківка                                       № 390 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Про оренду  майна 

міської комунальної власності  

 

Розглянувши лист ПАТ «Укртелеком» від 06.08.2019 № 496-ВИХ-СG-

74Е000-2019 та враховуючи звіт про оцінку майна, що орендується 

товариством, виконаний приватним підприємством «Десна - Експерт - М» за 

договором  № 270/19-М  від 12.09.2019, відповідно до Методики розрахунку та 

порядку використання плати за оренду майна міської комунальної власності, 

затвердженої рішенням вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 15.11.2018, керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Продовжити термін дії договору оренди № 2 від 01.09.2015, укладеного 

з публічним акціонерним товариством «Укртелеком» про оренду нежитлового 

приміщення площею 20,0 кв.м., розміщеного за адресою: вул. Шевченка, 89а, 

с. Наумівка Корюківського району, по 30.06.2022 включно з орендною платою 

за серпень місяць 2019  - 206,64 грн., яка підлягає коригуванню на щомісячний 

індекс інфляції, в тому числі за серпень 2019. 

 

       2. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити 

виконання даного рішення. 

 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                         О.БИКОВ 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25 вересня 2019 року                       м. Корюківка                                       № 392 

 

Про квартирний облік 

 

        Розглянувши клопотання 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: 

 

 -    Максименка Михайла  Ігоровича, ____________  р.н., черга загальна, склад 

сім’ї − 3 особи: 

-       дружина – Максименко Наталія Володимирівна, __________ р.н.; 

-       син – Максименко Дмитро Михайлович, ___________ р.н.. 

        Підстава: клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» від 29.08.2019                    

№ 03-05/667. 

-    Гордійчука  Валерія  Дмитровича, ___________ р.н., черга загальна, склад   

сім’ї – 2 особи: 

-       дружина – Гордійчук Тетяна Миколаївна, ______________ р.н.. 

        Підстава: клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» від 19.09.2019 № 740. 

 

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                         О.БИКОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25 вересня 2019 року                        м. Корюківка                                       № 394  
 

Про надання дозволу на виготовлення 

проектної документації та газифікацію  

житлового будинку 

 

        Розглянувши заяву Алексієнко С.М., керуючись ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                                  виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Надати дозвіл Алексієнко Світлані Миколаївні на виготовлення  

проектної документації  та  газифікацію житлового будинку по вул. Шкільна, 

33б,  с. Бреч Корюківського району. 

       Підстава: заява вх. № 466/04-05 від 24.09.2019. 

 

       2.  Дозволити  Алексієнко С.М. проведення  земляних  робіт  лише при 

отриманні відповідного дозволу міської ради. 

 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                         О.БИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25 вересня 2019 року                   м. Корюківка                                           № 395 

 

Про надання дозволу на підключення 

до централізованої мережі водопостачання  

   Розглянувши заяву Цимбалюка О. І. вх. № 417/04-05 від 27.08.2019, 

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

виконком міської ради вирішив: 

       1. Надати дозвіл Цимбалюку Олександру Івановичу на підключення                         

до централізованої мережі водопостачання житлового будинку по                              

вул. Лермонтова, 6 в м. Корюківка. 

       2. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на 

виконання земляних робіт по підключенню вищезазначеного будинку до 

міського водогону. 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                         О.БИКОВ 

 

 


