
Порядок денний 

позачергового засідання виконкому Корюківської міської ради 

                                               від 07 жовтня 2019 року 

                                                       м. Корюківка 

 

       1. Про початок опалювального сезону 2019-2020 років. 

       2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Корюківської  

міської ради від 06.09.2019 № 349 «Про затвердження норм споживання». 

       3. Про підтвердження факту недієздатності особи. 

       4. Про надання матеріальної допомоги.     
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 жовтня 2019 року                       м. Корюківка                                        № 396 
 

Про початок опалювального сезону 2019-2020 років 

 

       Відповідно до Правил  надання  послуг  з   централізованого  опалення,  

постачання  холодної та  гарячої  води  і  водовідведення  та  типового  

договору  про надання послуг з централізованого опалення, постачання 

холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою  Кабінету   

Міністрів   України   від 21.07.2005 № 630,  Закону України «Про житлово -

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

Україні»  

 

                                виконком міської ради вирішив: 

 

     1. Встановити  терміном   початку  опалювального  сезону  2019 - 2020 років 

для бюджетних  установ  Корюківської  міської  ради  та  житлових будинків  з 

централізованим опаленням в м. Корюківка  8 год. 00 хв. 08 жовтня 2019 року.  

  

     2. Корюківській експлуатаційній дільниці АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (Штиков А. В.) забезпечити безперебійне 

надання послуг з теплопостачання та гарячого водопостачання згідно 

укладених договорів. 

 

     3. Начальнику Відділу освіти, культури, молоді та спорту  Корюківської 

міської ради Наумчик І.В., завідувачам міських дошкільних навчальних 

закладів № 1 Рябченко В. О. та № 4 Лободі Л. М., керівникам підприємств, 

установ міської комунальної власності забезпечити пуск внутрішніх систем 

опалення підпорядкованих їм об’єктів. 

 

     4. КОРЮКІВСЬКІЙ ЖИТЛОВО - ЕКСПЛУАТАЦІЙНІЙ КОНТОРІ  

(Жоголко А.О.) забезпечити пуск внутрішніх систем опалення будинків з 

централізованим опаленням. 

 

5. Контроль   за  виконанням  даного   рішення  покласти   на   заступників  

міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 

 

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 

 

07 жовтня 2019 року                       м. Корюківка                                № 397 

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету Корюківської   

міської ради від 06.09.2019 № 349  

«Про затвердження норм споживання» 

 

        З метою забезпечення своєчасного початку опалювального сезону             

2019-2020 років та безперебійного постачання теплової енергії споживачам         

м. Корюківка, керуючись законами України «Про житлово - комунальні 

послуги», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської  міської 

ради від 06.09.2019 № 349 «Про затвердження норм споживання», доповнивши 

п. 1 даного рішення наступним абзацом: 

 

«Норми споживання послуги з постачання теплової енергії на потреби 

споживачів м. Корюківка розраховані виходячи з тривалості опалювального 

періоду 178 діб та температури зовнішнього повітря плюс 0,080.» 

 

 

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 

 

07 жовтня 2019 року                       м. Корюківка                                         № 398 

 

Про підтвердження факту  

недієздатності особи 

 

       Розглянувши заяву ______________________, що мешкає в                            

м. Корюківка по вул. _______________, клопотання Центру надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради щодо вжиття заходів стосовно 

підтвердження недієздатності жительки м. Корюківка, вул. _________________ 

_______________________, _______________ р.н., враховуючи медичний 

висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній 

допомозі Корюківського центру первинної медико - санітарної допомоги від 

08.10.2018, яким встановлені нездатність _____________ до 

самообслуговування, протипоказання для надання соціальних послуг у 

територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг), неможливість перебування в колективі, керуючись ст. ст. 39, 40 

Цивільного кодексу України, ст. ст. 34, 38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Доручити юридичному відділу Корюківської міської ради підготувати 

від імені виконавчого комітету Корюківської міської ради як органу опіки і 

піклування заяву до суду про визнання недієздатною __________________, 

_____________ р.н., жительки м. Корюківка, вул. __________________. 

 

2. Контроль за виконанням 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 

 

07 жовтня 2019 року                       м. Корюківка                                        № 399 

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши заяву Баглай С.Г. та додані документи, керуючись рішенням 

двадцять шостої сесії  Корюківської міської ради сьомого скликання від 

29.08.2019  № 3-26/VII «Про внесення змін до рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року                 

«Про затвердження міських Програм», у зв’язку з відключенням квартир від 

системи централізованого опалення по вулиці Шевченка, 76 м. Корюківка, 

пов’язаним з модернізацією систем теплопостачання міста 

 

                              виконком міської ради вирішив: 

      

       Надати Баглай Світлані Григорівні, зареєстрованій по вул. 

_________________, м. Корюківка,  реєстраційний номер облікової картки 

платника податків _____________, матеріальну допомогу у сумі 3500 грн.  для 

компенсації витрат за виготовлення гідравлічного розрахунку газових стояків 

в будинку по вул. Шевченка, 76, м. Корюківка. 

       Кошти перерахувати у АТ КБ «ПриватБанк» на рахунок отримувача                 

Баглай С.Г. № ___________________________. 

 

 

Міський голова                                                                            Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	Про надання матеріальної допомоги

