
Порядок денний 

засідання виконкому Корюківської міської ради 

від 08 травня 2019 року 

 м. Корюківка 

 

        1.  Про субвенцію з державного бюджету «Нова українська школа». 

        2. Про субвенцію з державного бюджету. 

        3. Про іншу субвенцію з обласного бюджету. 

        4. Про зміну напрямку використання іншої субвенції районному бюджету. 

        5. Про спрямування власних надходжень спеціального фонду. 

        6. Про фінансування комунальних підприємств міської ради.  

        7. Про встановлення тарифу на послуги з очищення господарсько-

побутових стоків для АТ «Слов’янські шпалери − КФТП». 

        8. Про затвердження структури та штатного розпису Центру надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради.  

        9. Про затвердження розміру пайового внеску у  розвиток інфраструктури 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади. 

        10. Про порушення клопотання щодо надання довгострокового пільгового 

кредиту жительці м. Корюківка Іваненко Г.О..  

        11.  Про внесення змін до рішень виконавчого комітету Корюківської 

міської ради.  

        12. Про   передприватизаційну    підготовку   об’єктів    малої    

приватизації. 

        13. Про погодження придбання спецтехніки. 

        14. Про постановку на квартирний облік. 

        15. Про надання матеріальної допомоги.                            

        16. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання.  

        17. Про надання допомоги на поховання. 

        18. Про передачу дров. 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 травня 2019 року                        м. Корюківка                                        № 149 

 

Про субвенцію з державного бюджету 

«Нова українська школа» 

 

       Згідно розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної 

ради від 16.04.2019 № 33  «Про розподіл  субвенції» міському бюджету 

виділена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» в сумі 352 259 грн. (ККД 41051400). 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 на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» в сумі 352 259 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») та спрямувати кошти субвенції на закупівлю 

дидактичних матеріалів, музичних інструментів, сучасних меблів, 

комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для 

початкових класів (видатки розвитку). 

 

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 виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

Перший заступник міського голови                                           О.САВЧЕНКО 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 травня 2019 року                        м. Корюківка                                       № 150 

 

Про субвенцію з державного бюджету 

 

       Згідно розпорядження голів обласної державної адміністрації та             

обласної ради від 16.04.2019 № 35 «Про розподіл  субвенції» міському 

бюджету виділена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на 

оснащення кабінетів інклюзивно - ресурсних центрів (видатки розвитку) в сумі 

216 667 грн. (ККД 41051200). У зв’язку з цим, керуючись п. 15 рішення 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 2012.2018 

«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 на оснащення 

кабінетів інклюзивно - ресурсних центрів (видатки розвитку) в сумі                    

216 667 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. 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 виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

Перший заступник міського голови                                           О.САВЧЕНКО 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 травня 2019 року                        м. Корюківка                                       № 151 

 

Про іншу субвенцію з  

обласного бюджету 

 

       Згідно розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної 

ради від 06.05.2019 № 44 «Про виділення коштів»  міському бюджету виділена 

інша субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців 

депутатами обласної ради в сумі 30000,00 грн. (ККД 41053900). 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. Спрямувати кошти  іншої субвенції з обласного бюджету  на виконання 

доручень виборців депутатами обласної ради за пропозицією депутата 

обласної ради Мурая В.П. на покращення матеріально - технічної бази: 

- Корюківського ДНЗ № 1 «Дельфін» в сумі 5000,00 грн.; 

- Корюківського ДНЗ № 4 «Веселка» в сумі 5000,00 грн.; 

- Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 в сумі 5000,00 грн.; 

- Корюківської гімназії в сумі 5000,00 грн.; 

- Корюківської ДЮСШ в сумі 10000,00 грн.. 

 

2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) врахувати дане рішення при 

підготовці проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 

2018 року «Про міський бюджет на 2019 рік».  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Перший заступник міського голови                                           О.САВЧЕНКО 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 травня 2019 року                        м. Корюківка                                      № 152 

 

Про зміну напрямку використання 

іншої субвенції районному бюджету 

 

         Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу 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. Кошти, виділені на виплату заробітної плати працівникам КНП 

«Корюківська центральна районна лікарня Корюківської районної ради 

Чернігівської області» в сумі 199800,00 грн., спрямувати на придбання 

ноутбуків. 

 

        2. Доручити міському голові Ахмедову Р.Р. укласти додаткову угоду до 

договору від 20.12.2018 № 1 з Корюківською районною радою відповідно до 

пункту 1 даного рішення. 

 

 

Перший заступник міського голови                                           О.САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 травня 2019 року                        м. Корюківка                                        № 153 

 

Про спрямування власних 

надходжень спеціального фонду 

 

       Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І., 

керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 № 659 «Про 

затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог 

щодо їх утворення та напрямів використання», ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 
 

виконком міської ради вирішив: 

 

      1. Спрямувати кошти, які надійшли від реалізації майна міської ради 

(металобрухту) в сумі 88312,30 грн., в тому числі за рахунок залишку станом 

на 01.01.2019 в сумі 67156,30 грн., та надходження поточного року в сумі 

21156,00 грн. на господарські потреби міської ради. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Перший заступник міського голови                                           О.САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



              

                                                                         
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 травня 2019 року                        м. Корюківка                                        № 154 

 

Про фінансування комунальних 

підприємств міської ради  

 

       Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу 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 650 000 грн.. 

 

      2. Збільшити призначення на фінансову підтримку комунального 

підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради на суму 650 000 грн..  

 

3. Контроль  за   виконанням  рішення   покласти   на  першого  заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Перший заступник міського голови                                           О.САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 травня 2019 року                        м. Корюківка                                       № 155 
 

Про встановлення тарифу на послуги з 

очищення господарсько-побутових стоків 

для АТ «Слов’янські шпалери − КФТП» 

 

      Розглянувши клопотання АТ «Слов’янські шпалери − КФТП» від 

07.05.2019 № 1258,  керуючись  постановою Кабінету Міністрів України від 

01.06. 2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів 

на житлово-комунальні послуги» (зі змінами), ст. 13 Закону України «Про 

питну воду, питне водопостачання та водовідведення», ст. 28 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                                 виконком міської ради вирішив: 

 

      1. Встановити тариф  на послуги з очищення   господарсько - побутових  

стоків, що надаються приватним акціонерним товариством «Слов’янські 

шпалери − КФТП»,  у  розмірі 22  грн. 00 коп. за 1 м. куб. з ПДВ. 

 

      2. Дане рішення вводиться в дію з 01 червня 2019 року. 

 

      3. Рішення    виконавчого    комітету    Корюківської    міської     ради     від  

11.07.2017   №  235   «Про встановлення  тарифу на очищення господарсько - 

побутових стоків для ПАТ «Слов’янські шпалери − КФТП» вважати таким, що 

втратило чинність з моменту введення в дію даного рішення.      

 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Перший заступник міського голови                                           О.САВЧЕНКО 

 

 
 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 травня 2019 року                        м. Корюківка                                         № 156 

 

Про затвердження структури  

та штатного розпису  

Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради  

 

       Розглянувши клопотання Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради від 21.02.2019 № 01-11/76 щодо затвердження нової структури та 

штатного розпису установи, відповідно до Положення про Центр надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради, затвердженого рішенням 

вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

15.11.2018, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою забезпечення ефективної роботи Центру надання соціальних послуг, 

структурування функціональних напрямків його діяльності 

 

 виконком міської ради вирішив: 

 

      Затвердити станом на 01 травня 2019 року структуру та штатний розпис 

Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради, що додаються.               

 

        

Перший заступник міського голови                                           О.САВЧЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 травня 2019 року                   м. Корюківка                                           № 157 

 

Про затвердження розміру пайового внеску 

у  розвиток інфраструктури населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади 

   Розглянувши протокол засідання комісії з питань визначення пайової 

участі замовників у розвитку інженерно - транспортної та соціальної 

інфраструктури від 06.05.2019 № 1, керуючись ст. 31 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. 40 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20.12.2018 «Про Порядок залучення, розрахунку, 

розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади», 

виконком міської ради вирішив: 

       Затвердити розмір пайового внеску у розвиток інфраструктури населених 

пунктів Корюківської міської територіальної громади для ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛЕМІННЕ ГОСПОДАРСТВО 

«БРЕЧ» по об’єкту «Будівництво житлового будинку; Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, с. Бреч, вул. Молодіжна, 1» у розмірі 79 213 грн. 65 коп. 

(протокол додається).     

 

Перший заступник міського голови                                           О.САВЧЕНКО 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 травня 2019 року                    м. Корюківка                                            № 158 

 

Про порушення клопотання щодо  

надання довгострокового пільгового кредиту 

жительці м. Корюківка Іваненко Г.О.  

 

       Розглянувши заяву жительки м. Корюківка Іваненко Ганни Олегівни 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 70 (сімдесят) тис. грн. мешканці м. Корюківка 

Корюківського району, вул. Шевченка, 220 гр. Іваненко Ганні Олегівні для 

будівництва житлового будинку за вказаною адресою (текст клопотання 

додається). 

       Підстава: заява вх. № 215/04-05 від 18.04.2019. 

 

      

Перший заступник міського голови                                           О.САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чернігівський обласний Фонд 

підтримки індивідуального житлового  

будівництва на селі 

 

 

 

 

 

КЛОПОТАННЯ 
 

        Корюківська міська рада згідно рішення виконавчого комітету міської 

ради від 08 травня 2019 року  № 158 просить надати довгостроковий пільговий 

кредит мешканці м. Корюківка Корюківського району, вул. Шевченка, 220               

гр. Іваненко Ганні Олегівні для будівництва житлового будинку за вказаною 

адресою в сумі 70 (сімдесят) тис. грн.. 

        В свою чергу, міська рада надає дозвіл на виконання робіт, пов’язаних з 

будівництвом житла, та зобов’язується здійснювати контроль за виконанням 

майбутнім позичальником зобов’язань за кредитним договором, в тому числі: 

-      цільовим використанням кредитних коштів; 

-      дотриманням строків (етапів) будівництва; 

-      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. 

  

 

Перший заступник міського голови                                           О.САВЧЕНКО 

 

08.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 травня 2019 року                    м. Корюківка                                            № 159 

 

Про внесення змін до рішень  

виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

 

        Заслухавши інформацію першого заступника міського голови                   

Савченка О.М., керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

                                    виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 12.02.2019 № 55 «Про знесення зелених насаджень», виклавши п. 2 

даного рішення в наступній редакції: 

        «2. Надати дозвіл на знесення зелених насаджень, зазначених у актах 

обстеження, наступним суб’єктам господарювання: 

-    фізичній  особі - підприємцю Хрущу  Олександру Михайловичу – згідно 

актів №№ 1, 2, 4. 

-    КОРЮКІВСЬКІЙ ЖИТЛОВО - ЕКСПЛУАТАЦІЙНІЙ КОНТОРІ – згідно акта 

обстеження № 3. 

-     Корюківському міжрайонному управлінню водного господарства  – згідно 

акта № 5.» 

 

       2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 16.04.2019 № 143 «Про надання дозволу на торгівлю», виклавши                

п. 1 даного рішення в наступній редакції: 
       «1. Надати дозвіл на торгівлю продукцією власного виробництва 
(розсадою овочів та квітів, сільськогосподарською продукцією, в тому                   
числі тваринного походження, зокрема м’ясопродуктами) в м. Корюківка від 
перехрестя вулиць Вокзальна та Ринкова до будівлі по  вул. Ринкова, 20 та на 
земельній ділянці біля заїзду на територію щоденного ринку за адресою:           
вул. Вокзальна, 9 терміном по 31 грудня 2019 року включно при умові 
дотримання санітарних норм та правил благоустрою.» 
 

Перший заступник міського голови                                           О.САВЧЕНКО 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 травня 2019 року                     м. Корюківка                                         № 160 

 

Про передприватизаційну підготовку  

об’єктів малої приватизації  

 

        Розглянувши протокол аукціонної комісії щодо визначення стартової ціни 

об’єкта малої приватизації від 06 травня 2019 року, враховуючи рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 26 грудня 2018 року                

№ 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 06 травня 2019 року, що 

додається. 

 

2. Для проведення інвентаризації нерухомого майна, розташованого за 

адресою: Чернігівська область,  Корюківський район, с. Сядрине, вул. Білого 

генерала, 66, створити інвентаризаційну комісію (далі – Комісія) у складі: 

 

Голова комісії: 

  САВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – перший заступник 

міського голови. 

           

Члени комісії: 

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, 



   КРАВЧЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА – в.о. старости Сядринського 

старостинського округу. 

 

        3. Комісії здійснити інвентаризацію нерухомого майна станом на 

31 травня 2019 року та подати органу приватизації зведений акт інвентаризації 

за встановленою формою в термін до 07 червня 2019 року.  

 

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

будівлі А-1, прощею 97,4 кв.м.; сараю Б-1, площею 20,3 кв.м.,  розташованих 

за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, с. Сядрине, вул. Білого 

генерала, 66, відповідно до чинного законодавства України. 

 

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

2019 року. 

 

        6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Перший заступник міського голови                                           О.САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 травня 2019 року                     м. Корюківка                                        № 161 

 

Про погодження  

придбання спецтехніки 

 

        Розглянувши клопотання Корюківської житлово-експлуатаційної контори 

та з метою забезпечення надання якісних послуг підприємством із збирання та 

вивезення побутових відходів, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                            виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Погодити придбання спецтехніки, а саме: сміттєвоза HIDRO-MAK 

об’ємом 14 м3 на шасі МАЗ-5340С2 (EURO-5) з відвалом 2,7 м.. 

 

        2. Тендерному комітету Корюківської міської ради (Кукуюк О.Л.) вжити 

всіх необхідних заходів щодо придбання спецтехніки, вказаної в п. 1 даного 

рішення. 

 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

      

Перший заступник міського голови                                        О. САВЧЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 травня 2019 року                       м. Корюківка                                         № 162 

 

Про постановку на квартирний облік 

 

       Розглянувши клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА, 

керуючись ст. 39 Житлового кодексу, 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. 33 

Закону України «Про забезпечення організаційно - правових умов соціального 

захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

         Поставити на квартирний облік: 

 

 -      Бровченка Віктора Олександровича, ___________ р.н., дитину-сироту, 

черга позачергова, склад сім’ї − 1 особа. 

         Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від 

03.05.2019 № 10-18/214. 

 

Перший заступник міського голови                                           О.САВЧЕНКО 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 травня 2019 року                        м. Корюківка                                         № 163 

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши звернення депутатів міської ради Бабича С.В., Олійник С.О. 

та громадян, 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 Іваненку Володимиру Олександровичу, зареєстрованому             

по ______________, м. Корюківка, ідентифікаційний  номер ______________, 

матеріальну   допомогу на  лікування в сумі 4500 грн..   

       Кошти перерахувати у ТВ БВ № 10024/0159  філії  Чернігівського ОУ АТ 

«Ощадбанк» на особовий рахунок № ______________. 

       Підстава: звернення депутатів міської ради Бабича С.В., Олійник С.О. вх. 

№ 235/04-05 від 06.05.2019.  

 

       2. Надати Пономаренко Аліні Вікторівні, зареєстрованій по                         

______________, м. Корюківка, ідентифікаційний  номер ______________, 

матеріальну допомогу на  лікування сина  Пономаренка Станіслава 

Олександровича в сумі 3000 грн..   

 Кошти      перерахувати     на     рахунок     № ____________  у   ПАТ  КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  _________________. 

      Підстава: звернення депутата міської ради Олійник С.О. вх. № 238/04-05 

від 07.05.2019.  

 

        3. Надати Журбі Лідії Василівні, зареєстрованій по _______________,                 

м. Корюківка, ідентифікаційний  номер ___________, матеріальну   допомогу 

на  лікування в сумі 1500 грн..   

       Кошти перерахувати на розрахунковий рахунок № _____________ у                      

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»,  картковий рахунок  № ____________. 

       Підстава: заява вх. № 181/04-05 від 05.04.2019.  

 



       4. Надати Литвину Віктору Миколайовичу, зареєстрованому по                              

________________, 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. № 212/04-05 від 17.04.2019. 

 

       5. Надати Ларченко Катерині Іванівні, зареєстрованій по                              

______________, с. Забарівка Корюківського району, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків _____________, матеріальну допомогу на  

лікування в сумі 500 грн.. 

       Кошти перерахувати у ТВ БВ № 10024/0159  філії  Чернігівського ОУ АТ 

«Ощадбанк» на особовий рахунок № ______________. 

       Підстава: заява вх. № 223/04-05 від 23.04.2019. 

 

       6. Надати Жук Валентині Володимирівні, 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  Чернігівського ОУ АТ 

«Ощадбанк» на особовий рахунок № ______________. 

       Підстава: заява вх. № 230/04-05 від 02.05.2019. 

 

  

Перший заступник міського голови                                           О.САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 травня 2019 року                        м. Корюківка                                      № 164 

 

Про надання дозволу на  

підключення до централізованої  

мережі водопостачання  

 

      Розглянувши  клопотання  КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 03.05.2019 № 98, 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. 8 Березня, 36, м. Корюківка, 

власник – Хоменко Роман Сергійович. 

 

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

виконання земляних робіт по підключенню зазначеного будинку до міської 

мережі водопостачання. 

       

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Перший заступник міського голови                                           О.САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 травня 2019 року                        м. Корюківка                                      № 165 

 

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: 

 

     

        1. Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Тополь Яні  

Вікторівні  (_____________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ______________), що  здійснювала  поховання  

Тополь Наталії Анатоліївни, безробітної, яка померла  15.04.2019. 

       Підстава:  заява вх. № 219/04-05 від 19.04.2019. 

                        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  №  ___________________. 

 

        2. Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Кукуюку           

Василю Володимировичу (______________, м. Корюківка, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ______________), що здійснював 

поховання  Кукуюка Михайла Володимировича, безробітного, який помер  

21.04.2019. 

       Підстава:  заява вх. № 234/04-05 від 06.05.2019. 

                         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 у ТВ БВ № 10024/0159  філії  Чернігівського ОУ АТ 

«Ощадбанк» на особовий рахунок № ________________. 

 

 

Перший заступник міського голови                                           О.САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 травня 2019 року                        м. Корюківка                                        № 166 

 

Про передачу дров 

 

       Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 23.04.2019 № 96 щодо 

дозволу на передачу дров Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

                                 виконком міської ради вирішив: 

 

       Надати дозвіл комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської 

міської ради на передачу дров об’ємом 65,0 м. куб. на загальну суму         

52126,10 грн. Відділу освіти, культури, молоді та  спорту Корюківської міської 

ради з метою використання для власних потреб. 

 

 

Перший заступник міського голови                                           О.САВЧЕНКО 
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