
Порядок денний  

засідання виконкому Корюківської міської ради 

від 14 травня 2019 року 

 м. Корюківка 

 

        1. Про організацію оздоровчої кампанії влітку 2019 року. 

        2. Про штатну чисельність сезонного позаміського закладу оздоровлення 

та відпочинку «Зелений гай» на 2019 рік. 

        3. Про затвердження списку на виплату одноразової грошової стипендії 

обдарованим і талановитим  учням (вихованцям) навчальних закладів 

Корюківської міської ради за 2018-2019 навчальний рік. 

        4. Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону з 

продажу нежитлової будівлі, розташованої за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, с. Тельне, вул. Мирна, 28. 

        5. Про надання дозволу на порушення об’єкта благоустрою. 

        6. Про дозвіл на встановлення тимчасової споруди. 

        7. Про погодження калькуляцій. 

        8. Про присвоєння адреси земельній ділянці. 

        9. Про відключення від мереж централізованого опалення та постачання 

гарячої води.  

        10. Про надання допомоги на поховання.  
                        
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

14 травня 2019 року                     м. Корюківка                                         № 167 

 

Про організацію оздоровчої кампанії 

влітку 2019 року 

 

   Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 13.05.2019 № 02-17/377, відповідно до законів 

України «Про освіту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», ст. 32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення 

сприятливих і безпечних умов для якісного оздоровлення та відпочинку дітей,  

 

                                 виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити  склад   робочої  комісії  з  прийому в експлуатацію таборів з 

денним перебуванням та СПЗОтаВ «Зелений гай» (додаток 1). 

 

2.  Затвердити  графік   роботи  робочої  комісії  з прийому в  експлуатацію 

таборів з денним перебуванням та СПЗОтаВ «Зелений гай» (додаток 2). 

 

3.  Затвердити  план  заходів  щодо   організації  та  проведення  учнівської 

оздоровчої кампанії влітку 2019 року (додаток 3). 

 

4.  Затвердити  графік   роботи  таборів з  денним   перебуванням  дітей   та 

СПЗОтаВ  «Зелений гай» (додаток 4). 

 

5.  Контроль   за    виконанням   даного   рішення    покласти   на   першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Міський голова                                                          Р.АХМЕДОВ 
 

 

 

 

 

 



                                                                             Додаток 1 
                                                                                           

                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО                                       

                                                                      Рішення виконавчого комітету                                                

                                                                 Корюківської міської ради 

                                                                        від 14 травня 2019 року № 167                                                                                                                                                   

 

 

 

Склад  

робочої комісії з прийому в експлуатацію  

таборів з денним перебуванням та СПЗОтаВ «Зелений гай» 

 

 

Савченко Олександр                     перший заступник міського голови 

Миколайович 

 

Аухімік  

Андрій Володимирович 

начальник  Корюківського районного   

управління  Головного управління 

Держпродспоживслужби в Чернігівській 

області 

 

Коробко 

Сергій Віталійович 

головний спеціаліст відділу державного нагляду 

за дотриманням санітарного законодавства 

Корюківського районного   управління  

головного управління Держпродспоживслужби 

в Чернігівській області; 

  

Наумчик  

Ірина Володимирівна 

начальник Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради  

 

Кузюра 

Ольга Петрівна  

 

завідувач Корюківського міськрайонного 

відділу державної установи «Чернігівський 

обласний лабораторний центр»  МОЗ України 

(за згодою) 

 

Лещенко  

Світлана Віталіївна 

головний лікар КНП Корюківського ЦПМСД 

Корюківської районної ради. 

 

 

 

Начальник Відділу освіти, культури, молоді  

та спорту Корюківської міської ради                                         І.НАУМЧИК 

 

 

 



                                                                               Додаток 2 

 

                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО                                       

                                                                           Рішення виконавчого комітету 

                                                                   Корюківської міської ради                                                 

                                                                             від 14 травня 2019 року № 167                                                                                                                                                   

 

              

Графік роботи 

 комісії з прийому в експлуатацію таборів з денним перебуванням та 

СПЗОтВ «Зелений гай» 

 

1. Пришкільний табір  з денним перебуванням дітей «Дзвіночок» на базі 

Корюківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Корюківської міської 

ради Чернігівської області – 14.05.2019  року. 

 

        2. Пришкільний табір з денним перебуванням дітей «Струмочок» на базі 

Корюківської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів № 4 Корюківської 

міської ради Чернігівської області - 14.05.2019 року. 

 

        3. Пришкільний табір з денним перебуванням дітей «Веселкова країна» на  

базі Корюківської гімназії Корюківської міської ради Чернігівської             

області - 14.05.2019 року. 

 

        4. Пришкільний табір  з денним перебуванням дітей «Дружба» на базі 

Корюківської загальноосвітньої школи І ступеня № 2 Корюківської міської 

ради Чернігівської області - 14.05.2019 року. 

 

        5. Пришкільний табір з денним перебуванням дітей «Віночок» на базі 

Сядринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Корюківської міської ради 

Чернігівської області – 15.05.2019 року. 

 

        6. Пришкільний  табір з денним перебуванням дітей на базі Наумівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Корюківської міської ради Чернігівської 

області – 15.05.2019  року. 

 

        7. Пришкільний табір з денним перебуванням дітей «Світанок» на  базі 

Забарівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Корюківської міської ради 

Чернігівської області – 15.05.2019  року. 

 

        8. Сезонний позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Зелений 

гай» -  15.05.2019  року. 

 

Начальник Відділу освіти, культури, молоді  

та спорту Корюківської міської ради                                         І.НАУМЧИК 

 



                                                                             Додаток 3 

 

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО                                       

                                                                          Рішення виконавчого комітету 

                                                                   Корюківської міської ради                                                

                                                                          від 14 травня 2019 року № 167     

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                             План 

заходів   щодо організації та проведення учнівської оздоровчої кампанії 

влітку 2019  року 

 

        1. Забезпечити    максимальне охоплення оздоровчо - відпочинковими 

послугами дітей та підлітків шкільного віку. 

                                                 Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

                                                 Корюківської міської ради, керівники закладів  

                                                 загальної  середньої освіти Корюківської міської  

                                                 ради 

                                                Червень - серпень 2019  року 

 

         2. Забезпечити першочергове оздоровлення дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки, зокрема,  дітей – сиріт; дітей, 

позбавлених батьківського  піклування; дітей, один із батьків яких  загинув 

(пропав безвісти)  у районі проведення антитерористичних операцій, 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, бойових дій чи збройних конфліктів, або помер внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних 

операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і спрямування    збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях; дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій 

громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітей, батьки яких   

загинули  від нещасних випадків на виробництві або під час виконання 

службових обов’язків; дітей з інвалідністю; дітей, взятих на облік службами у 

справах дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах.                                        

                                                Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

                                                Корюківської міської ради, керівники закладів  

                                                загальної  середньої освіти Корюківської міської  

                                                ради 

                                               Червень - серпень 2019  року 



 

        3. Перевести  заклади дошкільної освіти  у літній період на оздоровчий 

режим роботи. 

                                               Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

                                               Корюківської міської ради, керівники закладів  

                                               дошкільної  освіти Корюківської міської  

                                               ради 

                                               Червень - серпень 2019  року 

 

        4. Привести у відповідність до чинного законодавства документацію 

закладів оздоровлення та відпочинку Корюківської міської ради, створити 

належні умови для їх ефективного фінансування. Вжити заходів, спрямованих 

на безпечне перебування дітей у закладах оздоровлення та відпочинку, 

підвищення відповідальності керівників та інших працівників за життя й 

здоров’я дітей. 

                                                 Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

                                                 Корюківської міської ради, керівники закладів  

                                                 загальної  середньої освітиКорюківської міської  

                                                 ради, директор сезонного позаміського закладу  

                                                 оздоровлення та відпочинку «Зелений гай». 

                                                 Квітень - червень 2019  року 

 

   5. Затвердити графіки роботи закладів оздоровлення та відпочинку. 

                                                 Відділ освіти, культури, молоді та спорту  

                                                 Корюківської міської ради 

                                                 Травень 2019  року 

 

        6. Організувати проведення перевірок  щодо визначення готовності 

оздоровчого та відпочинкових закладів до роботи в літній період, зокрема, у 

частині дотримання законодавства у сфері санітарного та  епідеміологічного 

благополуччя, пожежної та техногенної безпеки, медичного забезпечення.  

Забезпечити залучення до робочих комісій з прийому дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку представників територіального управління 

Держпродспоживслужби, Державної установи «Чернігівський обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».                                    

                                                  Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

                                                  Корюківської міської ради    

                                                  Травень 2019  року 

 

        7. Організувати якісну роботу медичних працівників в закладах 

оздоровлення та відпочинку, зокрема, щодо  проведення інформаційно – 

роз’яснювальної роботи з питань попередження інфекційних хвороб, 

здорового способу життя, дотримання норм гігієни. 

                                                 Керівники закладів загальної середньої освіти,    

                                                 директори пришкільних таборів, СПЗОтаВ     

                                                 «Зелений  гай»    



                                                  

                                                   Червень - липень 2019  року 

 

        8. Залучити до роботи у пришкільних таборах, СПЗОтаВ «Зелений гай» 

кваліфікованих педагогічних працівників,  практичних психологів та 

соціальних педагогів. 

                                             Керівники закладів загальної середньої освіти,    

                                             директори пришкільних таборів, СПЗОтаВ     

                                             «Зелений  гай»    

                                             Червень - липень 2019 року 

 

        9. З метою забезпечення безпеки дітей та дотримання прав працівників 

дитячих оздоровчих закладів у галузі охорони праці, з урахуванням обмежень 

щодо періодичності та підстав проведення перевірок, які встановлено Законом 

України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» рекомендувати дирекції СПЗОтаВ «Зелений гай» 

звернутися з листом до Управління Держпраці у Чернігівській області щодо 

проведення позапланових перевірок стану промислової безпеки та охорони 

праці дитячого оздоровчого закладу. 

                                                   Відділ освіти, культури, молоді та спорту  

                                                   Корюківської міської ради 

                                                   Травень 2019 року 

 

         10. Організувати роботу тематичних екскурсій, методичних днів 

Корюківського ЦДЮТ у закладах оздоровлення та відпочинку. 

                                     

                                                    Директори пришкільних таборів,  

                                                    СПЗОтаВ «Зелений гай» 

                                                   Червень - липень 2019 року 

                                                    

         11. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження плану заходів, спрямованих на активізацію вивчення 

громадянами англійської мови, на період до 2020 року» продовжити роботу 

літніх мовних шкіл на базі пришкільних таборів. 

                                                    Керівники закладів загальної середньої освіти,    

                                                    директори пришкільних таборів  

                                                    Червень  2019  року 

 

        12. З метою реалізації Концепції національно – патріотичного виховання 

продовжити роботу з патріотичного напряму , а саме: 

        а) організувати роботу тематичної зміни з національно – патріотичного 

виховання у СПЗОтаВ «Зелений гай», 

        б) організувати зустрічі з учасниками АТО, екскурсії у Корюківський  

історичний музей. 

                                                     Директори пришкільних таборів,  

                                                    СПЗОтаВ «Зелений гай» 



                                                    

                                                     Червень - липень 2019  року 

 

        13. Оновити змістове наповнювання планів виховної роботи закладів 

оздоровлення та відпочинку з урахуванням потреб дітей, національно-

патріотичної складової виховання та обов’язковим дотриманням норм 

державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей. 

Забезпечити проведення заходів з питань протидії булінгу серед дітей та 

підлітків шкільного віку. 

                                                    Директори пришкільних таборів,  

                                                   СПЗОтаВ «Зелений гай» 

                                                   Червень - липень 2019 року 

 

       14. Забезпечити проведення міського огляду - конкурсу на кращий  

дитячий заклад  оздоровлення та відпочинку. Матеріали подати до 

методичного кабінету Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради . 

                                                   Директори пришкільних таборів,  

                                                  СПЗОтаВ «Зелений гай» 

                                                   До 15 липня 2019  року 

 

        15. Інформувати Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради про хід оздоровчої кампанії 2019 року.                                 

                                                   Керівники закладів загальної середньої освіти  

                                                   Червень - липень 2019  року 

 

16.  Здійснити  науково - методичний супровід оздоровчої кампанії. 

                                                  Методичний кабінет Відділу освіти, культури, 

                                                   молоді та спорту Корюківської міської ради 

                                                  Червень - серпень 2019  року 

 

        17. Провести нараду – навчання директорів пришкільних таборів, 

СПЗОтаВ «Зелений гай», шкільних кухарів з питань організації оздоровлення 

та відпочинку дітей влітку 2019  року. 

                                                   Відділ освіти, культури, молоді та спорту  

                                                   Корюківської міської ради 

                                                   Травень 2019  року 

 

        18. Забезпечити контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку.  

                                                   Відділ освіти, культури, молоді та спорту  

                                                   Корюківської міської ради 

                                                  Червень - серпень  2019  року 

 

Начальник Відділу освіти, культури, молоді  

та спорту Корюківської міської ради                                          І.НАУМЧИК 



 

                                                                        Додаток 4 

                                                                       

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО                                       

                                                                       Рішення виконавчого комітету 

                                                                Корюківської міської ради                                                

                                                                          від 14 травня 2019 року № 167                                                                                                                                                   

 

 

Графік роботи пришкільних таборів з денним перебуванням дітей 

та СПЗОтаВ «Зелений гай» влітку 2019  року 

 

       1. Пришкільний  табір   з денним  перебуванням дітей «Дзвіночок» на базі 

Корюківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Корюківської міської 

ради Чернігівської області – 03.06.- 21.06. 2019  року. 

 

       2. Пришкільний табір з денним перебуванням дітей «Струмочок» на базі 

Корюківської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів № 4 Корюківської 

міської ради Чернігівської області – 03.06.- 21.06. 2019 року. 

 

       3. Пришкільний табір вз денним перебуванням дітей «Веселкова країна» 

на базі Корюківської гімназії Корюківської міської ради Чернігівської             

області – 03.06.- 21.06. 2019  року. 

 

       4. Пришкільний табір  з денним перебуванням дітей «Дружба» на базі 

Корюківської загальноосвітньої школи І ступеня № 2 Корюківської міської 

ради Чернігівської області – 03.06.- 21.06. 2019 року. 

 

       5. Пришкільний табір з денним перебуванням дітей «Віночок» на базі 

Сядринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Корюківської міської ради 

Чернігівської області – 03.06. - 21.06. 2019 року. 

 

       6. Пришкільний  табір з денним перебуванням дітей на базі Наумівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Корюківської міської ради Чернігівської 

області – 03.06. - 21.06. 2019 року. 

 

       7. Пришкільний табір з денним перебуванням дітей «Світанок» на  базі 

Забарівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Корюківської міської ради 

Чернігівської області – 03.06. - 21.06. 2019 року. 

 

       8. Сезонний позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Зелений 

гай» – 26.06. - 16.07. 2019 року. 

 

Начальник Відділу освіти, культури, молоді  

та спорту Корюківської міської ради                                         І.НАУМЧИК 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

14 травня 2019 року                     м. Корюківка                                         № 168 

 

Про штатну чисельність  

сезонного позаміського  

закладу оздоровлення та відпочинку  

«Зелений гай» на 2019 рік 
 

 Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 13.05.2019 № 02-17/376,   відповідно до законів 

України «Про освіту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», ст. 32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 
  

1. Затвердити   штатну чисельність  працівників  сезонного  позаміського 

закладу оздоровлення та відпочинку «Зелений гай» на 2019 рік в кількості           

25,5 одиниць (додається). 

 

2. 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 

 

14 травня 2019 року                     м. Корюківка                                         № 169 

 

Про затвердження списку на виплату 

одноразової грошової стипендії обдарованим 

і талановитим  учням (вихованцям)  

навчальних закладів Корюківської міської  

ради за 2018-2019 навчальний рік 

 

        Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 13.05.2019 № 01-11/375,  відповідно до ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міської Програми 

роботи з обдарованою молоддю на 2019 - 2021 роки, Положення про 

призначення одноразової грошової стипендії обдарованим і талановитим 

учням (вихованцям) навчальних закладів Корюківської міської ради та 

щорічної премії педагогічним працівникам навчальних закладів Корюківської 

міської ради,  затверджених рішенням четвертої сесії Корюківської міської  

ради сьомого скликання від 22.02.2017, з метою підтримки і стимулювання 

інтелектуально і творчо обдарованих  учнів та вихованців навчальних закладів 

Корюківської міської ради 

 

                                  виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Затвердити список на виплату одноразової грошової стипендії 

обдарованим і талановитим  учням (вихованцям) навчальних закладів 

Корюківської міської ради за 2018 - 2019 навчальний рік згідно з додатком. 

 

        2.  Фінансовому відділу Корюківської міської ради (Барсук О.І.) та 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

(Наумчик І.В.) забезпечити своєчасну виплату одноразової грошової стипендії 

за 2018 - 2019 навчальний рік. 

 
3. Контроль   за    виконанням   даного   рішення    покласти   на   першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

Міський голова                                            Р.АХМЕДОВ 
                                                                                                                                                                                                                               



                                                                                               Додаток  

 

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                 Рішення виконавчого комітету  

                                                                                 Корюківської міської ради  

                                                                                 від 14 травня 2019 року № 169 

                                                                      

 

 

Список на виплату одноразової грошової стипендії обдарованим і 

талановитим  учням (вихованцям) навчальних закладів  

Корюківської міської ради за 2018-2019 навчальний рік 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Навчальний заклад,  

клас 

Сума 

(грн.) 

1. Авраменко  

Анастасія Олександрівна 

учениця 8 класу 

Корюківської ЗОШ              

І-ІІІ ст. № 1, вихованка 

Корюківської  ДЮСШ 

400 

2. Ананченко  

Вікторія Ігорівна 

учениця 6 класу 

Корюківської ЗОШ              

І-ІІІ ст. № 4 

400 

3. Артеменко  

Марина Андріївна 

учениця 7 класу 

Корюківської  гімназії 

400 

4. Архинос  

Денис Олександрович 

учень 7 класу 

Корюківської ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 4,  вихованець 

гуртка «Паперопластика» 

Корюківського ЦДЮТ 

500 

5. Барсук  

Поліна Володимирівна 

учениця 8 класу 

Корюківської ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 4 

400 

6. Бабич  

Дмитро Сергійович 

учень 9 класу 

Корюківської гімназії, 

вихованець Корюківської 

ДЮСШ 

650 

7. Балан  

Софія Сергіївна 

учениця 5 класу  

Корюківської ЗОШ                 

І-ІІІ ст. № 1, вихованка 

Корюківської школи 

мистецтв                                   

ім. О.С. Корнієвського 

300 

8. Берека  

Катерина Павлівна 

учениця 10 класу 

Корюківської  гімназії 

1500 

9. Бідна  

Катерина Леонідівна 

учениця 9 класу 

Корюківської  гімназії 

1500 



10. Богдановська  

Катерина Валеріївна 

учениця 10 класу 

Корюківської ЗОШ              

І-ІІІ ст. № 4, вихованка 

Корюківської  ДЮСШ 

400 

11. Варуша  

Дарина Сергіївна 

учениця 5 класу  

Корюківської ЗОШ              

І-ІІІ ст. № 1, вихованка 

Корюківської школи 

мистецтв                           

ім. О.С. Корнієвського 

250 

12. Гончаренко  

Максим Ігорович 

учень 9 класу 

Корюківської ЗОШ                

І-ІІІ ст. № 4 

1000 

13. Грешилов  

Єгор Вікторович 

учень 5 класу  

Корюківської ЗОШ                

І-ІІІ ст. № 1, вихованець 

Корюківської школи 

мистецтв                          

ім. О.С. Корнієвського 

300 

14. Григоренко  

Святослав Володимирович 

учень 5 класу 

Корюківської гімназії,  

вихованець гуртка 

«Бокс» Корюківського 

ЦДЮТ 

250 

15. Демиденко  

Карина Сергіївна 

учениця 7 класу  

Наумівської ЗОШ                

І-ІІІ ст., вихованка 

Корюківської школи 

мистецтв                           

ім. О.С. Корнієвського 

400 

16. Демченко  

Катерина Сергіївна 

учениця 11 класу 

Наумівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

1000 

17. Єрмак  

Євген Віталійович 

учень 7 класу 

Корюківської ЗОШ              

І-ІІІ ст. № 1,  вихованець 

гуртка «Бокс» 

Корюківського ЦДЮТ 

250 

18. Заяць  

Дар’я Дмитрівна 

учениця 7 класу 

Корюківської  гімназії 

400 

19. Іваненко  

Олександр Володимирович 

учень 10 класу  

Наумівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

2000 

20. Ігнатцов  

Максим Владиславович 

учень 9 класу 

Корюківської ЗОШ                

І-ІІІ ст. № 4 

2700 

21. Карпенко  

Андрій Євгенович 

учень 6 класу  

Корюківської ЗОШ             

250 



І-ІІІ ст. № 1, вихованець 

Корюківської школи 

мистецтв                         

ім. О.С. Корнієвського 

 

22. Кисіль  

Ангеліна Сергіївна 

учениця 3 класу  

Корюківської ЗОШ            

І-ІІІ ст. № 1, вихованка 

Корюківської школи 

мистецтв                         

ім. О.С. Корнієвського 

 

500 

23. Коваль  

Ярослава Володимирівна 

учениця 8 класу 

Корюківської ЗОШ             

І-ІІІ ст. № 1, вихованка 

Корюківської  ДЮСШ 

250 

24. Ковальов  

Іван Володимирович 

учень 8 класу  

Корюківської ЗОШ              

І-ІІІ ст. № 1, вихованець 

Корюківської школи 

мистецтв                         

ім. О.С. Корнієвського 

400 

25. Кожем’яко  

Іванна Андріївна 

учениця 8 класу 

Корюківської  гімназії 

400 

26. Коненко  

Валерія Андріївна 

учениця 9 класу 

Корюківської  гімназії 

1500 

27. Корінь  

Анастасія Андріївна 

учениця 10 класу 

Корюківської ЗОШ              

І-ІІІ ст. № 4 

1800 

28. Коробко  

Максим Андрійович 

учень 9 класу  

Корюківської ЗОШ                

І-ІІІ ст. № 1, вихованець 

Корюківської школи 

мистецтв                               

ім. О.С. Корнієвського 

250 

29. Корх  

Богдан Олександрович 

учень 9  класу  

Корюківської гімназії, 

вихованець Корюківської 

школи мистецтв             

ім. О.С. Корнієвського 

250 

30. Космач  

Дмитро Валерійович 

учень 11 класу 

Корюківської ЗОШ            

І-ІІІ ст. № 1, вихованець 

Корюківської  ДЮСШ 

300 

31. Крекотень  

Ярослав Олександрович 

учень 10 класу 

Корюківської ЗОШ                

1000 



І-ІІІ ст. № 1 

32. Крес  

Наталія Олегівна 

учениця 10 класу 

Корюківської ЗОШ                

І-ІІІ ст. № 1 

2700 

33. Кузюра  

Олександра Сергіївна 

учениця 9 класу 

Корюківської ЗОШ               

І-ІІІ ст. № 1 

1000 

34. Кукуюк  

Марина Андріївна 

учениця 9 класу 

Корюківської  гімназії 

400 

35. Лебедко  

Софія Олександрівна 

учениця 7 класу  

Корюківської ЗОШ             

І-ІІІ ст. № 1, вихованка 

Корюківської школи 

мистецтв                                 

ім. О.С. Корнієвського 

250 

36. Левченко  

Арсен В’ячеславович 

 

учень 8 класу  

Корюківської ЗОШ             

І-ІІІ ст. № 4, вихованець 

Корюківської школи 

мистецтв                            

ім. О.С. Корнієвського 

250 

37. Лукаш  

Жанна Олександрівна 

учениця 11 класу 

Корюківської гімназії, 

вихованка гуртка «Різьба 

по дереву» 

Корюківського ЦДЮТ 

650 

38. Машталір  

Яна Олександрівна 

учениця 10 класу 

Корюківської ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 4, вихованка 

Корюківської ДЮСШ 

1400 

39. Митрофанова  

Ніна Сергіївна 

учениця 10 класу 

Корюківської  гімназії, 

вихованка Корюківської 

ДЮСШ 

500 

40. Мірошниченко  

Єлизавета Сергіївна 

учениця 3 класу 

Корюківської ЗОШ                

І ст. № 2, вихованка 

Корюківської ДЮСШ 

400 

41. Нашиванова  

Вероніка Володимирівна 

учениця 8 класу  

Корюківської ЗОШ                   

І-ІІІ ст. № 4, вихованка 

Корюківської школи 

мистецтв 

ім.О.С.Корнієвського 

 

300 

42. Панкратьєв  учень 4 класу 300 



Іван Сергійович Корюківської ЗОШ І ст. 

№ 2,  вихованець гуртка 

«Бокс» Корюківського 

ЦДЮТ 

43. Панкратьєва  

Ангеліна Ігорівна 

учениця 8 класу  

Корюківської гімназії, 

вихованка Корюківської 

школи мистецтв              

ім. О.С. Корнієвського 

250 

44. Петрик  

Каміла Дмитрівна 

учениця 4 класу  

Корюківської ЗОШ  І ст. 

№ 2, вихованка 

Корюківської школи 

мистецтв                           

ім. О.С. Корнієвського 

300 

45. Пікула  

Антон Павлович 

учень 4 класу  

Корюківської ЗОШ              

І-ІІІ ст. № 4, вихованець 

гуртка «Бокс» 

Корюківського ЦДЮТ 

300 

46. Растальной  

Даниїл Олексійович 

учень 9 класу  

Корюківської ЗОШ  І-ІІІ 

ст. № 1, вихованець 

Корюківської школи 

мистецтв                          

ім. О.С. Корнієвського 

 

500 

47. Римар  

Евеліна Владиславівна 

учениця 6 класу  

Корюківської гімназії, 

вихованка Корюківської 

школи мистецтв               

ім. О.С. Корнієвського 

250 

48. Романенко  

Олег Вікторович 

учень 7 класу 

Корюківської гімназії,  

вихованець гуртка 

«Випилювання та 

випалювання» 

Корюківського ЦДЮТ  

650 

49. Рудова  

Вікторія Юріївна 

учениця 6 класу  

Наумівської ЗОШ І-ІІІ 

ст., вихованка 

Корюківської школи 

мистецтв                                    

ім. О.С. Корнієвського 

250 

50. Рябчун  

Анастасія  Олександрівна 

учениця 10 класу 

Корюківської ЗОШ               

600 



І-ІІІ ст. № 4, вихованка 

Корюківської  ДЮСШ  

51. Савченко  

Альона Андріївна 

учениця 8 класу  

Корюківської ЗОШ            

І-ІІІ ст. № 1, вихованка 

Корюківської ДЮСШ, 

вихованка Корюківської 

школи мистецтв             

ім. О.С. Корнієвського 

500 

52. Симоненко  

Катерина Сергіївна 

учениця 9 класу 

Корюківської ЗОШ              

І-ІІІ ст. № 1 

 

2000 

53. Синюта  

Валерія Олександрівна 

учениця 5 класу  

Корюківської ЗОШ             

І-ІІІ ст. № 1, вихованка 

Корюківської школи 

мистецтв                                  

ім. О.С. Корнієвського 

500 

54. Синюта  

Вероніка Олександрівна 

 

 

 

учениця 5 класу  

Корюківської ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 1, вихованка 

Корюківської школи 

мистецтв                            

ім. О.С. Корнієвського 

500 

55. Смаглюк  

Анна Володимирівна 

учениця 6 класу 

Корюківської ЗОШ              

І-ІІІ ст. № 4 

400 

56. Соляр  

Юлія Миколаївна 

учениця 10 класу 

Корюківської ЗОШ            

І-ІІІ ст. № 1 

1000 

57. Сухий  

Дмитро Олексійович 

учень 10 класу 

Наумівської  ЗОШ                

І-ІІІ ст., вихованець 

Корюківської  ДЮСШ 

400 

58. Сухомлин  

Анна Дмитрівна 

 учениця 11 класу 

Корюківської ЗОШ           

І-ІІІ ст. № 1 

2000 

59. Сухомлин  

Богдан Геннадійович 

учень 6 класу 

Корюківської ЗОШ             

І-ІІІ ст. № 4,  вихованець 

гуртка «Бокс» 

Корюківського ЦДЮТ 

 

250 

60. Тарасенко  

Софія Олександрівна 

учениця 9 класу 

Корюківської гімназії,  

250 



вихованка гуртка «Юні 

туристи-краєзнавці»  

Корюківського ЦДЮТ 

 

 

61. Терницький  

Артем Володимирович 

учень 2 класу 

Корюківської ЗОШ І ст. 

№ 2,  вихованець гуртка 

«Культура мови та 

спілкування» 

Корюківського ЦДЮТ  

350 

62. Тонюк  

Софія Сергіївна 

учениця 5 класу  

Корюківської ЗОШ          

І-ІІІ ст. № 4, вихованка 

Корюківської школи 

мистецтв                          

ім. О.С. Корнієвського 

 

300 

63. Трубецька  

Іванна Олександрівна 

учениця 11 класу 

Корюківської ЗОШ               

І-ІІІ ст. № 4 

1000 

64. Фесько  

Вероніка Олександрівна 

учениця 6 класу 

Корюківської ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 4 

600 

65. Шаміна  

Вікторія Арсеніївна 

учениця 9 класу  

Корюківської гімназії, 

вихованка Корюківської 

школи мистецтв              

ім. О.С. Корнієвського 

300 

66. Юркова  

Владислава Анатоліївна 

учениця 9 класу 

Корюківської ЗОШ              

І-ІІІ ст. №1 

1500 

 ВСЬОГО  45000 

 

 

Начальник Відділу освіти, культури, молоді  

та спорту Корюківської міської ради                                         І.НАУМЧИК 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

14 травня 2019 року                     м. Корюківка                                        № 170 

 

Про затвердження протоколу про 

результати електронного аукціону з продажу  

нежитлової будівлі, розташованої за адресою:  

Чернігівська область, Корюківський район,  

с. Тельне, вул. Мирна, 28 
 

Розглянувши протокол про результати електронного аукціону                

№ UA-PS-2019-04-15-000023-1, сформований 06.05.2019 та наданий 

Українською універсальною біржею, 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 другої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 28.02.2019 № 6-22/VII «Про затвердження 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-2019-04-15-000023-1, сформований оператором електронного 

майданчика Українською універсальною біржею 06.05.2019 16:42:07, з 

продажу нежитлової будівлі загальною площею 197,4 кв.м., розташованої за 

адресою: Чернігівська область, Корюківський  район, с. Тельне, вул. Мирна, 

буд. 28, за ціною продажу лоту – 32 331,07 грн. (тридцять дві тисячі триста 

тридцять одна гривня 07 копійок). 
 

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

приватизації – нежитлової будівлі загальною площею 197,4 кв.м., 

розташованої за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, 

с. Тельне, вул. Мирна, буд. 28,  Кир’яна Сергія Володимировича, РНОКПП 

2910617352. 
 

3. Опублікувати на сайті міської ради та в електронній торговій            

системі протокол про результати електронного аукціону                                                



№ UA-PS-2019-04-15-000023-1 відповідно до вимог чинного законодавства 

України.  

 

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 

 

14 травня 2019 року                     м. Корюківка                                        № 171 

 

Про надання дозволу на порушення 

об’єкта благоустрою 

 

       Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 07.05.2019 № 01-12/355, керуючись Порядком 

видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, 

переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженим 

рішенням шостої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

25.05.2017, ст. 26-1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,                  

ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

  

виконком  міської ради  вирішив: 

 

      1. Надати дозвіл фізичній особі - підприємцю Дурицькій Ользі Вікторівні 

на порушення об’єкта благоустрою як виконавцю робіт по об’єкту 

«Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям на території 

Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 по вулиці Шевченка 116а, м. Корюківка, 

Чернігівської області - будівництво». 

 

      2. Надати дозвіл ФОП Дурицькій О.В. на проведення робіт з порушення 

об’єкта благоустрою за вищевказаною адресою терміном по 31 грудня                    

2019 року. 

 

      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 

 

14 травня 2019 року                     м. Корюківка                                            № 173 

 

Про погодження калькуляцій 

 

        Розглянувши клопотання ТОВ «Будівельник» від 13.05.2019 № 5,                  

ФОП Сергійчука А.Л. від 13.05.2019 № 2  щодо затвердження калькуляцій 

вартості послуг спецтехніки зазначених суб’єктів господарювання, що 

використовується для виконання ремонтів об’єктів благоустрою Корюківської 

міської ради, керуючись ст.ст. 30, 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                                     виконком міської ради вирішив:   

 

        1. Погодити наступні калькуляції товариства з обмеженою 

відповідальністю «Будівельник»: 

 

-       калькуляцію вартості 1  години  експлуатації екскаватора-навантажувача 

JСВ ЗСХ, 

-       калькуляцію вартості 1  години  експлуатації автобуса ЧПК-3, 

-      калькуляцію вартості 1  години  експлуатації автокранів МАЗ СМК 101, 

10-20Т-С,  

-       калькуляцію вартості 1  години  експлуатації бульдозера ДТ-75, 

-       калькуляцію вартості 1  години  експлуатації екскаватора ЕО-2621, 

-       калькуляцію вартості 1  години  експлуатації автомобіля ЗІЛ ММЗ 4502, 

-       калькуляцію вартості 1  години  експлуатації автомобілів КАМАЗ 5511 та 

55102, 

-       калькуляцію вартості 1  години  експлуатації катка ДУ-96. 

 

2. Погодити    калькуляції    фізичної    особи  -  підприємця    Сергійчука 

Анатолія  Леонідовича: 

-       калькуляцію вартості 1  години  експлуатації бульдозера ДТ-75,  

-       калькуляцію вартості 1  години  експлуатації автомобіля КАМАЗ. 

 

 

 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 

 

14 травня 2019 року                        м. Корюківка                                      № 176 

 

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 Кириченко Людмилі   

Василівні  (вул. _______________, м. Корюківка, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ______________), що  здійснювала  

поховання Кириченка Сергія Сергійовича, безробітного, який помер 

03.05.2019. 

       Підстава:  заява вх. № 254/04-05 від 13.05.2019. 

                        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     на     рахунок     № _____________  у   ПАТ  КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  ____________________. 

 

Міський голова                                                           Р.АХМЕДОВ 

 


