Порядок денний
засідання виконкому Корюківської міської ради
від 15 березня 2019 року
м. Корюківка
1. Про зміни до розпису іншої субвенції з міського бюджету.
2. Про фінансування «Комплексної Програми з реалізації міграційної
політики Корюківського районного сектору Управління Державної
міграційної служби України в Чернігівській області на 2019 рік».
3. Про фінансування «Комплексної Програми профілактики
правопорушень на 2019 - 2021 роки».
4. Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять
у межах Корюківської міської територіальної громади.
5. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання «Матигероїня».
6. Про надання дозволу на встановлення меморіальної дошки
О.С Корнієвському – видатному українському майстру бандур, Почесному
громадянину м. Корюківка, на будинку по вул. Бульварна, 8.
7. Про створення штабу та затвердження Плану заходів з безпечного
пропуску весняної повені.
8. Про дотримання режимів роботи ставків на р. Бреч.
9. Про погодження актів приймання - передавання матеріальних
цінностей та справ.
10. Про визначення уповноважених осіб.
11. Про погодження калькуляцій.
12. Про оренду майна міської комунальної власності.
13. Про впорядкування адресного господарства.
14. Про надання дозволу на виготовлення дубліката свідоцтва про право
власності.
15. Про надання матеріальної допомоги.

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
15 березня 2019 року

м. Корюківка

№ 83

Про зміни до розпису іншої
субвенції з міського бюджету
Згідно рішення двадцять другої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 28.02.2019 № 2-22/VІІ «Про внесення змін до рішення двадцятої
сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року
«Про міський бюджет на 2019 рік» з міського бюджету виділена інша
субвенція у сумі 2300000,00 грн.. У зв’язку з цим, керуючись ст. 28 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Затвердити зміни до розпису іншої субвенції з міського бюджету згідно
додатку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
15 березня 2019 року

м. Корюківка

№ 84

Про фінансування «Комплексної
Програми з реалізації міграційної
політики Корюківського районного
сектору Управління Державної
міграційної служби України в
Чернігівській області на 2019 рік»
Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І.,
відповідно до рішення двадцять другої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 28.02.2019 № 2-22/VІІ «Про внесення змін до рішення
двадцятої сесії Корюківської міської ради від 20 грудня 2018 року «Про
міський бюджет на 2019 рік», керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Кошти, виділені на виконання «Комплексної Програми з реалізації
міграційної політики Корюківського районного сектору Управління Державної
міграційної служби України в Чернігівській області на 2019 рік» в сумі
58,0 тис. грн., виділити Корюківському районному сектору Управління
Державної міграційної служби України в Чернігівській області для проведення
капітального ремонту ганку та фасадної частини адмінприміщення підрозділу
за адресою: вулиця Зарічна, будинок 7, місто Корюківка, Чернігівська область,
в тому числі облаштування його пандусом, для покращення обслуговування
населення Корюківської громади та своєчасності надання адміністративних
послуг з питань оформлення паспорта громадянина України у форматі ІDкартки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Савченка О.М..
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
15 березня 2019 року

РІШЕННЯ
м. Корюківка

№ 85

Про фінансування «Комплексної
Програми профілактики
правопорушень на 2019 - 2021 роки»
Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І.,
відповідно до рішення двадцять другої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 28.02.2019 № 2-22/VІІ «Про внесення змін до рішення
двадцятої сесії Корюківської міської ради від 20 грудня 2018 року «Про
міський бюджет на 2019 рік», керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Кошти, виділені на виконання «Комплексної Програми профілактики
правопорушень на 2019 - 2021 роки» в сумі 60,0 тис. грн., виділити
Корюківському ВП Менського ВП ГУНП для придбання квадрокоптера.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Савченка О.М..
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
15 березня 2019 року

м. Корюківка

№ 86

Про організацію проведення конкурсу
з перевезення пасажирів на
приміських автобусних маршрутах
загального користування, що
проходять у межах Корюківської
міської територіальної громади
З метою забезпечення прозорості проведення конкурсів на перевезення

пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що
проходять у межах Корюківської міської територіальної громади, обмеження
монополізму на ринку пасажирських перевезень та забезпечення необхідного
рівня та якості пасажирських перевезень та безпеки дорожнього руху,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування» (зі змінами), «Правил надання
послуг пасажирського автомобільного транспорту», затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176 (зі змінами), керуючись
ст.ст. 7, 44, 45, 46 Закону України «Про автомобільний транспорт», ст. 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив :
1. Взяти до відома, що відповідно до Порядку проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081,
виконавчий комітет Корюківської міської ради є організатором перевезень на
приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у
межах Корюківської міської територіальної громади.
2. Затвердити:

2.1. Умови проведення конкурсу на перевезення пасажирів на приміських
автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах
Корюківської міської територіальної громади (додаток 1).
2.2. Склад конкурсного комітету (додаток 2).
2.3. Зразок заяви на участь у конкурсі (додаток 3).
3. Встановити, що участь у конкурсі з перевезення пасажирів на
приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у
межах Корюківської міської територіальної громади, є безкоштовною.
4. Конкурсному комітету забезпечити організацію проведення конкурсу в
частині підготовки рішень щодо проведення конкурсу на перевезення
пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що
проходять у межах Корюківської міської територіальної громади, підготовку
проведення конкурсу, оформлення договорів на перевезення пасажирів
переможцями конкурсу та видачу дозволів, контроль за виконанням умов
договорів, затвердження розкладів руху автобусів, паспортів маршрутів,
відкриття /закриття/ автобусних маршрутів, внесення змін в розклади та
маршрути руху автобусів, продовження /скорочення/ маршрутів, а також інших
робіт, пов’язаних з організацією пасажирських перевезень.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Савченка О.М..
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 15 березня 2018 року № 86
Умови проведення конкурсу на перевезення пасажирів на приміських
автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах
Корюківської міської територіальної громади
1. Умови проведення конкурсу на перевезення пасажирів на приміських
автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах
Корюківської об’єднаної територіальної громади (надалі - умови) розроблені
відповідно до вимог Закону України “Про автомобільний транспорт” i
постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.2008 № 1081 «Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування» (зі змінами).
2. Метою проведення конкурсу на перевезення пасажирiв на приміських
автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах
Корюківської об’єднаної територіальної громади (надалi - конкурс), є розвиток
конкуренцiї, обмеження монополiзму на ринку пасажирських транспортних
послуг та вибiр на конкурсних засадах юридичних або фiзичних осiб, якi
спроможнi забезпечувати належну якiсть перевезень пасажирiв на міських
автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах
Корюківської об’єднаної територіальної громади.
3. У конкурсi можуть брати участь автомобільні перевізники, які мають
лiцензiю на той вид послуг, що виносять на конкурс, на законних підставах
використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси вiдповiдного
класу, відповідають вимогам ст. 34 Закону України “Про автомобільний
транспорт”.
4. До участі в конкурсi не допускаються автомобільні перевізники, якi:
- визнані банкрутами або щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації),
або які перебувають у стадії ліквідації;
- подали для участі у конкурсi неналежним чином оформлені документи чи не в
повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

- не вiдповiдають вимогам ст. 34 Закону України “Про автомобiльний
транспорт”;
- не мають достатньої кількості транспортних засобів для використання
перевезень, затвердженої обов’язковими умовами конкурсу, та перевезень, які
повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів). Достатня
кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних
для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка
становить 10 відсотків для приміського сполучення;
- передбачають використовувати на маршрутах автобуси, переобладнанні з
вантажних транспортних засобів;
- мають несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансбезпекою, або водії
яких мають несплачені штрафи, накладені відповідно до ст. 130 Кодексу
України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку
(що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу);
- подали конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим
умовам конкурсу, крім випадків, передбачених ч. 3 ст. 44 Закону України «Про
автомобільний транспорт»;
- подали до участі в конкурсі більшу кількість автобусів, ніж це передбачено
умовами конкурсу.
5. Для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення
засідань конкурсного комітету на конкурсних умовах за договором може бути
залучено підприємство (організацію), що має фахівців та досвід роботи не
менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень. Конкурс
проводиться із залученням представників відповідних органів виконавчої
влади, а також представників громадських організацій. Залучене для
проведення засідань конкурсного комітету підприємство (організація) готує
матеріали щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу
одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інші
матеріали.
6. Конкурс є відкритим для всiх претендентiв. Рiшення щодо проведення
конкурсу приймає організатор.
7. Цi умови є обов’язковими для конкурсного комiтету та його учасникiв.
8. Організатор публікує в друкованих засобах масової інформації не пізніше
ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс (крім
друкованих оголошення може бути розміщено також в інших засобах масової
інформації), яке повинне містити таку інформацію:
1) найменування організатора та робочого органу;
2) порядковий номер та основні характеристики кожного об'єкта конкурсу:
на приміському маршруті загального користування - номер маршруту,
найменування кінцевих зупинок, кількість оборотних рейсів або кількість

автобусів для забезпечення перевезень, режим руху та інтервал, особливості
періодичності виконання перевезень (сезонний, у певні дні тижня тощо);
3) умови конкурсу;
4) порядок одержання необхідної інформації про об'єкт конкурсу;
5) кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;
6) найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються
документи для участі в конкурсі;
7) місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі;
8) місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;
9) розмір плати за участь у конкурсі;
10) телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань
проведення конкурсу.
9. Об’єктом конкурсу є група оборотних рейсiв на примiському
автобусному маршрутi загального користування, що виконуються одним
транспортним засобом.
10. Для участі у конкурсі перевізник-претендент подає окремо щодо кожного
об’єкта конкурсу документи, визначені статтею 46 Закону України “Про
автомобільний транспорт”, за формою згідно з додатками 3-6.
11. Конструкція та технічний стан транспортних засобів, а також їх частини
мають відповідати вимогам, порядок визначення яких установлює Кабінет
Міністрів України, та забезпечувати:
- безпеку людей, які користуються транспортними засобами чи беруть участь
у дорожньому русі;
- відповідність нормам стосовно викидів забруднювальних речовин,
парникових газів, електромагнітних завад, рівню шуму та інших чинників
негативного впливу на людину та довкілля;
- запобігання пошкодженню транспортними засобами доріг та їх облаштування;
- ефективне використання енергетичних ресурсів, частин і експлуатаційних
матеріалів;
- захист від незаконного використання транспортних засобів та запобігання
пошкодженню вантажів;
- збереження властивостей безпеки від моменту виготовлення транспортного
засобу до його утилізації;
- відповідність іншим вимогам законодавства.
За видами сполучень на приміських автобусних маршрутах загального
користування повинні бути задіяні сертифіковані приміські автобуси
пасажиромiсткiстю бiльше 22 пасажирів, що стоять або сидять, відповідно
екіпіровані, категорії М2 класу А, В та/або категорії М3 класу А, В та/або І, II,
III.
Перевізник-претендент
зобов’язаний
мати
достатню
кількість
транспортних засобів для виконання перевезень, що визначені для

обслуговування об’єкту конкурсу та перевезень, які повинні виконуватися
відповідно до чинних договорів.
12. Перевезення пасажирiв на маршрутах здійснюються у звичайному
режимі.
13. Комплектність документів перевіряє організатор. Документи подаються
у двох закритих конвертах.
14. Кінцевий строк прийняття документів визначається організатором і не
може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.
15.Документи, що надійшли після встановленого конкурсним комітетом
терміну, не розглядаються.
16. За роз’ясненнями щодо оформлення документів щодо участі у
конкурсі перевізник –претендент має право звернутися до організатора, які
зобов’язані надати їх в усній чи письмовій формі ( за вибором перевізника –
претендента) протягом трьох днів.
17. Інформація про будь-яку зміну умов конкурсу повинна бути доведена до
відома всіх перевізників – претендентів не менше як за 20 днів до дати
проведення конкурсу шляхом опублікування у засобах масової інформації, в
яких було розміщено оголошення про конкурс.
18. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, визначених
пунктом 10 цих умов, перевіряється організатором не пізніше ніж за два дні до
дати проведення конкурсу.
19. Подані на конкурс документи реєструються організатором у журналі
обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються i повертаються
автомобільному перевізникові.
20. Визначаючи переможця конкурсу, конкурсний комітет враховує:
- технічний стан рухомого складу, тип та клас автобусів, екологічні параметри;
- наявність виробничої бази або можливості для підтримання належного
технічного та санітарного стану рухомого складу;
- наявність резерву автобусів для заміни рухомого складу на автобусних
маршрутах загального користування у разі виходу їх із ладу;
- умови для здійснення контролю за станом здоров’я водіїв перед виїздом на
маршрут;
- стаж роботи претендента на перевезенні пасажирів;
- наявність автобусів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими
фізичними можливостями;

- цінова пропозиція щодо вартості перевезення пасажирів; конкурсні пропозиції
інших претендентів. Перевага у конкурсі при інших рівних умовах надається
тому претенденту, з яким був уже укладений договір на перевезення пасажирів
та який належним чином виконував свої обов’язки.
21. На засідання конкурсного комiтету запрошуються всі претенденти, у
присутностi яких оголошуються конкурсні пропозиції. Претендентам
надається право обґрунтування запропонованих ними та внесення нових
конкурсних пропозицій.
22. Підчас проведення конкурсу додаткові пропозиції від перевізників –
претендентів не приймаються.
23. Переможцем
конкурсу
визнається
претендент,
який
відповідає кваліфікаційним вимогам до пасажирських перевізників, може
забезпечити належну якiсть перевезень пасажирiв i за оцінкою конкурсного
комiтету зайняв перше місце. У разі відмови цього претендента договір може
бути укладений з претендентом, який зайняв друге мiсце. У разі вiдмови
претендента, який зайняв друге мiсце, вiд укладання договору конкурс
вважається таким, що не вiдбувся.
24. Рiшення про результати конкурсу приймаються конкурсним комiтетом на
закритому засiданнi у присутностi не менше нiж половини його складу, в тому
числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю
голосів.
25. Переможець конкурсу оголошується на вiдкритому засiданнi конкурсного
комiтету iз запрошенням на нього усiх претендентiв.
26. Якщо конкурс не вiдбувся через вiдсутнiсть бажаючих узяти в ньому
участь, замовник призначає пасажирського перевiзника на строк до одного
мiсяця i проводить новий конкурс. Якщо в конкурсi взяв участь тiльки один
претендент, переможцем конкурсу може бути визнаний цей претендент.
27. Рiшення конкурсного комiтету щодо визначення переможця конкурсу
оформляється протоколом, що пiдписується головуючим, секретарем та
присутніми членами конкурсного комітету і подається організатору перевезень
протягом п’яти робочих днів.
Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати
його проведення та розглядаються організатором протягом 30 днів з дня
надходження скарги від перевізника - претендента.
28. Переможець конкурсу укладає iз організатором договір про перевезення
пасажирiв.
29. Договiр з переможцем конкурсу укладається на 5 років.

30. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця вводиться в
дію рішенням виконкому протягом не більш як 30 робочих днів з дня
проведення конкурсу.
31. Дозвiл пасажирському перевiзнику на обслуговування приміських
автобусних маршрутiв загального користування надається на термiн дiї
договору.
32. У разi припинення перевiзником перевезення пасажирiв на приміських
автобусних маршрутах загального користування з пiдстав, передбачених
законодавством, замовник призначає тимчасового перевiзника на строк до
трьох мiсяцiв i проводить новий конкурс.
33. Фiнансування пiдготовки та проведення конкурсу здiйснюється
організатором за рахунок власних коштiв.
34. Спори, що виникають за результатами конкурсу, розв’язуються в
установленому законодавством порядку.
Перелік об’єктів конкурсу (приміські маршрути загального користування,
що проходять у межах Корюківської міської територіальної громади)
1. «Корюківка – Рейментарівка – Хотіївка – Корюківка» приміський № 1;
2. «Корюківка – Турівка – Корюківка» приміський № 2;
3. «Корюківка – Воловики – Корюківка» приміський № 3.

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 15 березня 2019 року № 86
Склад
конкурсного комітету
Савченко Олександр Миколайович − перший заступник міського голови,
голова комітету.
Биков Олександр Миколайович − заступник міського голови, заступник
голови комітету.
Кукуюк Оксана Леонідівна – начальник відділу економіки, транспорту,
інвестицій та туризму міської ради, секретар комітету.
Члени комітету:
Плющ Григорій Анатолійович – начальник сектору превенції
Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в
Чернігівській області (за згодою).
Онищук Володимир Леонідович − голова
громадської організації "Альтернатива" (за згодою).

Корюківської

міської

Милейко Сергій Олександрович - голова ГО «Корюківська спілка воїнівучасників АТО» (за згодою).
Крутько Тетяна Миколаївна −
перевізників України (за згодою).

голова Чернігівського осередку Союзу

Титенок Володимир Микитович – представник Чернігівської обласної
організації професійної спілки працівників автомобільного транспорту та
шляхового господарства України (за згодою).

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 15 березня 2019 року № 86
ЗАЯВА
на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування
1.
__________________________________________________________________
(найменування перевізника-претендента, поштові, фінансові реквізити, код згідно з ЄДРПОУ,

__________________________________________________________________
ідентифікаційний номер перевізника, дані щодо юридичного та фактичного місця розташування,

__________________________________________________________________
номер та дата прийняття рішення щодо видачі ліцензії на здійснення перевезень)

відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт”,
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним
транспортом
та
оголошення
________________________________________________________________,
(найменування організатора перевезень)

у __________________________________________________________________
(інформація про місце публікування оголошення)

подаю передбачені зазначеними актами законодавства документи та претендую
на отримання права здійснювати регулярні пасажирські перевезення на
автобусному
маршруті
__________________________________________________________________
(назва маршруту, номери рейсів)

за об’єктом конкурсу _______________________, ________________________
(номер об’єкта в оголошенні)

(пріоритетність за об’єктами (у разі потреби)

2. Подаючи цю заяву та документи до неї, засвідчую, що:
подані мною документи є достовірними;
даю свою згоду на обробку моїх даних відповідно до Закону України “Про
захист персональних даних”;
на дату подачі цієї заяви автомобільного перевізника-претендента не
визнано банкрутом, щодо нього не порушено справу про банкрутство, не
проводиться процедура санації, підприємство не перебуває в стадії ліквідації;
згоден брати участь у конкурсі та за результатами визнання мене
переможцем укласти договір або отримати дозвіл на виконання перевезень.
3. До заяви додаю:
анкету про участь у конкурсі;
відомості про автобуси, які будуть використовуватися на маршруті, разом з
копіями сертифікатів відповідності та екологічності;
відомості про додаткові умови обслуговування маршруту;

копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на
користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за
останній квартал;
документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі.
____________________________
(найменування посади керівника
автомобільного перевізника-претендента,
фізичної особи - підприємця або уповноваженої
особи)

____ _________ 20___ року

____________ _____________________
(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 4
до рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 15 березня 2019 року № 86

ВІДОМОСТІ
про автобуси, які будуть використовуватися
на автобусному маршруті

Рік випуску/
дата першої
реєстрації
Поряд- Марка і Державний
(за наявності
ковий модель реєстраційтакої відмітки
номер автобуса ний номер
у свідоцтві
про
реєстрацію)

ПасажироПідтвермісткість дження права
(загальна використання
пасажироавтобуса
місткість/
(серія та
кількість
номер
місць для свідоцтва про
сидіння
реєстрацію
пасажирів)
автобуса)

Відповідність
екологічним
нормам
транспортног
о засобу
(за умови
відповідності
автобуса
категорії
Євро-3 і
вище)

Перелік
елементів
доступності
автобуса
для осіб з
інвалідністю
та інших
маломобільни
х груп
населення
(зазначається
за умови
подання таких
автобусів на
конкурс)

_________________________________

____________

________________________

(найменування посади керівника автомобільного
перевізника-претендента, фізичної особи підприємця або уповноваженої особи)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

____ _________ 20___ року

Додаток 5
до рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 15 березня 2019 року № 86

ВІДОМОСТІ
про додаткові умови обслуговування маршруту
________________________________________, повідомляю про ___________________:
(найменування автомобільного перевізника-претендента)

___________________________________________________________________________

(зазначається інформація про плановану вартість проїзду, наявність додаткових
__________________________________________________________________________________________
засобів чи послуг, які автомобільний перевізник-претендент буде використовувати чи надавати
__________________________________________________________________________________________
додатково під час надання послуг з перевезення пасажирів на маршруті,
__________________________________________________________________________________________
право працювати на якому він претендує отримати)

______________________________________________
(найменування посади керівника автомобільного
перевізника-претендента, фізичної особи підприємця або уповноваженої особи)

____ _________ 20___ року

____________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 6
до рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 15 березня 2019 року № 86

АНКЕТА
до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів
або продовження строку дії договору (дозволу)
Порядковий
номер

Найменування показника

1.

Відомості про договір (дозвіл), про те, ким і на який період укладений (виданий)
як переможцю попереднього конкурсу (за наявності)

2.

Відомості про документи, що підтверджують право власності чи користування
земельними ділянками, а також право власності чи користування приміщеннями,
де забезпечується проведення медичного огляду водіїв, їх стажування та
інструктажі, а також огляд технічного стану автобусів та їх зберігання

________________________________________________
(найменування посади керівника автомобільного
перевізника-претендента, фізичної особи підприємця або уповноваженої особи)

____ _________ 20___ року

____________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
15 березня 2019 року

м. Корюківка

№ 87

Про порушення клопотання
про присвоєння почесного
звання «Мати-героїня»
Розглянувши заяву Варзарь О.М. та додані до неї документи,
керуючись ст. 39 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Порушити перед Корюківською районною державною адміністрацією
клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати - героїня»:
- Варзарь Олені Миколаївні, яка народила та виховала до восьмирічного віку
п’ятьох дітей.
Підстава: заява вх. № 77/04-05 від 14.03.2019.

Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
15 березня 2019 року

м. Корюківка

№ 88

Про надання дозволу на встановлення
меморіальної дошки О.С Корнієвському –
видатному українському майстру бандур,
Почесному громадянину м. Корюківка,
на будинку по вул. Бульварна, 8
Розглянувши Протокол № 1 засідання комісії з питань вшанування
визначних подій і увічнення пам’яті видатних осіб та встановлення пам’ятних
знаків на території населених пунктів Корюківської міської ради від 14.03.2019
та лист голови вищезазначеної комісії Бикова О.М. вх. № 22/04-04 від
14.03.2019 про надання дозволу Корюківській школі мистецтв на встановлення
меморіальної дошки О.С Корнієвському,
виконком міської ради вирішив:
1. Надати дозвіл Корюківській школі мистецтв ім. О.С. Корнієвського
Корюківської міської ради на встановлення на будинку по вул. Бульварна, 8,
м. Корюківка меморіальної дошки
О.С Корнієвському – видатному
українському майстру бандур, Почесному громадянину м. Корюківка, у
зв’язку із відзначенням 130-ї річниці з дня його народження.
2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту (Наумчик І.В.) забезпечити
контроль за виконанням даного рішення.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
15 березня 2019 року

м. Корюківка

№ 89

Про створення штабу
та затвердження плану заходів
з безпечного пропуску весняної повені
Розглянувши звернення Корюківського МУВГ від 11.03.2019 № 3-1/42-01,
керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Створити оперативний штаб з безпечного
весняний період 2019 року в такому складі:

пропуску

повені

у

- Биков О. М. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради, голова штабу.
Члени штабу:
- Селюк А.М. - начальник КП «Благоустрій» Корюківської міської ради,
- Галущенко С. В. - начальник КП «Корюківкаводоканал» Корюківської
міської ради,
- Омеляненко В. А. - заступник начальника загону - начальник 9 ДПРЧ /за
згодою/,
- Прохоренко А. М. - начальник Корюківського МУВГ /за згодою/,
- Приходько А.К. - головний
енергетик енергетичної
служби АТ
«Слов’янські шпалери - КФТП» /за згодою/,
- Шматок Г. П. - начальник дільниці тепловодопостачання енергетичної
служби АТ «Слов’янські шпалери - КФТП».
2. Затвердити План заходів з підготовки до безпечного пропуску
повені у весняний період 2019 року /додається/.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 15.03.2019 № 89
ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки до безпечного пропуску повені
у весняний період 2019 року
1. Створити оперативний штаб та оперативні групи по забезпеченню
безперешкодного пропуску води під час весняної повені.
Виконком міської ради, Корюківська ЖЕК, КП «Благоустрій»,
Корюківське МУВГ
2. Провести сколювання/обрубування льоду з водоскидної споруди,
механізмів затворів та в місцях його кріплення на укосах греблі у верхньому і
нижньому б’єфах.
КП «Благоустрій»
3. Улаштувати перед порогом водоскидної споруди та по її периметру майни
(ополонки/ділянки водної поверхні, вільні від льодового покриву) на ширину
висоти водоскидної споруди, але не менше 3-х метрів.
КП «Благоустрій»
4. Встановити посилений нагляд за ділянками доріг, мостами та іншими
гідротехнічними спорудами, що знаходяться в зонах негативного впливу
весняної повені, в разі необхідності виконувати укріплюючі роботи та роботи по
розчищенню.
КП «Благоустрій»
5. Перевірити стан гідротехнічних споруд, водосховищ, гребель, ставків,
меліоративних систем та об’єктів, які знаходяться в зоні впливу повені,
забезпечити постійний контроль за рівнем води у ставках. Для визначення
рівнів та об’єму води встановити на гідротехнічній споруді водомірну рейку.
КП «Благоустрій»
6. Розчистити русло річки від перешкод пропуску повеневих вод.
Провести очищення від сміття та побутових відходів водопропускних отворів,
труб водоскидних споруд.
КП «Благоустрій»

7. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій провести
обстеження та, при необхідності, розчищення річок та водойм, укріплення
гребель, дамб, споруд, які обліковуються на балансі Корюківського МУВГ та
розташовані на території міської громади.
8. Провести обстеження стану інженерних систем, трубопроводів,
водовідвідних каналів, об’єктів водонапірно - каналізаційного господарства,
які знаходяться в зоні впливу шкідливої дії повені, і вжити заходів до
безаварійної їх експлуатації.
Виконком міської ради, КП «Благоустрій»,
КП «Корюківкаводоканал», Корюківська ЖЕК
9. Підготувати до проведення запобіжних заходів та ліквідації наслідків
повені інженерну та автомобільну техніку, мобільне насосне обладнання.
КП «Благоустрій», КП «Корюківкаводоканал», Корюківська ЖЕК
10. Забезпечити відкачування води із підвальних приміщень будівель, що
знаходяться в зонах шкідливої дії весняної повені.
КП «Благоустрій», КП «Корюківкаводоканал», Корюківська ЖЕК
11. Ліквідувати стихійні сміттєзвалища, які знаходяться в зонах впливу
весняної повені.
КП «Благоустрій», Корюківська ЖЕК
12. Забезпечити необхідний запас паливно - мастильних, будівельних та
сипучих матеріалів, мішків, призначених для запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій.
Виконком міської ради, КП «Благоустрій».
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БИКОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
15 березня 2019 року

м. Корюківка

№ 90

Про дотримання режимів роботи
ставків на р. Бреч
Розглянувши лист Корюківського міжрайонного управління водного
господарства від 11.03.2019 № 3-1/42-01 щодо забезпечення дотримання
встановлених режимів роботи ставків на річці Бреч, керуючись ст. 78 Водного
кодексу України, ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою економного використання водних ресурсів,
виконком міської ради вирішив:
1. Довести до відома всіх зацікавлених осіб режим роботи ставків на річці
Бреч шляхом його оприлюднення на офіційному сайті міської ради.
2. Підприємствам, установам та організаціям, розташованим на території
Корюківської міської ради, що експлуатують водопідпірні, водопропускні,
водозахисні та водозабірні споруди водогосподарських систем, дотримуватися
встановлених Держводагентством режимів роботи ставків на річці Бреч.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О.М..

Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
15 березня 2019 року

м. Корюківка

№ 91

Про погодження актів
приймання - передавання матеріальних
цінностей та справ
Розглянувши заяву начальника КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«БАТЬКІВЩИНА» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Гусейнова В.З. щодо
розірвання з ним контракту як з керівником комунального підприємства,
що належить до міської комунальної власності Корюківської міської
територіальної громади, у зв’язку з переведенням до КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «УБІДЬСЬКЕ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та Акти
приймання - передавання матеріальних цінностей та справ щодо управління
підприємством від 15.03.2019, складені комісією з приймання - передавання
матеріальних цінностей та справ, керуючись Положенням про призначення,
звільнення, умови оплати праці та преміювання керівників підприємств, що
належать до міської комунальної власності Корюківської міської ради,
затвердженим рішенням тридцять четвертої сесії Корюківської міської ради
шостого скликання від 08.10.2015 «Про застосування контрактної форми
трудового договору з керівниками підприємств, що належать до міської
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади» (зі
змінами), ст.ст. 29, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Погодити Акти приймання - передавання матеріальних цінностей
та
справ
від
15.03.2019
щодо
управління
КОМУНАЛЬНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ «БАТЬКІВЩИНА» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ,
складені комісією з приймання - передавання матеріальних цінностей та справ.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
15 березня 2019 року

м. Корюківка

№ 92

Про визначення уповноважених осіб
Розглянувши лист управління соціального захисту населення Корюківської
райдержадміністрації від 19.02.2019 № 01-22/946, відповідно до ст.ст. 34, 40
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення «Про
головного державного соціального інспектора та державного соціального
інспектора», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
21.08.2001 № 1091 та постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.2019
№ 18 «Про внесення змін до Положення про головного державного
соціального інспектора», Положення про порядок призначення житлових
субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
27.04.2018 № 329 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1022»,
виконком міської ради вирішив:
1. Визначити уповноваженими особами на складання актів обстеження
матеріально - побутових умов сім’ї для призначення державних соціальних
допомог та на прийняття заяв громадян з необхідними документами для
призначення житлових субсидій та передачі їх до управління соціального
захисту населення Корюківської РДА:
- на території населених пунктів Брецького старостинського округу
виконуючого обов’язки старости Гончаренко Ірину Василівну,
на території населених пунктів Будянського старостинського округу
виконуючого обов’язки старости Лисенка Олега Віталійовича,
- на території населених пунктів Забарівського старостинського округу
виконуючого обов’язки старости Козела Володимира Івановича,
- на території населених пунктів Наумівського старостинського округу
виконуючого обов’язки старости Суху Марію Романівну,

–
–
–
–

на території населених пунктів Рейментарівського старостинського
округу – виконуючого обов’язки старости Юденко Наталію Миколаївну,
- на території населених пунктів Сядринського старостинського округу –
виконуючого обов’язки старости Кравченко Олену Василівну,
- на території населених пунктів Тютюнницького старостинського округу –
виконуючого обов’язки старости Кучеренка Леоніда Анатолійовича,
на території населених пунктів Хотіївського старостинського округу –
виконуючого обов’язки старости Пилипенко Раїсу Григорівну.
2. Дане рішення набуває чинності з 25 березня 2019 року.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
15 березня 2019 року

м. Корюківка

№ 93

Про погодження калькуляцій
Розглянувши клопотання ТОВ «Будівельник» від 13.03.2019 № 5,
ФОП Бондаренка О.В. вх. № 72/04-05 від 14.03.2019 щодо погодження
вартості матеріалів, що використовуються для проведення ремонтів об’єктів
благоустрою на території Корюківської міської ради, керуючись ст. 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Погодити товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельник»
калькуляцію вартості виготовлення 1 тонни грунтощебеню, що додається.
2. Погодити фізичній особі-підприємцю Бондаренку Олександру
Віталійовичу наступні калькуляції:
калькуляцію вартості 1 тонни грунтощебеню з приготуванням (щебінь на
100% власний),
калькуляцію вартості 1 тонни грунтощебеню з приготуванням (щебінь на
50% власний).
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
15 березня 2019 року

м. Корюківка

№ 94

Про оренду майна
міської комунальної власності
Розглянувши лист ФОП Фурман Я.В. від 14.03.2019 №75/04-05, звернення
лікувально - профілактичного закладу «Обласний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф» Чернігівської обласної ради від 01.03.2019
№ 5-14/5, Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради від
13.03.2019 № 01-11/145, Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради від 14.03.2019 № 01-12/226, враховуючи рішення
дев’ятнадцятої позачергової сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 07.12.2018 «Про прийняття майна у міську комунальну
власність Корюківської міської територіальної громади», керуючись ст. 29
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Достроково припинити дію договору оренди від 22.05.2018 № 4/2018,
укладеного з фізичною особою - підприємцем Фурман Яною Василівною про
оренду приміщення прощею 38 кв.м. в нежитловій будівлі, розміщеній за
адресою: вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка.
2. Достроково припинити дію договору оренди від 18.06.2018 № 2,
укладеного з лікувально - профілактичним закладом «Обласний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Чернігівської обласної
ради.
3. Укласти додаткову угоду щодо зміни сторони Орендодавця, реквізитів та
інших умов до договору оренди від 19.02.2018 № 5, укладеного з товариством з
обмеженою відповідальністю «Маяк-медіа», про оренду приміщення площею
146,7 кв.м. (37/264 часток) в нежитловій будівлі по вул. Бульварна, 13,
м. Корюківка.

4. Надати дозвіл Центру надання соціальних послуг Корюківської міської
ради на укладення з лікувально - профілактичним закладом «Обласний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Чернігівської обласної
ради договору оренди приміщення площею 94,8 кв.м. на І поверсі нежитлової
будівлі за адресою: вул. Вокзальна, 9, м. Корюківка терміном на 2 роки 11
місяців, з річною орендною платою 1 гривня.
5. Надати дозвіл Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської
міської ради на укладення додаткових угод щодо зміни сторони Орендодавця,
реквізитів та інших умов до договорів оренди майна, прийнятого у міську
комунальну власність, з наступними орендарями:
№
п/п

Назва (підприємства,
організації, установи)
Орендаря

Адреса об’єкту
оренди

1

Фізична особа - підприємець
Солдатова Олена
Михайлівна,
код ЄДРПОУ 2936103501
Фізична особа - підприємець
Єременко Олександр
Григорович,
код ЄДРПОУ 2283803671

м. Корюківка,
вул. Бульварна,
13

2

м. Корюківка,
вул. Бульварна,
13

Орендо
Дані договору
вана Номер
Дата
Термін дії
площа
м²
16
1
01.11.2017 01.11.201701.10.2020

33,85

1

01.09.201231.08.2012 31.07.2019

6. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому, Центру надання
соціальних послуг Корюківської міської ради, Відділу освіти, культури, молоді
та спорту Корюківської міської ради забезпечити виконання даного рішення.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
15 березня 2019 року

м. Корюківка

№ 97

Про надання матеріальної допомоги
Розглянувши
депутатське
звернення
Левицького
О.С.,
заяву
Романенко Л.Є. та додані 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 Лебедко Наталії Володимирівні, зареєстрованій по
______________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки
платника податків ___________, матеріальну допомогу на лікування в розмірі
5000 грн..
Кошти перерахувати на рахунок № __________ у АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВІ «ПОЛІКОМБАНК».
Підстава: депутатське звернення Левицького О.С. вх. № 78/04-05 від
14.03.2019.
2. Надати Романенко Людмилі Єгорівні, зареєстрованій по ____________,
с. Рейментарівка Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки
платника податків _____________, матеріальну допомогу на лікування сина
Романенка Віталія Федоровича в сумі 1000 грн..
Кошти перерахувати у ТВ БВ № 10024/0159 Філії – ЧОУ АТ «Ощадбанк»
на особовий рахунок № ________________.
Підстава: заява вх. № 71/04-05 від 13.03.2019.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

