Порядок денний
засідання виконкому Корюківської міської ради
від 16 жовтня 2019 року
м. Корюківка
1. Про внесення змін до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 20.12.2018 «Про міський бюджет на 2019 рік».
2. Про внесення змін до міських Програм на 2019 рік.
3. Про затвердження коефіцієнтів співвідношень та штатного розпису
КП «Благоустрій» Корюківської міської ради.
4. Про найменування вулиць в м. Корюківка.
5. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради.
6. Про затвердження списків дітей, що проживають на території
Корюківської міської ради.
7. Про комісійне обстеження вулично - дорожньої мережі м. Корюківка.
8. Про преміювання директора Центру надання соціальних послуг
Корюківської міської ради.
9. Про затвердження будівельного паспорта забудови земельної ділянки.
10. Про внесення змін до містобудівних умов та обмежень для
проектування об’єкта будівництва.
11. Про затвердження звітів про оцінку майна.
12. Про оренду майна міської комунальної власності.
13. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Корюківської
міської ради від 07.10.2019 № 396 «Про початок опалювального сезону 2019 2020 років».
14. Про квартирний облік.
15. Про надання матеріальної допомоги.
16. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі
водопостачання.
17. Про надання допомоги на поховання.

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
16 жовтня 2019 року

м. Корюківка

№ 400

Про внесення змін до рішення двадцятої
сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 20.12.2018
«Про міський бюджет на 2019 рік»
Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради
Барсук О.І., керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Подати на розгляд Корюківської міської ради питання про внесення змін
до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від
20.12.2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», а саме:
-

пункти 1, 5 викласти в наступній редакції:
«1. Визначити на 2019 рік :

доходи міського бюджету у сумі 176 030 168,89 гривень, в тому числі
доходи загального фонду міського бюджету – 171 789 518,89 гривень та
доходи спеціального фонду міського бюджету – 4 240 650 гривень згідно з
додатком 1 до цього рішення;
видатки міського бюджету у сумі 204 119 044,89 гривень, в тому числі
видатки загального фонду міського бюджету – 158 947 600,44 гривень та
видатки спеціального фонду міського бюджету – 45 171 444,45 гривень;
повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі
17 420 гривень;

надання кредитів з міського бюджету у сумі 137 420 гривень, у тому
числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету –
120 000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду міського
бюджету – 17 420 гривень;
профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 25 406 704,45
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 25 406 704,45
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі
10 000 гривень, що становить 0,006 відсотка видатків загального фонду
міського бюджету, визначених цим пунктом;
- резервний фонд міського бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить
0,13 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим
пунктом.
5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету у сумі 32 770 350
гривень на реалізацію місцевих/регіональних програм згідно з додатком 7 до
цього рішення.»;
додатки 1 - 3, 5 - 7 до рішення викласти в новій редакції. Додатки 1 - 7 до
цього рішення є його невід’ємною частиною.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
16 жовтня 2019 року

м. Корюківка

№ 401

Про внесення змін до міських
Програм на 2019 рік
Заслухавши інформацію начальника фінансово відділу міської ради
Барсук О.І., керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Внести зміни до міських Програм на 2019 рік, а саме:
1.1. В Програмі фінансової підтримки 9 державної пожежно-рятувальної
частини (м. Корюківка) 2 державного пожежно-рятувального загону У ДСНС
України у Чернігівській області на покращення матеріально-технічного стану
на 2019 рік, затвердженій рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 20.12.2018 «Про затвердження міських Програм» пункт
8 паспорта Програми «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, всього» цифру «101700 грн.» замінити на «141700 грн.».
Пункт 4 розділу 1 «Загальні положення» викласти у новій редакції: «Крім
того, постала нагальна необхідність у створенні запасу паливно-мастильних
матеріалів для проведення рятувальних робіт та гасіння пожеж, у придбанні
форменного одягу, касок пожежних, засобів малої механізації та оновлення
засобів індивідуального захисту органів дихання».
Розділ 3 «Основні завдання Програми» викласти у новій редакції:
«Завданням Програми є виділення коштів з бюджету Корюківської міської
ради державному бюджету для здійснення заходів щодо придбання для
Підрозділу мотопомпи, повнолицьових масок, касок пожежних, костюмів
літніх повсякденних робочих та курток зимових повсякденних робочих,
закупівлі паливно-мастильних матеріалів для реагування на пожежі та
надзвичайні ситуації».
Додаток 1 до Програми «Напрями діяльності та заходи Програми»
викласти в новій редакції.

1.2. У цільовій Програмі «Управління майном міської комунальної
власності Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020 роки»,
затвердженій рішенням тринадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 05.03.2018 «Про затвердження цільової Програми «Управління
майном міської комунальної власності Корюківської міської територіальної
громади на 2018-2020 роки», пункт 8 паспорта Програми «Загальний
орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,
1 927 500 грн., в тому числі 2018 рік – 730 500 грн., 2019 рік – 598 500 грн.,
2020 рік – 598 500 грн.» замінити на «Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми, 4 270 000 грн., в тому числі 2018 рік –
730 000 грн., 2019 рік – 2 940 000 грн., 2020 рік – 600 000 грн.».
У розділі 5 Програми «Фінансування Програми» цифри «1 927 500 грн.»
замінити цифрами «4 270 000 грн.»
У додатку до цільової Програми «Перелік заходів «Програми управління
майном міської комунальної власності Корюківської міської територіальної
громади на 2018-2020 роки» у пункті «Оплата послуг з підключення
електрообладнання до мереж електро- та теплопостачання 2019 рік» розділу ІІ
«Управління майном міської комунальної власності» цифри «200,0» замінити
на «320,0».
1.3. У Програмі ««Шкільний автобус» на 2017-2020 роки», затвердженій
рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від
22.02.2017 «Про затвердження міської Програми ««Шкільний автобус» на
2017-2020 роки», у п. 7 паспорта Програми «Загальний орієнтовний обсяг
фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому
числі:» та п. 8 паспорту Програми «кошти міського бюджету та інші джерела
фінансування не заборонені законодавством» цифри «7384,0 тис. грн.»
замінити на «9489,0 тис. грн.».
Розділ «Розрахунки фінансових витрат по Програмі ««Шкільний автобус»
на 2017 – 2020 роки» викласти у новій редакції, що додається.
Додаток 3 до Програми «Основні заходи міської програми ««Шкільний
автобус» на 2017 – 2020 роки» викласти у новій редакції, що додається.
1.4. У Програмі «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів,
ветеранів, учасників війни та інших категорій населення на 2018-2020 роки»,
затвердженій рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 21.12.2017 «Про затвердження Програми «Фінансова підтримка
громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших
категорій населення на 2018-2020 роки»», у п. 8 паспорта Програми
«Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
програми, всього 2019 рік» цифри «100,0 тис. грн.» замінити на «120,0 тис.
грн.».
У пункті 2 розділу 7 «Ресурсне забезпечення Програми «Фінансова
підтримка громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та
інших категорій населення» на 2018-2020 роки» цифри «290 тис. грн.»
замінити на «310 тис. грн.».

2. Подати дане рішення на чергову сесію Корюківської міської ради для
затвердження.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
16 жовтня 2019 року

м. Корюківка

№ 402

Про затвердження коефіцієнтів співвідношень
та штатного розпису КП «Благоустрій»
Корюківської міської ради
Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» Корюківської міської ради
від 08.08.2019 № 155 щодо затвердження коефіцієнтів співвідношень
та штатного розкладу підприємства у зв’язку із введенням додаткової штатної
одиниці, керуючись ст. ст. 30, 40 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Затвердити станом на 15 жовтня 2019 року коефіцієнти співвідношень та
штатний розпис комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської
міської ради, що додається.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
16 жовтня 2019 року

м. Корюківка

№ 403

Про найменування вулиць в м. Корюківка
Розглянувши Протокол № 1 засідання Комісії з питань найменування
/перейменування об’єктів топоніміки в населених пунктах Корюківської
міської ради від 27.09.2019, Протокол громадського обговорення під час
розгляду питань про найменування вулиць, які запроектовані на перетині
вул. Шевченка та вул. Польова в м. Корюківка від 27.09.2019, відповідно
до рішення двадцять четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 30.05.2019 № 9-24/VII «Про затвердження Порядку
найменування та перейменування вулиць, провулків, майданів, скверів та
інших об’єктів на території населених пунктів Корюківської міської ради»,
Схеми розташування проектних вулиць для найменування об’єктів топоніміки,
керуючись ст. 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити Протокол № 1 засідання комісії з питань найменування/
перейменування об’єктів топоніміки в населених пунктах Корюківської
міської ради від 27.09.2019.
2. Внести на розгляд Корюківської міської ради питання про найменування
нових вулиць в м. Корюківка:
1) Вулиця Проектна № 1 – вулиця Омеляна Каруки.
2) Вулиця Проектна № 2 – вулиця Захисників України.
3) Вулиця Проектна № 3 – вулиця Олексія Гавриленка.
4) Вулиця Проектна № 4 – вулиця Левка Лук’яненка.
5) Вулиця Проектна № 5 – продовження існуючої вулиці Польова.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Бикова О.М..
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
16 жовтня 2019 року

м. Корюківка

№ 404

Про нагородження Почесною грамотою
Корюківської міської ради
Розглянувши подання Центру надання соціальних послуг Корюківської
міської ради, АТ «Слов’янські шпалери – КФТП», керуючись Положенням про
відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим рішенням двадцятої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018, ст. 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. З нагоди Дня працівників целюлозно - паперової промисловості
та 70-річчя АТ «Слов’янські шпалери – КФТП» нагородити Почесною
грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у
розмірі 300 грн. кожному:
- Бондар Тамару Георгіївну, директора Благодійного фонду
«Слов’янський» – за багаторічну благодійну діяльність та вагомий внесок
у розвиток громади,
- Фініну Тетяну Михайлівну, заступника головного бухгалтера
АТ «Слов’янські шпалери – КФТП», головного бухгалтера Благодійного
фонду «Слов’янський» – за багаторічну самовіддану працю та високий
професіоналізм,
- Мойсієнка Олександра Леонідовича, машиніста шпалерно-друкарської
машини 5 розряду АТ «Слов’янські шпалери – КФТП» – за багаторічну
сумлінну працю, високий професіоналізм та зразкове виконання посадових
обов’язків,
- Шевченка Юрія Володимировича, машиніста гофрувального агрегату
5 розряду АТ «Слов’янські шпалери – КФТП» – за багаторічну сумлінну
працю, високий професіоналізм та зразкове виконання посадових обов’язків.
Підстава: АТ «Слов’янські шпалери – КФТП» від 11.10.2019 № 2464.

1.1. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі
1200 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 200 грн. для придбання
квітів.
2. З нагоди Дня працівника соціальної сфери за багаторічну сумлінну
працю та високий професіоналізм нагородити Почесною грамотою
Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі
300 грн. кожному:
- Кириченко Марину Олександрівну, соціального робітника відділення
соціальної допомоги вдома відділу соціального обслуговування Центру
надання соціальних послуг Корюківської міської ради,
- Костючок Тетяну Василівну, соціального робітника відділення
соціальної допомоги вдома відділу соціального обслуговування Центру
надання соціальних послуг Корюківської міської ради.
Підстава: подання Центру надання соціальних послуг Корюківської
міської ради від 04.10.2019 № 01-13/732.
2.1. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі
600 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 100 грн. для придбання
квітів.
3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) забезпечити
перерахування коштів згідно з даним рішенням.

Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
16 жовтня 2019 року

м. Корюківка

№ 405

Про затвердження списків дітей,
що проживають на території
Корюківської міської ради
Відповідно до Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684,
ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою
забезпечення здобуття загальної середньої освіти усіма дітьми шкільного віку,
які проживають на території Корюківської міської ради
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити списки дітей, яким на 01 вересня 2019 року виповнилося
5 років, та списки дітей шкільного віку від 6 до 18 років, які постійно
проживають на території Корюківської ОТГ, що додаються.
2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської
ради забезпечити у контрольному стані зберігання списків та контроль за
охопленням навчанням дітей від 6 до 18 років.
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Савченка О.М..
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
16 жовтня 2019 року

м. Корюківка

№ 406

Про комісійне обстеження
вулично-дорожньої мережі
м. Корюківка
Розглянувши клопотання Управління патрульної поліції в Чернігівській
області Департаменту патрульної поліції від 30.09.2019 № 16590/41/221032019 щодо визначення складу комісії для проведення обстеження вулично дорожньої мережі м. Корюківка, відповідно до Закону України «Про дорожній
рух», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Створити комісію для проведення обстеження вулично - дорожньої
мережі м. Корюківка у наступному складі:
Голова комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Заступник голови комісії – Яковець Сергій Миколайович, начальник
юридичного відділу виконавчого апарату Корюківської міської ради.
Члени комісії:
Воскобойник Василь Анатолійович – старший інспектор ВБДР
Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту
патрульної поліції,
Чернуха Віталій Петрович – начальник філії «Корюківський райавтодор»
ДП «Чернігівський облавтодор»,
Галущенко
Сергій
Володимирович
–
начальник
КП
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради,
Селюк Анатолій Михайлович – начальник КП
«Благоустрій»
Корюківської міської ради.

2. Комісії розробити графік комісійних обстежень та в термін по
29 жовтня 2019 року провести обстеження вулично - дорожньої мережі
м. Корюківка.
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
16 жовтня 2019 року

м. Корюківка

№ 408

Про затвердження будівельного паспорта
забудови земельної ділянки
Розглянувши звернення _________________ про видачу будівельного
паспорта забудови земельної ділянки та додані до заяви документи щодо
намірів забудови земельної ділянки, відповідно до наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства
України від 05.07.2011 № 103 «Про затвердження Порядку видачі будівельного
паспорта забудови земельної ділянки», керуючись ст. 27 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 5, 14 Закону України «Про
основи містобудування», законами України «Про архітектурну діяльність»,
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення містобудівної діяльності», ст.ст. 31, 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити будівельний паспорт забудови земельної ділянки
«Будівництво нового житлового будинку та гаража замість існуючих
житлового будинку та господарських будівель» по вул. Франка, 57,
м. Корюківка Чернігівської області. Власник земельної ділянки –
____________________,
документи,
що
підтверджують
право
власності – Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності № 166678485 від 15.05.2019, підстава внесення
запису – договір купівлі - продажу земельної ділянки за номером 578, виданий
15.05.2019 приватним нотаріусом Корюківського районного нотаріального
округу Чернігівської області Дремлюгою Р.М.; Витяг з Державного земельного
кадастру про земельну ділянку від 17.09.2019 № НВ – 7414487982019,
кадастровий номер ділянки 7422410100:01:002:0658, площа – 0,1 га.
1.

Зобов’язати замовника:

1.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне
забезпечення об’єкта будівництва.

1.2. Виконання підготовчих та будівельних робіт здійснювати після
отримання документа, що надає право на виконання вищезазначених робіт,
виданого Управлінням Державної архітектурно - будівельної інспекції у
Чернігівській області з наступним прийняттям об’єкта до експлуатації в
установленому законодавством порядку.
1.3. При проектуванні і будівництві об’єкта містобудування,
дотримуватись вимог, визначених у будівельному паспорті забудови земельної
ділянки.
1.4. Після завершення будівельних робіт з будівництва житлового
будинку встановити номерний знак на будинок та поштову скриньку, провести
комплексний благоустрій території.
1.5. Прийняття в експлуатацію об’єкта містобудування без проведення
комплексного благоустрою території забороняється.
2. 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
16 жовтня 2019 року

м. Корюківка

№ 409

Про внесення змін до
містобудівних умов та обмежень
для проектування об’єкта будівництва
Розглянувши клопотання ТОВ «КОРФАД», Витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 173391930
від 11.07.19, довідку номер 2004/04-03 від 04.07.2019, видану Корюківською
міською радою, відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово - комунального господарства України від 31.05.2017
№ 135 «Про затвердження Порядку ведення реєстру містобудівних умов та
обмежень», абзацу 4 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про основи містобудування»,
ст.ст. 26, 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
п.п. 9 п. «а» ч. 1 ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Внести зміни до містобудівних умов та обмежень для проектування
об’єкта будівництва № 1 від 17.09.2019, наданих товариству з обмеженою
відповідальністю «КОРФАД», виклавши назву об’єкта будівництва
в наступній редакції: «Будівництво складського приміщення по
пров. Індустріальний, 1Ж, м. Корюківка Чернігівської обл.».
2. 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
16 жовтня 2019 року

м. Корюківка

№ 410

Про затвердження звітів про оцінку
майна
Розглянувши звіти про оцінку нерухомого майна:
нежитлового приміщення площею 138,73 кв.м. в адміністративній будівлі,
що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 87, м. Корюківка, Чернігівська
обл., виконаний приватним підприємством «Десна - Експерт - М» за
договором № 297/19-М від 04.10.2019,
гідротехнічної споруди, розташованої по вул. Дудка, м. Корюківка,
Чернігівська область, виконаний приватним підприємством «Десна - Експерт М» за договором № 298/19-М від 04.10.2019,
нежитлових приміщень площею 80,15 кв.м. на першому поверсі
двоповерхової нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Бульварна,
13, м. Корюківка, Чернігівська обл. і обліковується на балансі Відділу освіти,
культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, виконаний приватним
підприємством «Десна - Експерт - М» за договором № 264/19-М від
10.09.2019,
керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлового приміщення площею
138,73 кв.м. в адміністративній будівлі, що знаходиться за адресою:
вул. Шевченка, 87, м. Корюківка, Чернігівська обл., ринкова вартість якого,
згідно звіту, станом на 04.10.2019 становить 237228,28 грн. (двісті тридцять
сім тисяч двісті двадцять вісім гривень 28 копійок), без врахування ПДВ.
2. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлових приміщень площею
80,15 кв.м. на першому поверсі двоповерхової нежитлової будівлі, що
знаходиться за адресою: вул. Бульварна, 13, м. Корюківка, Чернігівська обл.,
ринкова вартість якого, згідно звіту, станом на 10.09.2019 становить 159899,22

грн. (сто п’ятдесят дев’ять тисяч вісімсот дев’яносто дев’ять гривень
22 копійки), без врахування ПДВ.
3. Затвердити звіт про оцінку майна: гідротехнічної споруди, розташованої
по вул. Дудка, м. Корюківка, Чернігівська область, залишкова вартість якого,
згідно звіту, станом на 30.09.2019 становить 150 768,48 грн. (сто п’ятдесят
тисяч сімсот шістдесят вісім гривень 48 копійок), без врахування ПДВ.
4. Внести на чергову сесію міської ради питання про прийняття в міську
комунальну власність майна, зазначеного в пункті 3 даного рішення.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
16 жовтня 2019 року

м. Корюківка

№ 411

Про оренду майна
міської комунальної власності
Розглянувши звернення фізичних осіб щодо передачі в оренду приміщень в
адміністративній будівлі по вул. Шевченка, 87, м. Корюківка, за результатами
вивчення попиту щодо передачі майна міської комунальної власності в оренду,
відповідно до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду
майна міської комунальної власності, затвердженої рішенням вісімнадцятої
сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 15.11.2018, керуючись
ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Передати в оренду нежитлові приміщення в адміністративній будівлі,
що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 87, м. Корюківка, а саме:
1.1. Фізичній особі - підприємцю Сороці Марії Андріївні – приміщення
загальною площею 47,58 кв.м. для розміщення торговельного об’єкта з
продажу непродовольчих товарів терміном на 2 роки 11 місяців з базовою
орендною платою 1220,43 грн., яка підлягає коригуванню на щомісячний
індекс інфляції, в тому числі за вересень 2019 року.
1.2. Фізичній особі - підприємцю Петровій Вікторії Вікторівні –
приміщення загальною площею 25,05 кв.м. для розміщення торговельного
об’єкта з продажу непродовольчих товарів терміном на 2 роки з базовою
орендною платою 642,53 грн., яка підлягає коригуванню на щомісячний
індекс інфляції, в тому числі за вересень 2019 року.
1.3. Фізичній особі - підприємцю Усенко Інні Василівні – приміщення
загальною площею 25,4 кв.м. для надання перукарських послуг терміном на
2 роки 11 місяців з базовою орендною платою 542,93 грн., яка підлягає
коригуванню на щомісячний індекс інфляції, в тому числі за вересень
2019 року.
1.4. Фізичній особі - підприємцю Полуницькій Юлії Михайлівні –
приміщення площею 18,2 кв.м. для надання послуг з манікюру терміном на

2 роки 11 місяців з базовою орендною платою 389,03 грн., яка підлягає
коригуванню на щомісячний індекс інфляції, в тому числі за вересень
2019 року.
1.5. Фізичній особі - підприємцю Корінь Таїсії Миколаївні – приміщення
загальною площею 9,3 кв.м. для розміщення офісу терміном на 2 роки
11 місяців з базовою орендною платою 238,55 грн., яка підлягає коригуванню
на щомісячний індекс інфляції, в тому числі за вересень 2019 року.
2. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити
виконання даного рішення.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
16 жовтня 2019 року

м. Корюківка

№ 412

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету Корюківської
міської ради від 07.10.2019 № 396
«Про початок опалювального сезону
2019-2020 років»
Відповідно до Правил надання послуг з централізованого опалення,
постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового
договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання
холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 21.07.2005 № 630, Закону України «Про житлово комунальні послуги», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», у зв’язку з підвищенням температури навколишнього середовища
виконком міської ради вирішив:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської
ради від 07.10.2019 № 396 «Про початок опалювального сезону 20192020 років», виклавши п.п. 1, 2 даного рішення в наступній редакції:
«1. Встановити терміном початку опалювального сезону 2019 - 2020
років:
- для бюджетних установ та інших споживачів Корюківської міської ради,
що використовують індивідуальні джерела теплопостачання – 08 год. 00 хв.
08 жовтня 2019 року,
- для бюджетних установ та житлових будинків в м. Корюківка, що
обслуговуються АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», –
08 год. 00 хв. 22 жовтня 2019 року.
2. Корюківській експлуатаційній дільниці АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (Штиков А. В.) забезпечити безперебійне надання
послуг з теплопостачання згідно укладених договорів.»

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників
міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
16 жовтня 2019 року

м. Корюківка

№ 413

Про квартирний облік
Розглянувши заяву Лещенко С.В., враховуючи рішення десятої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання від 03.10.2016 «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», рішення четвертої сесії Корюківської
міської ради сьомого скликання від 22.02.2017 в частині реорганізації
(ліквідації) шляхом приєднання до Корюківської міської ради та припинення
юридичної особи Будянської сільської ради, керуючись ст. 39 Житлового
Кодексу Української РСР, Правилами обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР,
постановою виконавчого комітету Чернігівської обласної ради народних
депутатів і президії обласної ради професійних спілок від 07.01.1985 «Про
порядок обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і
надання їм жилих приміщень у Чернігівській області», ст. 30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Перевести на квартирний облік при виконавчому комітеті Корюківської
міської ради особу, яка перебувала на квартирному обліку Будянської сільської
ради, з часу її включення до такого обліку:
- Полозуна Олександра Олексійовича, _____________ р.н., дитину, позбавлену
батьківського піклування, черга позачергова, з 29.09.2014, склад сім’ї – 1 особа.
Підстава: рішення виконавчого комітету Будянської сільської ради від
29.09.2014 № 42.
2. Зняти з квартирного обліку при виконавчому комітеті Корюківської
міської ради Лещенко Світлану Віталіївну у зв’язку із забезпеченням житловою
площею.
Підстава: заява вх. № 470/04-05 від 26.09.2019.

3. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської
ради від 244.09.2015 № 234 «Про постановку на квартирний облік» в частині
складу сім’ї Хобела Олександра Михайловича, виклавши його в новій редакції:
«склад сім’ї – 6 осіб:
дружина – Кукуюк Алеся Михайлівна, ___________ р.н.;
пасинок – Кукуюк Роман Миколайович, ___________ р.н.;
пасинок – Кукуюк Владислав Сергійович, ___________ р.н.;
донька – Хобел Мирослава Олександрівна, ___________ р.н.;
син – Хобел Тимофій Олександрович, _____________ р.н.
Підстава: свідоцтво про народження від 30.09.2019 І-ЕЛ 227291.
4. 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
16 жовтня 2019 року

м. Корюківка

№ 414

Про надання матеріальної допомоги
Розглянувши заяви громадян та 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 Скороход Валентині Олексіївні, зареєстрованій по
вул. ______________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки
платника податків ______________, матеріальну допомогу на лікування в
сумі 1500 грн..
Кошти перерахувати в ТВБВ № 10024/0159 філії ЧО АТ «Ощадбанк» на
особовий рахунок Скороход В.О. № __________________________.
Підстава: заява вх. № 485/04-05 від 11.10.2019.
2. Надати Корюці Наталії Хюгунівні, зареєстрованій по
вул.
________________, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки
платника податків _______________, матеріальну допомогу на лікування в
сумі 1500 грн..
Кошти перерахувати на рахунок № __________________ у АТ КБ
«ПриватБанк».
Підстава: заява вх. № 486/04-05 від 15.10.2019.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
16 жовтня 2019 року

м. Корюківка

№ 415

Про надання дозволу на підключення
до централізованої мережі водопостачання
Розглянувши звернення КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської
ради від 30.09.2019 № 215, від 07.10.2019 № 218 та від 15.10.2019 № 222,
керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на
підключення до централізованої мережі водопостачання наступних об’єктів:
- житлового будинку по вул. Соборна, 87, м. Корюківка, заявник –
__________________,
- житлового будинку по вул. Озерна, 10, м. Корюківка, заявник –
____________________,
- житлового будинку по пров. Франка, 24, заявник –
__________________,
- житлового будинку по пров. Садовому, 14, м. Корюківка, заявник –
_____________________.
2. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на
виконання земляних робіт по підключенню вищезазначених об'єктів до
міського водогону.
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
16 жовтня 2019 року

м. Корюківка

№ 416

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 Бровенко Станіславі
Юріївні (вул. ______________, с. Наумівка Корюківського р-ну, реєстраційний
номер облікової картки платника податків _______________), що здійснювала
поховання Бровенка Володимира Юрійовича, безробітного, який помер
25.09.2019.
Підстава: заява вх. № 477/04-05 від 01.10.2019.
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 АТ КБ
«ПриватБанк».
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

