Порядок денний
засідання виконкому Корюківської міської ради
від 17 вересня 2019 року
м. Корюківка
1. Про перерозподіл видатків міського бюджету.
2. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з
нагоди Дня працівників освіти та Всеукраїнського дня дошкілля.
3. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з
нагоди 50-річчя Наумівського дошкільного навчального закладу «Сонечко».
4. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з
нагоди Дня усиновлення.
5. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з
нагоди Всеукраїнського дня бібліотек.
6. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з
нагоди Дня села Сахутівка.
7. Про затвердження штатного розкладу КП «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради.
8.
Про
погодження
Річного
плану
ліцензованої
діяльності
КП «Корюківкаводоканал».
9. Про встановлення вартості платних послуг, що надаються закладами
культури Корюківської міської ради.
10. Про організацію роботи груп продовженого дня при закладах загальної
середньої освіти Корюківської міської ради у 2019 - 2020 навчальному році.
11. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Корюківської
міської ради від 27.08.2019 року № 339 «Про організацію підвозу учнів
сільської місцевості до загальноосвітніх навчальних закладів Корюківської
міської ради та затвердження схем маршрутів та розкладів руху шкільних
автобусів на 2019 - 2020 навчальний рік».
12. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень для
проектування об’єкта будівництва.
13. Про затвердження будівельного паспорта забудови земельної ділянки.
14. Про затвердження звітів про оцінку майна міської комунальної
власності.
15. Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону з
продажу майна міської комунальної власності.
16. Про створення конкурсної комісії з передачі в оренду майна міської
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, що
перебуває на балансі міської ради.
17. Про оренду майна міської комунальної власності.
18. Про надання матеріальної допомоги.
19. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі
водопостачання.
20. Про надання допомоги на поховання.

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 358

Про перерозподіл видатків
міського бюджету
Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Корюківської
міської ради Барсук О.І., керуючись п. 15 рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 «Про міський
бюджет на 2019 рік», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Зменшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по
КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110 «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 69 000,00 грн.
та збільшити на цю суму призначення по загальному фонду міського бюджету
по даному КПКВКМБ КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».
2. Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету по
КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення» на суму 76000,00 грн..
3. Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету по
КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного
господарства» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму
7000,00 грн. та по спеціальному фонду КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і
предметів довгострокового користування» на суму 37000,00 грн..
4. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету по
КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та
організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово - комунальні
послуги» на суму 120000,00 грн. (КП «Убідське» – 44000,00 грн., Корюківська
ЖЕК – 76000,00 грн.).

5. Зменшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по
КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ
3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на
суму 40700,00 грн..
6. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по
КПКВКМБ 0615045 «Будівництво мультифункціональних майданчиків для
занять ігровими видати спорту» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво
(придбання інших об’єктів)» на суму 40700,00 грн..
7. Начальнику фінансового відділу Барсук О.І. внести зміни до розпису
міського бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення
двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання «Про міський
бюджет на 2019 рік».
8. 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
17 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 359

Про нагородження Почесною грамотою
Корюківської міської ради з нагоди
Дня працівників освіти
та Всеукраїнського дня дошкілля
Розглянувши подання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради, 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 освіти та Всеукраїнського дня дошкілля
нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою
матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному:
- Бабич Ларису Миколаївну, вчителя російської мови та зарубіжної
літератури Корюківської гімназії Корюківської міської ради – за багаторічну
самовіддану працю та високий професіоналізм,
- Верещаку Ірину Іванівну, вихователя Корюківського дошкільного
навчального закладу № 1 «Дельфін» Корюківської міської ради –
за багаторічну самовіддану працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у
розвиток дошкільної освіти,
- Ганніч Аллу Євгеніївну, вчителя початкових класів Корюківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Корюківської міської ради –
за багаторічну самовіддану працю та високий професіоналізм,
- Скрипку Віру Іванівну, сестру медичну Корюківського дошкільного
навчального закладу № 1 «Дельфін» Корюківської міської ради – за
багаторічну самовіддану працю, високий професіоналізм, сумлінне виконання
посадових обов’язків.
Підстава: подання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради від 16.09.2019 № 01-11/715.

2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі
1200 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 200 грн. для придбання
квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Музиченко В.В.)
забезпечити перерахування коштів згідно з даним рішенням.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 360

Про нагородження Почесною грамотою
Корюківської міської ради з нагоди
50-річчя Наумівського дошкільного
навчального закладу «Сонечко»
Розглянувши подання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради від 12.09.2019 № 01-11/695, 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 50-річчя Наумівського дошкільного навчального закладу
«Сонечко» Корюківської міської ради нагородити Почесною грамотою
Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі
300 грн. кожному:
- Дородько Наталію Миколаївну, вихователя Наумівського дошкільного
навчального закладу «Сонечко» Корюківської міської ради – за самовіддану
працю, високий професіоналізм, сумлінне виконання посадових обов’язків,
- Шайногу Валентину Григорівну, колишнього завідувача Наумівського
дошкільного навчального закладу «Сонечко» Корюківської міської ради – за
самовіддану працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток
дошкільної освіти.
2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі
600 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 100 грн. для придбання
квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Музиченко В.В.)
забезпечити перерахування коштів згідно з даним рішенням.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 361

Про нагородження Почесною грамотою
Корюківської міської ради
з нагоди Дня усиновлення
Розглянувши подання Центру надання соціальних послуг Корюківської
міської ради, 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 усиновлення нагородити Почесною грамотою
Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі
300 грн. кожному:
- Биченко Ніну Євгеніївну, жительку с. Буда, прийомну матір –
за вагомий внесок у розвиток сімейних форм виховання.
Підстава: подання Центру надання адміністративних послуг Корюківської
міської ради від 12.09.2019 № 01-17/155.
- Владу Маргариту Володимирівну, жительку с. Довга Гребля, прийомну
матір – за вагомий внесок у розвиток сімейних форм виховання.
Підстава: подання Центру надання соціальних послуг Корюківської
міської ради від 12.09.2019 № 01-17/156.
2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі
600 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 100 грн. для придбання
квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Музиченко В.В.)
забезпечити перерахування коштів згідно з даним рішенням.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 362

Про нагородження Почесною грамотою
Корюківської міської ради з нагоди
Всеукраїнського дня бібліотек
Розглянувши подання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради, 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 Всеукраїнського дня бібліотек нагородити Почесною
грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги
у розмірі 300 грн.:
- Доропій Світлану Іванівну, директора Корюківської публічної
бібліотеки Корюківської міської ради – за багаторічну сумлінну працю,
високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи.
Підстава: подання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради від 16.09.2019 № 01-11/718.
2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі
300 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 50 грн. для придбання
квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Музиченко В.В.)
забезпечити перерахування коштів згідно з даним рішенням.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 363

Про нагородження Почесною грамотою
Корюківської міської ради з нагоди
Дня села Сахутівка
Розглянувши подання в.о. старости Тютюнницького старостинського
округу Корюківської міської ради Кучеренка Л.А., 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 села Сахутівка нагородити Почесною грамотою
Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі
300
грн.:
- Забаровську Ганну Андріївну, жительку с. Сахутівка, ветерана праці – за
багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток освіти.
Підстава: подання в.о. старости Тютюнницького старостинського округу
Кучеренка Л.А. вх. № 208/04-04 від 17.09.2019.
2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі
300 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 50 грн. для придбання
квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Музиченко В.В.)
забезпечити перерахування коштів згідно з даним рішенням.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 364

Про затвердження
штатного розкладу
КП «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради
Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської
міської ради щодо затвердження штатного розкладу підприємства у зв’язку з
необхідністю введення додаткової штатної одиниці (посади бухгалтера),
керуючись ст.ст. 30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Затвердити з 26 вересня 2019 року штатний розклад комунального
підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, що додається.
Підстава: клопотання від 17.09.2019 № 209.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 365

Про погодження Річного плану
ліцензованої діяльності
КП «Корюківкаводоканал»
Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської
ради від 17.09.2019 № 210, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Погодити Річний план ліцензованої діяльності з централізованого
водопостачання
та
водовідведення
комунального
підприємства
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на 2020 рік, що додається.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 366

Про встановлення вартості платних послуг,
що надаються закладами культури
Корюківської міської ради
Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради від 13.09.2019 № 01-11/714, на підставі постанови
Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 493 «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 «Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами
культури, заснованими на державній та комунальній формі власності»,
виконком міської ради вирішив:
1 . Встановити з 01 жовтня 2019 року наступний розмір платних послуг,
які надає Корюківський історичний музей Корюківської міської ради:
1) Вхідна плата:
- дорослі – 6 грн..
2) Екскурсійне обслуговування (1 академічна година):
- діти шкільного віку, студенти (за наявності студ. квитка) – 5 грн.,
- дорослі – 6 грн..
3) Екскурсійне обслуговування по історичним місцям (1 академічна година) –
20.00 грн. з 1 особи.
4) Екскурсія російською мовою – 20 грн..
5) Надання консультацій – 10 грн..
6) За право фотографування відвідувачів в експозиції музею (одна академічна
година) – 10 грн..
7) За право копіювання (будь-який спосіб), зйомки (будь-який вид) (один
експонат) – 5 грн..
8) Виготовлення ксерокопій формату А-4 – 2 грн..
9) Користування літературою з фондів музею:
- в музеї (одна академічна година) – 3 грн.,
- за межами музею (одна доба) – 5 грн..

10) Пошук і складання списку експонатів та бібліографічних списків за
вказаною тематикою (одна позиція) – 1 грн..
11) Демонстрування виставок за межами музею згідно із укладеними
угодами – ціна договірна відповідно до кількості експонатів, часу, витраченого
на підготовку тощо.
2. Встановити з 01 жовтня 2019 року наступні розміри платних послуг, які
надає міський Будинок культури:
1) Демонстрація відео - і кінофільмів:
- дорослий – 20 грн.,
- дитячий – 5 грн..
2) Надання в оренду приміщень для проведення концертів, вистав, виставок,
семінарів та інших заходів:
- глядацької зали (1 год.) – 450 грн.,
- для гастрольних колективів – 10% від вартості проданих квитків,
- фойє (1 год.) – 250 грн.,
- кімната (1год.) – 300 грн..
3) Прокат сценічних костюмів, театрального реквізиту (одиниця) – 20 50 грн.;
4) Вартість вхідного квитка на культурно - масовий захід (1.5год.) – 30 грн..
5) Розробка сценарію масового заходу на замовлення (1 захід) – 500 грн..
6) Постановча робота заходу (1 захід) – 550 грн..
7) Прокат звукоакустичної та світлової апаратури (2 год.) – 500 грн..
8) Послуга з написання фонограм (1 фонограма) – 100 грн..
9) Виготовлення слайд - фільму, відеофільму – 100 грн..
10)Проведення виїздних концертів (1захід до 100км.) – 1300 грн..
11)Проведення дискотеки – 10 грн..
3. Встановити з 01 жовтня 2019 року наступні розміри платних послуг, які
надає Будинок народних традицій і дозвілля с. Наумівка :
1) Вартість вхідного квитка на культурно - масовий захід (1.5год.) – 10 грн..
2) Гра в більярд, теніс (1 год.) – 1 грн..
3) Оренда приміщення (1 год.) – 100 грн..
4) Проведення дискотеки – 10 грн..
4. Встановити з 01 жовтня 2019 року розміри платних послуг, які надає
Сядринський будинок культури:
1) Вартість вхідного квитка на культурно - масовий захід (1.5 год.) – 10 грн..
2) Оренда приміщення (1 год.) – 100 грн..
5. Встановити з 01 жовтня 2019 року розмір платних послуг, які надає
Забарівський будинок культури:
1) Проведення дискотеки (2 год.) – 2 грн..

6. Встановити з 01 жовтня 2019 року розмір платних послуг, які надає
Рейментарівський сільський клуб:
1) Проведення дискотеки (2год.) – 2 грн.
7. Встановити з 01 жовтня 2019 року розміри платних послуг, які надає
Сахутівський сільський клуб:
1) Вартість вхідного квитка на культурно - масовий захід (1.5год.) – 3 грн..
2) Гра в більярд (1 год.) – 3 грн..
8. Встановити з 01 жовтня 2019 року розміри платних послуг, які надає
Брецький сільський клуб:
1) Оренда приміщення (1 год.) – 50 грн..
2) Проведення дискотеки (2 год.) – 2 грн..
9. Встановити з 01 жовтня 2019 року розмір платних послуг, які надає
Хотіївський сільський клуб:
1) Проведення дискотеки (2 год.) – 2 грн..
10. Встановити з 01 жовтня 2019 року розмір платних послуг, які надає
Петровослобідський сільський клуб:
1) Проведення дискотеки (2 год.) – 2 грн..
11. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
забезпечити контроль за виконанням даного рішення.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 367

Про організацію роботи груп
продовженого дня при закладах
загальної середньої освіти
Корюківської міської ради
у 2019 - 2020 навчальному році
Відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 14 Закону України «Про загальну середню
освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 677 «Про
затвердження Порядку створення груп продовженого дня у державних і
комунальних закладах загальної середньої освіти», з метою організації
навчальної, виховної та пізнавальної діяльності учнів, формування в учнів
ключових компетентностей, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Організувати роботу груп продовженого дня при закладах загальної
середньої освіти Корюківської міської ради у 2019 - 2020 навчальному році
згідно додатку.
2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
забезпечити контроль за функціонуванням груп продовженого дня при
закладах загальної середньої освіти Корюківської міської ради у 2019 2020 навчальному році.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 17 вересня 2019 року № 367
«Про організацію роботи груп продовженого
дня при закладах загальної середньої освіти
Корюківської міської ради у 2019– 2020 навчальному році»

Організація роботи груп продовженого дня
при закладах загальної середньої освіти Корюківської міської ради
у 2019 - 2020 навчальному році
№
п/п
1
2
3
4
5
Всього

Назва навчального закладу

Кількість груп

Кількість учнів

Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1
Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4
Наумівська ЗОШ І-ІІІ ст.
Сядринська ЗОШ І-ІІІ ст.
Корюківська ЗОШ І ст. № 2

7
3
1
1
4
16

206
90
30
30
118
474

В.о. начальника Відділу освіти, культури,
молоді та спорту міської ради

О.ДЗЮБА

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 368

Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету Корюківської міської ради
від 27.08.2019 № 339 «Про організацію
підвозу учнів сільської місцевості до
загальноосвітніх навчальних закладів
Корюківської міської ради та затвердження
схем маршрутів та розкладів руху шкільних
автобусів на 2019 - 2020 навчальний рік»
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.2003
№ 31 «Про затвердження Програми «Шкільний автобус», законів України
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», ст. 32 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку зі зміною маршруту шкільного
автобуса, що здійснює підвіз учнів до Сядринської ЗОШ І-ІІІ ст.
виконком міської ради вирішив:
1. Внести зміни до пункту 3 рішення виконавчого комітету Корюківської
міської ради від 27.08.2019 № 339 «Про організацію підвозу учнів сільської
місцевості до загальноосвітніх навчальних закладів Корюківської міської ради
та затвердження схем маршрутів та розкладів руху шкільних автобусів на
2019-2020 навчальний рік», виклавши схему маршруту та розклад руху
шкільного автобуса ATAMAN D 093S2, закріпленого за Сядринською ЗОШ
І-ІІІ ст., який здійснює підвіз учнів до Сядринської ЗОШ І-ІІІ ст., у новій
редакції (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Савченка О.М..
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 27 серпня 2019 року № 339
Схема маршрутів та розклад руху автобуса,
який підвозитиме учнів до Сядринської ЗОШ І-Ш ст.
Автобус ATAMAN D093 S 2
І маршрут
Сядринська ЗОШ І-ІІІ ст. – с. Рибинськ
Прибутт
я
(год.хв.)

№ рейсу 1
Стоянк
а
(хв.)

Відправ
-лення
(год.хв.)
6,35

Відстан
ь

Населені
пункти

Відстан
ь

0

Гараж
Сядринсько
ї ЗОШ І-ІІІ
ст.
Сядринська
ЗОШ І-ІІІ
ст.
с.
Новоселівк
а
с.Рибинськ
(зупинка №
1)
с.Рибинськ
(зупинка №
2)
с. Ж.Буда
с. Стопилка
с. Кучугури
Сядринська
ЗОШ І-ІІІ
ст.

35,25

Прибутт
я
(год.хв.)
17,50

35

17.45

1

17,46

20

17.05

1

17.06

18

16.55

1

16.56

16

16.46

3

16.49

13
6
4
0

16.40
16.25
16.19
16.09

1
2
1
2

16.41
16.27
16.20
16.12

6,39

1

6.40

0,25

7.20

3

7.23

15.25

7.33

3

7.34

17,25

7.37

3

7.40

19.25

7,45
8.00
8.09
8.17

2
2
1
3

7.47
8.02
8.10
8.20

22.25
29.25
31.25
35,25

№ рейсу 2
Стоянк
а
(хв.)

Відправ
-лення
(год.хв.)

ІІ маршрут
Сядринська ЗОШ І-ІІІ ст. – с. Самотуги
Прибутт
я
(год.хв.)

№ рейсу 1
Стоянк
а
(хв.)

Відправ
-лення
(год.хв.)

Відстан
ь

Населені
пункти

Відстан
ь

Гараж
Сядринсько
ї ЗОШ І-ІІІ
ст.
Сядринська
ЗОШ І-ІІІ
ст.
с.Самотуги
(магазин)

11,25

16.09

3

16,12

7,25

15.57

2

15.59

8,17

3

8.20

0

8.30

3

8.33

4,5

Прибутт
я
(год.хв.)

№ рейсу 2
Стоянк
а
(хв.)

Відправ
-лення
(год.хв.)

8,40

3

8.43

8.5

с. Тільне
(зупинка
приміськог
о
транспорту)

3.25

15.42

2

15.47

8.50

2

8.52

11,00

Сядринська
ЗОШ І-ІІІ
ст.
Гараж
Сядринсько
ї ЗОШ І-ІІІ
ст.

0.25

15.37

1

15.40

8.55

11,25

0

15.35

По І маршруту буде підвозитись 28 учнів (3 учні – с. Новоселівка, 19
учнів - с. Рибинськ, 1 учень – с. Ж.Буда, 3 учні – с. Стопилка, 2 учні – с.
Кучугури).
По ІІ маршруту буде підвозитись 9 учнів (4 учні - с.Самотуги, 5 учнів
с. Тільне).
Автобус проходитиме в день 93 км.
Місце стоянки автобуса – гараж Сядринської ЗОШ І-ІІІ ст.

В. о. начальника

О.ДЗЮБА

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 369

Про затвердження та надання
містобудівних умов та обмежень
для проектування об’єкта будівництва
Розглянувши заяву ТОВ «КОРФАД», Витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №173391930
від 11.07.2019, виданий на підставі Договору купівлі-продажу, серія та номер:
688, виданий 12.06.2019 приватним нотаріусом Дремлюгою Р.М., довідку,
номер: 2004/04-03 від 04.07.2019, видану Корюківською міською радою,
відповідно до п.п. 9 п. «а» ч. 1 ст. 31 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», абз. 4 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про основи
містобудування», ст.ст. 26, 29 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово - комунального господарства України від 31.05.2017
№ 135 «Про затвердження Порядку ведення реєстру містобудівних умов та
обмежень»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити та надати містобудівні умови та обмеження для
проектування об’єкта будівництва «Будівництво прибудови складського
приміщення до цеху по пров. Індустріальному, 1Ж м. Корюківка
Чернігівської обл.» товариству з обмеженою відповідальністю «КОРФАД»
(код ЄДРПОУ 40234039) на ділянці площею 0,17 га (кадастровий номер
7422410100:01:003:1314).
2.

Зобов’язати замовника:

2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне
забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Отримати вихідні дані на проектування та замовити в організаціях,
що мають на це відповідний кваліфікаційний сертифікат, розроблення проекту

для об’єкта будівництва та провести його експертизу згідно з законодавством
України.
2.3. Звернутися в Управління Державної архітектурно-будівельної
інспекції в Чернігівській області для отримання дозвільних документів, які
дають право на початок виконання будівельних робіт, та прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
2.4. Звернутись до виконавчого комітету із заявою про укладення
договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту та
надати документи, що підтверджують загальну кошторисну вартість
будівництва об’єкта, з техніко - економічними показниками.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника
Відділу архітектури, містобудування та житлово - комунального господарства
Корюківської міської ради – головного архітектора Єрмоленко Я.С..
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 370

Про затвердження будівельного паспорта
забудови земельної ділянки
Розглянувши звернення Макаренко М. Г. 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. 52, 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити будівельний паспорт забудови земельної ділянки
«Будівництво індивідуального житлового будинку, літньої кухні та гаража з
господарською будівлею» по вул. Шкільна, 52, с. Бреч Корюківського району
Чернігівської області. Власник земельної ділянки – Макаренко Марина
Георгіївна, документ, що підтверджує право власності – Витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
№ 178185564 від 21.08.2019, виданий на підставі відомостей з ДЗК, серія та
номер: 9371891 від 04.04.2019; Заява (згода на поділ земельної ділянки), серія
та номер: 269 від 20.03.2019, видана приватним нотаріусом Дремлюгою Р.М.;
кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:01:000:0193, площа
ділянки - 0,25 га.
2. Зобов’язати замовника:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне
забезпечення об’єкта будівництва.
2.2. 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.
2.3. При проектуванні і будівництві об’єкта містобудування дотримуватись
вимог, визначених у будівельному паспорті забудови земельної ділянки.
2.4. Після завершення будівельних робіт з будівництва житлового
будинку встановити номерний знак на будинок та поштову скриньку, провести
комплексний благоустрій території.
2.5. Прийняття в експлуатацію об’єкта містобудування без проведення
комплексного благоустрою території забороняється.
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
17 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 371

Про затвердження звітів про оцінку майна
міської комунальної власності
Розглянувши звіти про оцінку майна:
нежитлових приміщень площею 116,4 кв.м. на першому поверсі
нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Вокзальна, 8а,
м. Корюківка, Чернігівська обл., виконаний приватним підприємством
«Десна - Експерт - М» за договором № 244/19-М від 29.08.2019,
нежитлового приміщення площею 19,13 кв.м. на другому поверсі
нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Вокзальна, 8а,
м. Корюківка, Чернігівська обл., виконаний приватним підприємством
«Десна - Експерт - М» за договором № 245/19-М від 29.08.2019,
нежитлового приміщення площею 19,43 кв.м., на другому поверсі
нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Вокзальна, 24,
м. Корюківка, Чернігівська обл., виконаний приватним підприємством
«Десна - Експерт - М» за договором № 246/19-М від 29.08.2019,
нежитлового приміщення площею 24,0 кв.м. в одноповерховій
нежитловій будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Хмельницького Б., 56а,
с. Тютюнниця, Корюківський р-н, Чернігівська обл., виконаний приватним
підприємством «Десна - Експерт - М» за договором № 255/19-М від
03.09.2019,
нежитлового приміщення площею 11,5 кв.м. в одноповерховій
нежитловій будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Центральна, 7, с. Буда,
Корюківський р-н, Чернігівська обл., виконаний приватним підприємством
«Десна - Експерт - М» за договором № 256/19-М від 03.09.2019,
керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлових приміщень площею
116,4 кв.м. на першому поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться за
адресою: вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка, Чернігівська обл., ринкова вартість

якого, згідно звіту, станом на 29.08.2019 становить 221 160,00 грн. (двісті
двадцять одна тисяча сто шістдесят гривень 00 копійок), без врахування ПДВ.
2. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлового приміщення площею
19,13 кв.м. на другому поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться за
адресою: вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка, Чернігівська обл., ринкова вартість
якого, згідно звіту, станом на 29.08.2019 становить 32 712,28 грн. (тридцять
дві тисячі сімсот дванадцять гривень 28 копійок), без врахування ПДВ.
3. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлового приміщення площею
19,43 кв.м. на другому поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться за
адресою: вул. Вокзальна, 24, м. Корюківка, Чернігівська обл., ринкова вартість
якого, згідно звіту, станом на 29.08.2019 становить 33 225,28 грн. (тридцять
три тисячі двісті двадцять п’ять гривень 28 копійок), без врахування ПДВ.
4. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлового приміщення площею
11,5 кв.м., в одноповерховій нежитловій будівлі, що знаходиться за адресою:
вул. Центральна, 7, с. Буда, Корюківський р-н, Чернігівська обл., ринкова
вартість якого, згідно звіту, станом на 03.09.2019 становить 7 921,21 грн. (сім
тисяч дев’ятсот двадцять одна гривня 21 копійка), без врахування ПДВ.
5. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлового приміщення площею
24,0 кв.м., в одноповерховій нежитловій будівлі, що знаходиться за адресою:
вул. Хмельницького Б., 56а, с. Тютюнниця, Корюківський р-н, Чернігівська
обл., ринкова вартість якого, згідно звіту, станом на 03.09.2019 становить
16 531,21 грн. (шістнадцять тисяч п’ятсот тридцять одна гривня 21 копійка),
без врахування ПДВ.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 372

Про затвердження протоколу про
результати електронного аукціону з продажу
майна міської комунальної власності
Розглянувши протокол про результати електронного аукціону
№ UA-PS-2019-08-16-000023-2, сформований 10.09.2019 та наданий
ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», 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 четвертої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 30.05.2019 №14-24/VII «Про включення нового об’єкта
до 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-2019-08-16-000023-2, сформований оператором електронного
майданчика – товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАКУПКИ.
ПРОМ.УА» 10.09.2019 16:57:06, з продажу нежитлової будівлі площею
97,4 кв.м. та сараю, розташованих за адресою: вул. Білого генерала, 66,
с. Сядрине, Корюківський район, Чернігівська область, за ціною продажу
лоту – 36 500 грн. 00 коп. (тридцять шість тисяч п‘ятсот гривень 00 копійок).
2. Визнати переможцем електронних торгів з продажу об’єкта малої
приватизації – нежитлової будівлі площею 97,4 кв.м. та сараю, розташованих
за адресою: вул. Білого генерала, 66, с. Сядрине, Корюківський район,
Чернігівська область – Деменкова Максима Євгенійовича, РНОКПП
3138201512.
3. Опублікувати на сайті міської ради та в електронній торговій
системі
протокол
про
результати
електронного
аукціону

№ UA-PS-2019-08-16-000023-2 відповідно до вимог чинного законодавства
України.
4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету
міської ради від 15.08.2019 № 318 «Про продаж нежитлової будівлі площею
97,4 кв.м. та сараю, розташованих за адресою: вул. Білого генерала, 66,
с. Сядрине, Корюківський район, Чернігівська область».
.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 373

Про створення конкурсної комісії з передачі
в оренду майна міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади,
що перебуває на балансі міської ради
Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про порядок проведення конкурсу на право укладення
договору оренди майна міської комунальної власності, затвердженого
рішенням міської ради, керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Створити конкурсну комісію з передачі в оренду майна міської
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, що
перебуває на балансі міської ради, та затвердити її склад (додаток 1).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Савченка О.М..
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 374

Про оренду майна
міської комунальної власності
Розглянувши заяви Корюківської ЖЕК від 09.09.2019 № 239, фізичних
осіб-підприємців щодо оренди майна, 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. Достроково припинити термін дії договору безоплатного користування
нерухомим майном - приміщенням загальною площею 129,6 кв.м. в
адміністративній будівлі по вул. Шевченка, 87, м. Корюківка, укладений
04.07.2017 з Корюківською житлово-експлуатаційною конторою.
2. Передати фізичній особі - підприємцю Давиденку Михайлу
Васильовичу в оренду приміщення загальною площею 19,13 кв.м. на
ІІ поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Вокзальна, 8а,
м. Корюківка, для розміщення офісу терміном на 2 роки 11 місяців з базовою
орендною платою 490,68 грн., яка підлягає коригуванню на щомісячний індекс
інфляції, в тому числі за вересень 2019 року.
3. Передати фізичній особі - підприємцю Станіславському Максиму
Ігоровичу в оренду приміщення загальною площею 19,43 кв.м. на ІІ поверсі
нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Вокзальна, 24,
м. Корюківка, для розміщення офісу терміном на 2 роки з базовою орендною
платою 498,38 грн., яка підлягає коригуванню на щомісячний індекс інфляції,
в тому числі за вересень 2019 року.

4. Передати комунальній організації «Корюківський районний трудовий
архів» Корюківської районної ради в оренду приміщення загальною площею
25,4 кв.м. на ІІ поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою:
вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка, для зберігання архівних документів терміном
на 2 роки 11 місяців з річною орендною платою 1 гривня.
5. Продовжити термін дії договору оренди № 12 від 22.08.2010,
укладеного з акціонерним товариством «Комерційний банк «ПриватБанк» про
оренду приміщення площею 116,4 кв.м., розміщеного на І поверсі нежитлової
будівлі за адресою: вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка, по 18.07.2022 включно, з
місячною орендною платою у розмірі 7372,00 грн., яка підлягає коригуванню
на щомісячний індекс інфляції.
6. Продовжити термін дії договору оренди № 55 від 01.10.2013, укладеного
з публічним акціонерним товариством «Укртелеком» про оренду нежитлового
приміщення площею 11,5 кв.м., розміщеного за адресою: вул. Центральна, 7,
с. Буда, Корюківського району, по 01.07.2022 включно з орендною платою за
серпень місяць 2019 - 118,82 грн., яка підлягає коригуванню на щомісячний
індекс інфляції, в тому числі за серпень 2019.
7. Продовжити термін дії договору оренди № 203 від 01.01.2011,
укладеного з публічним акціонерним товариством «Укртелеком» про оренду
нежитлового приміщення площею 24,0 кв.м., розміщеного за адресою:
вул. Хмельницького Б., 56 а, с. Тютюнниця Корюківського району, по
31.08.2022 включно з орендною платою за жовтень місяць 2019 - 247,97 грн.,
яка підлягає коригуванню на щомісячний індекс інфляції, в тому числі за
жовтень 2019.
8. Вивчити попит щодо передачі в оренду вільних приміщень загальною
площею 47,58 кв.м., 18,2 кв.м., 25,05 кв.м 9,3 кв.м. 25,4 кв.м., 13,2 кв.м. в
адміністративній будівлі за адресою: вул. Шевченка, 87, м. Корюківка під всі
види цільового використання майна, що не заборонені чинним законодавством
та не перешкоджають діяльності інших орендарів будівлі.
9. При укладенні договорів оренди приміщень, зазначених у пункті 8
рішення, передбачити умову щодо обов’язку орендарів в місячний термін
звільнити орендовані приміщення за письмовою вимогою орендодавця.
10. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити
виконання даного рішення.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 375

Про надання матеріальної допомоги
Розглянувши заяву Лепендіна М.А. та додані до неї 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:
Надати Лепендіну Миколі Антоновичу, зареєстрованому по вул.
______________, с. Наумівка Корюківського району, реєстраційний номер
облікової картки платника податків _______________, матеріальну допомогу
на лікування в сумі 1000 грн..
Кошти перерахувати на рахунок № _____________ у АТ КБ «ПриватБанк»,
картка № _____________________.
Підстава: заява вх. № 408/04-05 від 15.08.2019.

Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 376

Про надання дозволу на підключення
до централізованої мережі водопостачання
Розглянувши звернення КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської
ради від 09.09.2019 № 207, 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:
- будівлі магазину по вул. Патріотів, 33, м. Корюківка, заявник – Грось
Аліна Сергіївна,
- житлового будинку по вул. Дружби, 4, м. Корюківка, заявник –
Масюк Валентина Олексіївна.
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
17 вересня 2019 року

м. Корюківка

№ 377

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 Ющенко Ганні
Олександрівні (вул. _______________, м. Корюківка, реєстраційний номер
облікової картки платника податків _______________), що здійснювала
поховання Кошового Анатолія Івановича, безробітного, який помер 11.09.2019.
Підстава: заява вх. № 435/04-05 від 12.09.2019.
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

