Порядок денний
позачергового засідання виконкому Корюківської міської ради
від 18 квітня 2019 року
м. Корюківка
1. Про негайне відібрання дітей від матері та надання висновку до суду
щодо відібрання дітей від матері без позбавлення її батьківських прав.
2. Про затвердження проектної документації.

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
18 квітня 2019 року

м. Корюківка

№ 147

Про негайне відібрання дітей від матері
та надання висновку до суду щодо
відібрання дітей від матері без
позбавлення її батьківських прав
Розглянувши лист Центру надання соціальних послуг Корюківської
міської ради від 17.04.2019 № 90, керуючись п. 2 ст. 170 Сімейного кодексу
України, п. 8 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866
«Питання діяльності органів опіки та піклування, повʼязаної із захистом прав
дитини», п. 4 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Відібрати малолітніх дітей від матері ________________,
______________ р.н., що проживає за адресою: вул. ________________,
м. Корюківка, Чернігівська область:
___________________, _________________ р.н.,
_______________, _____________________ р.н.
у звʼязку з виникненням безпосередньої загрози для життя та здоров’я
малолітніх дітей.
2. Дітей, зазначених у п. 1 даного рішення, влаштувати до закладів
соціального захисту.
3. Юридичному відділу виконавчого апарату міської ради:
3.1 у семиденний строк після прийняття рішення підготувати подання
до суду щодо відібрання малолітніх дітей від батьків без позбавлення
батьківських прав у зв'язку виникненням безпосередньої загрози для життя та
здоров’я малолітніх дітей;
3.2. письмово повідомити службу у справах дітей Корюківської РДА і
прокуратуру за місцем проживання дітей про прийняте рішення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами (секретаря) виконкому Пономаренко З.Ю..
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
18 квітня 2019 року

м. Корюківка

№ 148

Про затвердження
проектної документації
Розглянувши експертний звіт ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 16.04.2019
№ 02/129/19, керуючись Порядком затвердження проектів будівництва і
проведення їх експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 11.05.2011 № 560, ст. 31 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити проектну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт
вул. Шевченка П5+52 – ПК9+24 в м. Корюківка, Корюківського району,
Чернігівської області» на суму 4081,732 тис. грн..
2. Основні техніко - економічні характеристики об’єкта:
Характер проведення робіт – капітальний ремонт.
Кошторисна вартість робіт:
Всього – 4081,732 тис. грн., у тому числі:
будівельні роботи –3250,098 тис. грн.,
інші витрати – 831,634 тис. грн..
3. Генеральний проектувальник – ТОВ «ДОРПРОЕКБУД».
4. Експертний звіт – ТОВ «СІВЕРЕКСПКРТ» від 16.04.2019
№ 02/129/19.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

