
Порядок денний 

          позачергового засідання виконкому Корюківської міської ради 

                                            від 22 листопада 2019 року 

                                                       м. Корюківка 

 

       1. Про іншу субвенцію з районного бюджету. 

       2. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

       3. Про преміювання начальника  КП «Благоустрій» Корюківської  міської  

ради Селюка А.М.. 

       4. Про затвердження цін на послуги КП «Благоустрій» з організації 

проведення державної реєстрації шлюбу.  

       5. Про затвердження калькуляції КП «Благоустрій» Корюківської міської 

ради. 

       6. Про квартирний облік. 

       7. Про знесення зелених насаджень. 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 листопада 2019 року                        м. Корюківка                                      № 453 

 

Про іншу субвенцію з районного бюджету 

 

       Згідно рішення Корюківської районної ради № 3-27/VII від 14.11.2019 

міському бюджету виділена інша субвенція з районного бюджету в сумі 

230000,00 грн. (ККД 41053900). У зв’язку з цим, керуючись Додатковою 

угодою № 6 до Договору від 20.12.2018 між Корюківською районною радою та 

Корюківською міською радою, 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. Спрямувати кошти  іншої субвенції з районного бюджету в сумі 

180000,00 грн. на виплату заробітної плати працівникам Центру надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради.  

Головний розпорядник – Корюківська міська рада. 

Розпорядник ІІІ ступеня – Центр надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради. 

 

2. Спрямувати кошти іншої субвенції з районного бюджету в сумі           

50000,00 грн. на відшкодування витрат по підвозу дітей, що проживають на 

території району та навчаються у Корюківській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, до місць 

навчання  та додому. 

Головний розпорядник – Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

 

3. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) врахувати дане рішення при 

підготовці проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 

2018 року «Про міський бюджет на 2019 рік».  

 

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М. 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 листопада 2019 року             м. Корюківка                                              № 454 

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 
      

       Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу 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 загальному фонду міського бюджету: 

- по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму                

10346,00 грн.; 

 - по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 100000,00 грн.. 

 

2. 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» (Корюківська ЖЕК) КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 10346,00 грн.; 

- по КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» на суму 100000,00 грн.. 

 

3. Зменшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету:  

  - по КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»  

по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 8760,00 грн.; 

  - по КПКВКМБ 0617325 «Будівництво споруд, установ та закладів 

фізичної культури і спорту» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) 

інших об’єктів» на суму 3800,00 грн.. 

 

 4. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету:  

 

 



 - по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно - аналітичне та 

матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,  

 

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»   

по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового 

користування» на суму 8760,00 грн.; 

 - по КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового 

користування» на суму 3800,00 грн.. 

 

 5. Фінансовому 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 від 20.12.2018 «Про 

міський бюджет на 2019 рік». 

 

       6. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 
 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 листопада 2019 року                       м. Корюківка                                     № 455 

                                                                  

Про преміювання начальника 

КП «Благоустрій» 

Корюківської міської ради 

Селюка А.М. 

 

       Розглянувши  подання заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо преміювання начальника                     

КП «Благоустрій» Корюківської міської ради Селюка А.М. за результатами 

роботи, керуючись Положенням про призначення, звільнення, умови оплати 

праці та преміювання керівників підприємств, установ та організацій,               

що належать до міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, затвердженим рішенням тринадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 05.03.2018, ст. 29 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

              

                                     виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити   подання   на   преміювання   та   встановлення    надбавки    

за  інтенсивність праці та особливий характер роботи за листопад 2019 року 

начальнику комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської 

ради Селюку Анатолію Михайловичу (додається). 

 

        2. Начальнику КП «Благоустрій» Корюківської міської ради Селюку А.М. 

забезпечити  виконання  цього рішення згідно вимог чинного законодавства. 

       

        3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

   

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 листопада 2019 року                       м. Корюківка                                    № 456 

  

Про затвердження цін на послуги  

КП «Благоустрій» з організації проведення  

державної реєстрації шлюбу  

 

        Відповідно до  розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.07. 2016  

№ 502-р «Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо державної 

реєстрації шлюбу», рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської                    

ради сьомого скликання від 15.11.2018 «Про надання повноважень                         

КП «Благоустрій», з метою апробації європейських стандартів у сфері 

державної реєстрації актів цивільного стану, спрямованих на створення 

сприятливих умов для реєстрації шлюбу у скорочені строки за обраним 

заявниками місцем, 

 

                                    виконком міської ради вирішив: 

 

         1. Затвердити ціни на послуги комунального підприємства «Благоустрій» 

Корюківської міської ради з організації проведення державної реєстрації 

шлюбу, що будуть надаватися в рамках реалізації пілотного проекту «Шлюб за 

24 години» та включені до наступних пакетів послуг: 

-   пакет послуг «Ультра лайт - суботній»,  

-   пакет послуг «Ультра лайт - святковий», 

-   пакет послуг «Ультра лайт - понеділок»,  

-   пакет послуг «Ультра лайт», 

-   пакет послуг «Ультра лайт - суботній - МБК», 

-   пакет послуг «Ультра лайт - святковий - МБК», 

-   пакет послуг «Ультра лайт - понеділок - МБК»,  

-   пакет послуг «Ультра лайт - МБК». 

 

        2. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 11.01.2019 

№ 11 та від 12.02.2019 № 37 визнати такими, що втратили чинність. 

 

 

Міський голова                                                           Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR160502.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR160502.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR160502.html


 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 листопада 2019 року                    м. Корюківка                                       № 457 

 

Про затвердження калькуляції 

КП «Благоустрій» 

Корюківської міської ради 

 

      Розглянувши  клопотання КП «Благоустрій» Корюківської міської ради від 

19.11.2019 № 237, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                                 виконком міської ради вирішив: 

 

      Затвердити з 01.12.2019 калькуляцію вартості 1 години роботи трактора 

Беларус 82.1 зі щіткою комунального підприємства «Благоустрій» 

Корюківської міської ради, що додається.      

 

       2. Контроль   за  виконанням   даного  рішення   покласти  на   заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О. М.. 

 

 

Міський голова                                                                            Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 листопада 2019 року                       м. Корюківка                                   № 458  

  

Про квартирний облік 

 

Розглянувши клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА, заяву 

Шенько А.М., 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 президії професійних спілок від 07.01.1985 «Про порядок обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень у Чернігівській області», ст. 25 Закону України «Про охорону 

дитинства», ст. 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Поставити на квартирний облік при виконавчому комітеті Корюківської 

міської ради: 

 

- Феська Андрія Антоновича, ___________ р.н., дитину, позбавлену 

батьківського піклування, черга позачергова, склад сім’ї – 1 особа. 

       Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від 

07.11.2019 № 10-18/514. 

 

 2. Зняти з квартирного обліку при виконавчому комітеті Корюківської 

міської ради Шенько Анастасію Миколаївну у зв’язку із забезпеченням 

житловою площею. 

 Підстава: заява вх. № 519/04-05 від 14.11.2019. 

 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

    Міський голова                                                                       Р. АХМЕДОВ 
 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 листопада 2019 року                       м. Корюківка                                       № 459 
 

Про знесення зелених насаджень 
 

       Розглянувши Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають знесенню 

чи пересадженню, від 19.11.2019 № 26, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 
 

виконком міської ради вирішив: 
 

 1. Затвердити Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають 

знесенню чи пересадженню у зв’язку із забудовою та впорядкуванням 

земельних площ на території Корюківської міської ради, від 19.11.2019            

№ 26. 

 

 2. Надати дозвіл на знесення зелених насаджень, зазначених у акті 

обстеження, комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської 

ради. 

 

 3. КП «Благоустрій» оприбуткувати дрова, отримані в результаті знесення 

зелених насаджень, об’ємом 4,23 м. куб.. 

 

        4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О.М.. 

 

 

Міський голова                                                                            Р. АХМЕДОВ 
 


