
Порядок денний  

засідання виконкому Корюківської міської ради 

від 25 лютого 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 визначення розпорядника коштів. 

       3. Про Комплексну  Програму з реалізації міграційної  політики 

Корюківського районного сектору Управління Державної міграційної служби 

України в Чернігівській області на 2019 рік. 

       4. Про затвердження структури та штатного розпису Центру надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради.  

       5. Про затвердження штатного розпису КП «Убідьське». 

       6. Про створення місцевої пожежної команди.  

       7. Про заходи щодо реалізації положень постанови КМУ від 30.05.2018               

№ 417 «Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до 

закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) 

замовленням». 

       8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Брецької сільської 

ради від 25.06.2015 № 20 «Про надання статусу житловим будинкам». 

       9. Про оренду  майна міської комунальної власності.  

      10. Про технічний стан майна міської комунальної власності. 

      11. Про впорядкування адресного господарства. 

      12. Про надання дозволу на виготовлення дубліката свідоцтва про право 

власності. 

      13. Про присвоєння адреси земельній  ділянці. 

      14. Про надання матеріальної допомоги.                            

      15. Про надання допомоги на поховання. 

 
 



                                                                    
                                                             У К Р А Ї Н А 

 

                                КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                    ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

25 лютого 2019 року                        м. Корюківка                                          № 57 

 

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 «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

         Винести 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 165 340 065  гривень, в тому числі: 

доходи загального  фонду міського бюджету –  161 954 215 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету  – 3 385 850 гривень  згідно з додатком  

1  до цього рішення; 

 

-     видатки міського  бюджету у сумі 183 759 177 гривень, в тому числі: 

видатки загального фонду   міського бюджету – 153 008 615 гривень та 

видатки спеціального фонду  міського бюджету –  30 750 562 гривень; 

 

-     повернення  кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 

17420 гривень; 

      

-       надання  кредитів з міського бюджету   у сумі 57 420 гривень, у тому 

числі: надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 40 000 



гривень та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету -  17 420 

гривень; 

 

-      профіцит за загальним фондом  міського  бюджету у сумі  12 242 450  

гривень згідно з додатком 2 до  цього рішення; 

 

-      дефіцит за спеціальним фондом міського  бюджету у сумі  12 242 450 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 
 

-    оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі             

10 000 гривень, що становить 0,007 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 на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 31 017 720 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення.»; 

  

-       додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення, викласти в новій редакції. Додатки 1-7 

до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

 

 

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 

 

25 лютого 2019 року                        м. Корюківка                                       № 58 

 

Про визначення розпорядника коштів 

 

         Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.2019  № 39-р 

«Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного 

розвитку окремих територій» міському бюджету виділена субвенція з 

державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного 

розвитку окремих територій в сумі 58000,00 грн. (ККД 41034500). У зв’язку з 

цим, 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. Кошти субвенції згідно додатку 2 розпорядження № 39-р у сумі 

58000,00 грн. спрямувати на  закупівлю обладнання для облаштування місць 

для проведення дозвілля (дитячих та спортивних майданчиків) та визначити 

замовником Корюківську міську раду (КПКВ 0117363 «Виконання 

інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально - 

економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування»). 

 

2. Фінансовому відділу міської ради (Барсук О.І.) внести зміни до розпису 

міського бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення 

міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік». 

 

3. 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 

 

25 лютого 2019 року                   м. Корюківка                                             № 59 
 

Про Комплексну  Програму з реалізації  

міграційної  політики Корюківського  

районного сектору Управління Державної  

міграційної служби України  

в Чернігівській області на 2019 рік 
 

        Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради   

Барсук О.І. про  Комплексну Програму з реалізації міграційної політики 

Корюківського районного сектору Управління Державної міграційної служби 

України в Чернігівській області на 2019 рік, керуючись ст. 27 Закону України 

«Про місцеве самоврядування  в Україні», 

 

                               виконком міської ради  вирішив: 

 

1. Інформацію про Комплексну Програму з реалізації міграційної політики 

Корюківського районного сектору Управління Державної міграційної служби 

України в Чернігівській області на 2019 рік прийняти до відома. 

 

2. Винести на чергову сесію  Корюківської міської ради для  затвердження 

проект Комплексної Програми з реалізації міграційної політики 

Корюківського районного сектору Управління Державної міграційної служби 

України в Чернігівській області на 2019 рік. 

 

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Комплексна програма  

з реалізації міграційної політики   

Корюківського районного  сектору  Управління Державної  

міграційної служби України в Чернігівській області 

на  2019  рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Корюківка 

2019 
 

 



 

ПАСПОРТ 
 

1. Ініціатор розроблення програми Управління Державної 

міграційної служби України в 

Чернігівській області  

2. Розробник програми Корюківський районий сектор 

УДМС України в 

Чернігівській області  

3. Співрозробники програми - 

4. Відповідальний виконавець 

програми 

Корюківський районий сектор 

УДМС України в 

Чернігівській області 

5. Учасники програми Корюківський районий сектор 

УДМС України в 

Чернігівській області 

6. 

 

 

Терміни реалізації програми 2019 рік 

Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

 

- 

7. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні програми 

(для комплексних програм) 

міський бюджет та інші, не  

заборонені законодавством, 

джерела 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, усього: 

 

78,0 тис. грн. 

 

у тому числі кошти міського бюджету 78,0 тис. грн. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Затвердження  Комплексної програми з реалізації міграційної політики  

Корюківського районного сектору Управління Державної міграційної служби 

України в Чернігівській області на 2019 рік дасть можливість забезпечити 

розвиток, належне виконання функціональних завдань та удосконалення  

діяльності  Корюківського районного сектору УДМС України в Чернігівській 

області. 

З метою належного виконання працівниками Корюківського районного 

сектору  УДМС  України в Чернігівській області законів України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документів, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про 

захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про 

порядок виїзду з України і в’їзду  в Україну громадян України», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 «Про затвердження плану заходів 

щодо оформлення і видачі паспорта громадянина України та реєстрації місця 

проживання/перебування фізичних осіб в Україні», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 20.08.2014 № 780-р «Про затвердження плану заходів із 

запровадження документів, що підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус, у які імплантовано безконтактний 

електронний носій, і створення національної системи біометричної верифікації 

та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на             

2014-2017 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2014 № 79 

«Деякі питання оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка 

переміщується з тимчасово окупованої території  України або району 

проведення антитерористичної операції», реалізації на практиці принципів 

державної політики у сфері надання адміністративних послуг, а саме 

забезпечення їх зручності, доступності і прозорості необхідно вжити певних 

заходів для забезпечення умов роботи працівників сектору та служби в цілому. 

РОЗДІЛ II 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ  

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

 

Корюківський районний сектор Управління Державної міграційної 

служби України в Чернігівській області, реалізуючи державну політику у 

сферах міграції (імміграції та еміграції), громадянства, реєстрації фізичних 

осіб, біженців, інших, визначених законодавством категорій мігрантів, надає 

адміністративні послуги населенню і забезпечує надходження коштів до 

міського бюджету об’єднаної громади.  

Одним із найважливіших факторів, що безпосередньо впливає на 

покращення обслуговування населення при наданні адміністративних послуг,  

є належні зовнішній вигляд та матеріально-технічне забезпечення 

Корюківського районного сектору  УДМС України в Чернігівській області.  



Відповідно до ст. 6 Декрету Кабінету Міністрів України «Про Державне 

мито» державне мито зараховується до бюджету місцевого самоврядування, а 

у відповідності до ст. 36, ст. 64 Бюджетного кодексу України зі змінами, 

внесеними згідно Закону від 15.01.2015, плата за надання адміністративних 

послуг сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і 

включається до складу доходів загального фонду місцевих бюджетів 

(міського).  

За 2018 рік Корюківським РС УДМС України в Чернігівській області 

перераховано до бюджетів за адміністративні послуги 824991,98 гривень, 

зокрема до міського бюджету – 576253,18 гривень.  

Враховуючи, що Управління Державної міграційної служби в 

Чернігівській області за надання адміністративних послуг на постійній основі 

перераховує кошти до місцевих бюджетів, то кошторисом Державної 

міграційної служби України не передбачено виділення коштів з державного 

бюджету на забезпечення належного зовнішнього вигляду адміністративного 

приміщення. Тому для надання якісних та своєчасних адміністративних послуг 

населенню громади, кращої взаємодії з органами місцевого самоврядування з 

цих питань необхідне виділення коштів в рамках даної програми. 

 

РОЗДІЛ IIІ 

МЕТА КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ 
 

Програма передбачає надання фінансової підтримки Корюківському      

районному  сектору  Управління Державної міграційної служби України в      

Чернігівській області з метою  реалізації на території громади державної 

політики у сфері міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та 

інших визначених законодавством категорій мігрантів. 

 Мета Комплексної програми: 

- покращення обслуговування населення громади шляхом забезпечення 

зручності, доступності, прозорості та своєчасності надання громадянам  

адміністративних послуг з оформлення паспорта громадянина України у формі 

пластикової ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон; 

- сприяння у влаштуванні біженців та осіб без громадянства у тимчасові 

місця їхнього проживання; 

- участь у реалізації проектів з питань громадянства, імміграції біженців 

та взаємодії з міграційними службами сусідніх держав; 

- контроль за дотриманням законодавства у сфері міграції.   

 

РОЗДІЛ IV 

ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ТА 

ЕТАПИ ПРОГРАМИ 

          Виконання Програми здійснюється на місцевому рівні, що передбачає: 



Забезпечення діяльності спільних мобільних груп співробітників 

Корюківського РС УДМС України в Чернігівській області, Корюківського ВП 

Менського ВП ГУНП Чернігівської області для проведення перевірок осіб на 

вокзалах, ринках, гуртожитках та інших людних місцях на території 

Корюківської громади з метою перекриття каналів проникнення нелегальних 

мігрантів та притягнення до відповідальності осіб, винних у їх вчиненні. 

Забезпечення поширення серед іноземців та осіб без громадянства 

інформації про особливості національної культури, звичаї, традиції та 

розвиток демократії в українському суспільстві. 

Забезпечення проведення спільних нарад, засідань за круглим столом  з 

питань організації співпраці та обміну інформацією між відповідними 

державними органами виконавчої влади, правоохоронними органами, 

органами місцевого самоврядування  тощо. 

З метою реалізації другої фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового 

режиму для України забезпечення підвищення кваліфікації працівників 

Корюківського РС УДМС України в Чернігівській області,  рівня володіння 

іноземними мовами, у тому числі, забезпечення мовної підготовки 

працівників, які працюють з біженцями та особами, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту. Проведення інформаційно -

роз’яснювальної роботи з метою підвищення рівня обізнаності громадян 

України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території 

України, щодо їх прав на свободу пересування територією України та 

адміністративної відповідальності у разі порушення міграційного 

законодавства. 

 Надання інформаційно-консультативної допомоги громадянам України, 

які повертаються в Україну за процедурою добровільного повернення, 

видворення або у порядку реадмісії. 

Реалізація даної  Програми буде проводитись за рахунок надходжень до 

міського бюджету. 

Для забезпечення фінансування завдань Комплексної програми необхідне 

фінансування заходів у сумі 78,0 (сімдесят вісім) тисяч гривень.  

 

                                                 РОЗДІЛ V 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ 

 

Напрями діяльності та заходи згідно додатку до Програми 

передбачається здійснити протягом  2019 року. 

 

РОЗДІЛ VІ 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

 

Виконання Комплексної програми дасть змогу покращити 

обслуговування населення міста та громади шляхом доступності та зручності, 

оперативності та своєчасності надання адміністративних послуг, стабілізувати 

міграційні процеси шляхом запобігання нелегальній міграції, виявляти та 



вживати заходи щодо видворення нелегальних мігрантів, активізувати роботу з 

протидії незаконній міграції, уникнути передумов, які сприяють утворенню 

корупційних схем між співробітниками міграційної служби та населенням 

району, покращення взаємодії з органами місцевого самоврядування. 

 

 

Начальник фінансового відділу                                                   О.БАРСУК 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25 лютого 2019 року                        м. Корюківка                                         № 60 

 

Про затвердження структури  

та штатного розпису  

Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради  

 

       Розглянувши клопотання Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради від 21.02.2019 № 01-11/76 щодо затвердження нової структури та 

штатного розпису установи у зв’язку з введенням додаткової штатної одиниці 

та змінами в оплаті праці окремої категорії працівників (соціальних 

робітників), відповідно до Положення про Центр надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради, затвердженого рішенням вісімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 15.11.2018, керуючись ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

 виконком міської ради вирішив: 

 

      Затвердити станом на 01 лютого 2019 року структуру та штатний розпис 

Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради, що додаються.               

 

        

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 

 

25 лютого 2019 року                       м. Корюківка                                         № 61 

                                                                  

Про затвердження штатного  

розпису КП «Убідьське» 

 

       Розглянувши  клопотання  КП «Убідьське» від 25.02.2019 № 23 щодо 

затвердження штатного розпису підприємства у зв’язку з введенням 

додаткових штатних одиниць, керуючись ст.ст. 30, 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                     виконком міської ради вирішив: 

 

         Затвердити станом на 01 березня 2019 року штатний розпис 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УБІДЬСЬКЕ» КОРЮКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ, що додається. 

          

 

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 

 

25 лютого 2019 року                       м. Корюківка                                         № 62 

 

Про створення місцевої 

пожежної команди 

 

З метою організації заходів із запобігання виникнення пожеж та їх гасіння, 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуації та небезпечних подій, забезпечення 

пожежної безпеки на території Наумівського старостинського округу 

Корюківської міської ради, керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 62 Кодексу цивільного захисту України, 

 

                            виконком міської ради вирішив: 

 

1. Створити підрозділ місцевої пожежної охорони – місцеву пожежну 

команду сіл Наумівка, Турівка, Андроники, Переділ, Високе, Спичувате при 

комунальному підприємстві «Убідьське» Корюківської міської ради. 

 

2. Визначити місце розташування вищезазначеної місцевої команди за 

адресою: Чернігівська область, Корюківський район, село Наумівка. 

 

3. 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 

 

25 лютого 2019 року                       м. Корюківка                                         № 63 

                                                                  

Про заходи щодо реалізації положень 

постанови КМУ від 30.05.2018 № 417  

«Деякі питання реалізації права осіб  

на першочергове зарахування до закладів  

вищої медичної і педагогічної освіти  

за державним (регіональним) замовленням» 

 

         Розглянувши лист Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 22.02.2019 № 01-11/171 щодо можливості 

забезпечення молодого фахівця – вчителя математики та фізики в разі 

направлення на роботу в Забарівську ЗОШ І-ІІ ступенів (с. Забарівка 

Корюківський район) безоплатним користуванням житлом з опаленням та 

освітленням в межах встановлених норм, керуючись постановою Кабінету 

Міністрів України від 30.05.2018 № 417 «Деякі питання реалізації права осіб 

на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти 

за державним (регіональним) замовленням», Законом України «Про освіту», 

ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

  

                                   виконком  міської ради  вирішив: 
 

         1. Доручити Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради  (Наумчик І.В.) подати до Чернігівської ОДА дані про потребу у 

фахівці з вищою освітою педагогічної спеціальності для роботи у сільській 

місцевості, ступеню вищої освіти (освітньо - кваліфікаційного рівня), 

спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації), строків підготовки 

фахівця.  

 

         2. Фінансовому відділу міської ради (Барсук О.І.) передбачити кошти для  

забезпечення вищезазначеного фахівця на строк не менше ніж три роки 

відповідно до законодавства безоплатним користуванням житлом з опаленням і 

освітленням у межах установлених норм. 

 

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 

 

25 лютого 2019 року                       м. Корюківка                                        № 64 

                                                        

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Брецької 

сільської ради від 25.06.2015 № 20  

«Про надання статусу житловим будинкам» 

 

        Розглянувши клопотання ТОВ «Племінне господарство «Бреч» щодо 

внесення змін до рішення виконкому Брецької сільської ради від 25.06.2015            

№  20 «Про надання статусу житловим будинкам» у зв’язку з виявленням 

технічних помилок під час інвентаризації майна, що перебуває у приватній 

власності товариства, керуючись Положенням про порядок надання службових 

жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженим 

постановою Ради Міністрів УРСР від 04.02.1988 № 37, ст. ст. 15, 118 

Житлового  кодексу Української РСР, ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад»,  

 

виконком  міської ради  вирішив: 

 

         Внести зміни до рішення виконавчого комітету Брецької сільської ради 

від 25.06.2015 № 20 «Про надання статусу житловим будинкам», а саме: п. 1 

рішення викласти в наступній редакції: 

 

         «1. Надати житловим будинкам розташованим за адресами:                           

вул. Шкільна, 8, вул. Шкільна, 22, вул. Шкільна, 24, вул. Шкільна, 30 в                 

с. Бреч Корюківського району Чернігівської області статус службового 

житла.» 

 

          

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                                   

 

25 лютого 2019 року                         м. Корюківка                                    № 65 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Про оренду  майна 

міської комунальної власності  

 

Розглянувши звернення Менської об’єднаної державної податкової 

інспекції Головного управління ДФС у Чернігівській області від 18.02.2019            

№ 1/9/25-12, окружної виборчої комісії з виборів Президента України 

територіального виборчого округу № 207 від 22.02.2019 № 1, керуючись ст. 29 

Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Достроково розірвати договір оренди комп’ютерної техніки від 

28.11.2013, укладений з Менською об’єднаною державною податковою 

інспекцією Головного управління ДФС у Чернігівській області на оренду двох 

системних блоків. 

 

          2. Передати окружній виборчій комісії з виборів Президента України 

територіального виборчого округу № 207 в оренду приміщення загальною 

площею 272,35 кв.м. на І та ІІ поверхах нежитлової будівлі, розміщеної за 

адресою: вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка для виконання повноважень 

окружної виборчої комісії терміном з 01 березня 2019 року по дату офіційного 

припинення повноважень окружної виборчої комісії з виборів Президента 

України територіального виборчого округу № 207 з річною орендною                

платою – 1 гривня. 

 

3. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити 

виконання даного рішення. 
 

 

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 

 

25 лютого 2019 року                       м. Корюківка                                      № 66 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про технічний стан майна 

міської комунальної власності 

 

Розглянувши акти технічного стану майна міської комунальної власності 

від  20.02.2019, складені постійно діючою комісією з питань обстеження стану 

майна, створеною за розпорядженням міського голови від 15.08.2017 № 133, 

керуючись ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 
 

           1. Затвердити: 

         1.1. Акт №1 від 20.02.2019 технічного стану майна міської комунальної 

власності – лазні за адресою : с. Тютюнниця, вул. Хмельницького Б., 51, 

інвентарний номер 101310019, 1996 року введення в експлуатацію, 

балансовою вартістю 14637 (чотирнадцять тисяч шістсот тридцять сім) 

гривень 00 копійок, знос 100%. 

         1.2. Акт № 2 від 20.02.2019 технічного стану майна міської               

комунальної власності – башти Рожновського за адресою : с. Тютюнниця,                                   

вул. Хмельницького Б., 51, інвентарний номер 101330008, 1986 року введення 

в експлуатацію, балансовою вартістю 732 (сімсот тридцять дві) гривні                         

00 копійок, знос 100%. 

         1.3. Акт № 3 від 20.02.2019 технічного стану майна міської комунальної 

власності – будівлі школи № 2 за адресою: с. Сахутівка, вул. Десняка, 51, 

інвентарний номер 10320003, 1979 року введення в експлуатацію, балансовою 

вартістю 22350,00 (двадцять дві тисячі триста п’ятдесят) гривень 00 копійок, 

знос 100%. 

 

2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради та її виконкому 

подати на розгляд міської ради документи щодо подальшого використання 

(списання) майна міської комунальної власності, зазначеного в цьому рішенні. 

 

 

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 

 

25 лютого 2019 року                        м. Корюківка                                        № 70 

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши депутатське звернення Байдака М.Б., 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 Кожухар Оксані Святославівні, зареєстрованій по                      

_______________, м. Корюківка, ідентифікаційний  номер _____________, 

матеріальну   допомогу на  лікування батька Картеля Святослава Павловича в 

сумі 2500 грн..   

       Кошти перерахувати на рахунок № _____________ у ПАТ КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  _________________. 

       Підстава: депутатське звернення Байдака М.Б. вх. № 26/04-05 від 

13.02.2019. 

 

       2. Надати Єрмоленко Альбіні Іванівні, зареєстрованій по _____________, 

м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

______________, матеріальну допомогу на  лікування в сумі  1500 грн.. 

      Кошти перерахувати у ТВ БВ № 10024/0159   Філії – ЧОУ АТ «Ощадбанк» 

на особовий рахунок № _______________. 

      Підстава: заява вх. № 27/04-05 від 13.02.2019.  

 

      3. Надати Мізецькій Галині Савеліївні,   зареєстрованій  в   м. Корюківка  

по  ________________, реєстраційний номер облікової картки   платника   

податків   ________________, матеріальну допомогу на  лікування сина 

Мізецького Андрія Віталійовича в сумі  1000 грн.. 

      Кошти перерахувати на особовий рахунок Мізецької Г.С. № ____________ 

у АТ «ПОЛІКОМБАНК». 



      Підстава: заява вх. № 34/04-05 від 19.02.2019. 

 

      4. На підставі п.1.5.1 Положення про порядок та умови надання громадянам 

разової адресної матеріальної допомоги відмовити Лепендіну Миколі 

Антоновичу, зареєстрованому по _________________, с. Наумівка 

Корюківського району, у наданні матеріальної допомоги  на лікування. 

       Підстава: заява вх. № 29/04-05 від 14.02.2019. 

 

       

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 

 

25 лютого 2019 року                        м. Корюківка                                         № 71 

 

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: 

 

       1. Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Клапко Людмилі 

Дмитрівні, зареєстрованій по ___________, м. Корюківка, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків _____________, що здійснювала поховання 

Клапка Олександра Григоровича, безробітного, який помер 08.02.2019. 

       Підстава:  заява вх. № 25/04-05 від 12.02.2019. 

                        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 ПАТ КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  ____________________. 

 

        2. Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Савченко Ірині 

Олександрівні, зареєстрованій по ____________, с. Турівка Корюківського 

району, реєстраційний номер облікової картки платника податків __________, 

що здійснювала поховання Федоренко Оксани Олександрівни, безробітної, яка 

померла 06.02.2019. 

       Підстава:  заява вх. № 30/04-05 від 14.02.2019. 

                         



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 особовий рахунок № _____________ у ТВ ВБ               

№ 10024/0159  філії  ЧОУ АТ «Ощадбанк». 

 

       3. Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Камишній Наталії 

Василівні, зареєстрованій по __________, с. Буда Корюківського району, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків __________, що 

здійснювала поховання Галицької Ольги Іванівни, безробітної, яка померла 

18.02.2019. 

       Підстава:  заява вх. № 36/04-05 від 20.02.2019. 

                        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 ПАТ КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  ______________. 

 

       4. Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Сафоновій Олені 

Леонідівні, зареєстрованій по __________, с. Забарівка Корюківського району, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків __________, що 

здійснювала поховання Сафонова Віктора Миколайовича, безробітного, який 

помер 08.02.2019. 

       Підстава:  заява вх. № 37/04-05 від 21.02.2019. 

                        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 ПАТ КБ 

«Приватбанк»,  картка  №  ______________. 

 

Міський голова                                                                       Р.АХМЕДОВ 
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