Порядок денний
засідання виконкому Корюківської міської ради
від 30 жовтня 2019 року
м. Корюківка
1. Про фінансування Програми.
2. Про іншу субвенцію з селищного бюджету.
3. Про усунення порушень.
4. Про перерозподіл видатків.
5. Про затвердження штатного розкладу КП «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради з 01 грудня 2019 року.
6. Про затвердження штатного розкладу КП «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради з 01 січня 2020 року.
7. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з
нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного
мистецтва.
8. Про організацію оплачуваних громадських робіт у 2020 році.
9. Про затвердження проектної документації.
10. Про затвердження калькуляцій КП «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради.
11. Про завершення приватизації об’єктів малої приватизації.
12. Про оренду майна міської комунальної власності.
13. Про часткову втрату чинності рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради від 16.10.2019 № 411 «Про оренду майна міської
комунальної власності».
14. Про постановку на квартирний облік.
15. Про надання матеріальної допомоги.
16. Про підключення житлових будинків по вул. Вокзальна до
централізованої мережі водопостачання.
17. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі
водопостачання.
18. Про надання допомоги на поховання.
19. Про перерозподіл видатків міського бюджету.

УКРАЇНА

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

м. Корюківка

№ 417

Про фінансування Програми
Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради
Барсук О.І., відповідно до рішення двадцять сьомої сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від 18.10.2019 № 1-27/VIІ «Про внесення змін до
рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради від 20 грудня 2018 року
«Про міський бюджет на 2019 рік», керуючись ст. 28 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»:
виконком міської ради вирішив:
1. Кошти, виділені на виконання «Комплексної Програми з реалізації
міграційної політики Корюківського районного сектору Управління Державної
міграційної служби України в Чернігівській області на 2019 рік» в сумі
20,0 тис. грн. виділити Корюківському районному сектору Управління
Державної міграційної служби України в Чернігівській області для
придбання двох кондиціонерів, їх доставку, встановлення, монтаж та
пусконалагоджувальні роботи для покращення обслуговування населення
Корюківської громади та своєчасності надання адміністративних послуг з
питань оформлення паспорта громадянина України у форматі ІD-картки та
паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Савченка О.М..
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

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

м. Корюківка

№ 418

Про іншу субвенцію з
селищного бюджету
Згідно рішення Холминської селищної ради від 15.10.2019 «Про внесення
змін до рішення селищної ради від 21.12.2018 «Про селищний бюджет на
2019 рік» міському бюджету виділена інша субвенція в сумі 140 000,00 грн.
на утримання Холминської філії Корюківської школи мистецтв
ім. О.С. Корнієвського (ККД 41053900). 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. Спрямувати кошти
іншої субвенції з селищного бюджету
на утримання Холминської філії Корюківської школи мистецтв
ім. О.С. Корнієвського КПКВКМБ 0611100 «Надання спеціальної освіти
школами естетичного виховання (музичними, художніми хореографічними,
театральними, хоровими, мистецькими).
Головний розпорядник – Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради.
2. 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».
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Савченка О.М..
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

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

м. Корюківка

№ 419

Про усунення порушень
Заслухавши інформацію начальника Відділу освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради Наумчик І.В., з метою усунення порушень,
виявлених у ході ревізії фінансово - господарської діяльності Відділу освіти,
культури, молоді та спорту управлінням Північного офісу Держаудитслужби,
керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Зменшити призначення по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами» на суму 180485,00 грн., в тому числі по КЕКВ 2111
«Заробітна плата» на суму 147939,00 грн. та по КЕКВ 2120 «Нарахування на
оплату праці» на суму 32546,00 грн. (ККД 41033900).
2. Фінансовому відділу (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 виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Савченка О.М..
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

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

м. Корюківка

№ 421

Про затвердження
штатного розкладу
КП «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради
з 01 грудня 2019 року
Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської
міської ради щодо затвердження штатного розкладу підприємства у зв’язку
з підвищенням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
керуючись ст.ст. 30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Затвердити з 01 грудня 2019 року штатний розклад комунального
підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, що додається.
Підстава: клопотання від 24.10.2019 № 229.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

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

м. Корюківка

№ 422

Про затвердження
штатного розкладу
КП «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради
з 01 січня 2020 року
Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської
міської ради щодо затвердження штатного розкладу підприємства у зв’язку зі
змінами в організації виробництва і праці, керуючись ст.ст. 30, 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Затвердити з 01 січня 2020 року штатний розклад комунального
підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, що додається.
Підстава: клопотання від 25.10.2019 № 231.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

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

м. Корюківка

№ 423

Про нагородження Почесною грамотою
Корюківської міської ради з нагоди
Всеукраїнського дня працівників культури
та майстрів народного мистецтва
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 працівників культури та майстрів
народного мистецтва нагородити Почесною грамотою Корюківської міської
ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному:
- Макуху Олександра Миколайовича, учасника художньої самодіяльності
Корюківського міського будинку культури - за активну участь у творчих
заходах та вагомий внесок у збереження і розвиток української національної
культури,
- Мартинову Людмилу Олексіївну, керівника художнього Корюківського
міського будинку культури, керівника зразкового вокального ансамблю
«Ритм» Корюківського міського будинку культури - за багаторічну сумлінну
працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у збереження і розвиток
української національної культури,
- Пінченко Катерину Олексіївну, керівника танцювального колективу
«Ремікс» Корюківського міського будинку культури - за сумлінну працю,
високий професіоналізм, вагомий внесок у збереження і розвиток української
національної культури.
Підстава: подання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради від 28.10.2019 № 01-11/822.

2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі
900 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 150 грн. для придбання
квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) забезпечити
перерахування коштів згідно з даним рішенням.

Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

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

м. Корюківка

№ 424

Про організацію оплачуваних
громадських робіт у 2020 році
З метою стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки
безробітних громадян, інших категорій осіб, для вирішення питань, які
відповідають потребам територіальної громади та сприяють її економічному і
соціальному розвитку, на виконання Програми організації та проведення
громадських робіт для населення Корюківської міської ради на 2018 2020 роки, затвердженої рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 21.12.2017 «Про Програму організації та проведення
громадських робіт для населення Корюківської міської ради на 2018 2020 роки», відповідно до п.п. 7, 8 Порядку організації громадських та інших
робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20.03.2013 № 175, ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення»,
ч. 2 ст. 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити Перелік видів громадських робіт, які мають економічну,
соціальну, екологічну користь і відповідають потребам громади, та перелік
роботодавців, за участю яких планується організація таких робіт у 2020 році.
2. Роботодавцям, не пізніше ніж за два дні до дня початку робіт, укласти
договори про організацію громадських робіт і фінансування їх організації з
Корюківською районною філією Чернігівського обласного центру зайнятості
та створити для цього спеціальні тимчасові робочі місця.
3. Забезпечити фінансування організації громадських робіт, до яких
залучаються зареєстровані безробітні та (або) працівники, які втратили
частину заробітної
плати
внаслідок
вимушеного скорочення до

50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку
із зупиненням (скороченням) виробництва, за рахунок коштів міського
бюджету та (або) коштів Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О.М..
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 30.10.2019 № 424

ПЕРЕЛІК
видів громадських робіт, що мають економічну, соціальну та
екологічну користь, відповідають потребам громади та сприяють її
соціальному розвитку, на 2020 рік
1. Упорядження меморіалів, пам'ятників, братських могил та інших місць
поховання загиблих захисників Вітчизни та учасників антитерористичної
операції, утримання у належному стані цвинтарів.
2. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів
соціальної сфери, зон відпочинку і туризму. Ліквідація сміттєзвалищ та
снігових заметів у населених пунктах громади.
3. Роботи з відновлення, ремонту та догляду пам’яток архітектури, історії
та культури, заповідників.
4. Прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг,
вирубка чагарників вздовж доріг.
5. Відновлення та благоустрій природних джерел та водоймищ, русел
річок.
6. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних у встановленому порядку
відповідно до діючого законодавства.
7. Роботи на будівництві або ремонті об'єктів соціальної сфери: шкіл,
навчально-виховних комплексів, дитячих дошкільних закладів, спортивних
майданчиків, закладів культури і охорони здоров’я, дитячих оздоровчих
таборів, стаціонарного відділення територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг), центрів соціально-психологічної
реабілітації дітей та інших об’єктів соціальної сфери.
8. Роботи, пов'язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких
осіб, ветеранів війни, інвалідів, що проводяться за рішеннями органів
місцевого самоврядування.
9. Робота в бібліотеках з відновлення бібліотечного фонду, в музеях,
роботи з документацією в архівах державних установ.
10. Робота з документацією у військоматах у період підготовки та
проведення призовної кампанії.
11. Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та
робота з документацією.

12. Участь у переписі населення, соціологічних опитуваннях,
статистичних обстеженнях, тимчасових масових дослідженнях та
анкетуваннях.
13. Супровід інвалідів по зору в місцях, відвідування яких необхідні для
повноцінного життя.
14. Догляд за особами похилого віку та інвалідами, дітьми-сиротами,
важкохворими учасниками антитерористичної операції у закладах охорони
здоров’я.
15. Проведення заходів із інформування, профілактики та запобігання
порушень громадського порядку, безпеки життєдіяльності населення.
16. Допомога громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-сиротам та
одиноким особам в підготовці до опалювального сезону.
17. Догляд, обслуговування, соціально-медичний патронаж осіб похилого
віку, інвалідів, дітей-сиріт та тимчасово непрацездатних осіб.
18. Екологічний захист навколишнього середовища, а саме: роботи,
пов’язані з ремонтом водопостачання, з благоустроєм криниць, укріпленням
дамб, мостових споруд, прибирання та збір вторинної сировини (макулатура,
поліетилен, поліетиленові пляшки, відходи пінопласту) на території населених
пунктів громади.
19. Надання допомоги учасникам АТО (ООС), сім’ям загиблих учасників
АТО (ООС) та людям з інвалідністю.
20. Інші загальнодоступні види трудової діяльності, які мають економічну,
соціальну та екологічну користь для певної адміністративно - територіальної
одиниці та сприяють її соціальному розвитку, мають тимчасовий характер та
можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня.
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БИКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 30.10.2019 № 424

ПЕРЕЛІК
роботодавців, за участю яких планується організація та проведення
громадських робіт у 2020 році (за їх згодою)
№ з/п
1
1.

2.

2
КОРЮКІВСЬКА
ЖИТЛОВО ЕКСПЛУАТАЦІЙНА
КОНТОРА

3
міський бюджет

Обсяги
фінансування,
грн.
4
100 000 грн.

КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«БЛАГОУСТРІЙ»
КОРЮКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

міський бюджет

100 000 грн.

Найменування
роботодавця

Джерела фінансування

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БИКОВ

УКРАЇНА

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

м. Корюківка

№ 425

Про затвердження проектної
документації
Розглянувши експертний звіт ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 22.10.2019
№ 02/519/19, 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
дороги вул. Молодіжна в с. Бреч Корюківського району, Чернігівської області»
на суму 802,986 тис. грн..
1.1. Основні техніко - економічні характеристики будівництва об’єкта:
Характер проведення робіт – капітальний ремонт.
Кошторисна вартість робіт:
всього – 802,986 тис. грн., у тому числі:
будівельні роботи – 584,509 тис. грн.,
інші витрати – 218,477 тис. грн..
1.2. Генеральний проектувальник – ФОП Примак М.М.
1.3. Експертний звіт – ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 22.10.2019 № 02/519/19
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

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

м. Корюківка

№ 426

Про затвердження калькуляцій
КП «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради
Розглянувши клопотання КП Корюківкаводоканал» Корюківської міської
ради від 21.08.2018 № 229, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити наступні калькуляції комунального
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради:
- калькуляції вартості послуг екскаватора ELEX 81А-01,
- калькуляції вартості послуг автомобіля МАЗ,
- калькуляцію вартості 1 години роботи трактора Т-150.

підприємства

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О. М..
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

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

м. Корюківка

№ 427

Про завершення приватизації
об’єктів малої приватизації
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432
(зі змінами), враховуючи рішення виконавчого комітету Корюківської
міської ради від 17.09.2019 № 372 та від 25.09.2019 № 389, протоколи
про результати електронних аукціонів: № UA-PS-2019-08-16-000023-2,
сформований
10.09.2019
оператором
електронного
майданчика
ТОВ «ЗАПУПКИ.ПРОМ.УА», та № UA-PS-2019-08-23-000053-2, сформований
19.09.2019 оператором електронного майданчика ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА
ЕЛЕКТРОННА БІРЖА», договори купівлі - продажу від 01.10.2019 та від
04.10.2019, отримання повної оплати за об’єкти приватизації, керуючись
ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Завершити приватизацію 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.
2. Завершити приватизацію об’єкта малої приватизації – нежитлових
будівель, розташованих за адресою: вул. Дудка, 66А, м. Корюківка,
Чернігівська область.
3. 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
30 жовтня 2019 року

м. Корюківка

№ 428

Про оренду майна міської комунальної власності
Розглянувши звернення КП «Благоустрій» від 29.10.2019 №214, заяви
КММГО «Альтернатива» від 25.10.2019, Коваль І.С. від 24.10.2019,
враховуючи рішення двадцять п’ятої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 18.10.2019 № 5-27/VII «Про передачу майна міської комунальної
власності», керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Продовжити термін дії Договору оренди № 7/19 від 05.08.2019,
укладеного з Корюківською міською молодіжною громадською організацією
«Альтернатива» про оренду приміщення загальною площею 135,0 кв.м. на
ІІ поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Вокзальна, 24,
м. Корюківка, для виконання статутних завдань терміном по 03.02.2020
включно.
2. Вивчити попит щодо передачі в оренду приміщення загальною площею:
18,2 кв.м. в адміністративній будівлі за адресою: вул. Шевченка, 87, м.
Корюківка для розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих
товарів.
3. Передати комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської
міської ради зазначені нижче договори оренди приміщень в адміністративній
будівлі за адресою: вул. Шевченка, 87, м.Корюківка:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Дані договору
Номер
Дата
б/н
29.02.2012
9/2018
01.11.2018
12/19
21.10.2019
13/19
21.10.2019
14/19
21.10.2019
15/19
21.10.2019

Назва (підприємства, організації,
установи) Орендаря
ФОП Мелешко Ксенія Василівна
ФОП Кіщенко Наталія Миколаївна
ФОП Сорока Марія Андріївна
ФОП Петрова Вікторія Вікторівна
ФОП Корінь Таїсія Миколаївна
ФОП Усенко Інна Василівна

Орендована
площа м²
30,22
25,10
47,58
25,05
9,3
25,4

Термін дії
29.02.2012-30.11.2020
01.11.2018-29.09.2021
21.10.2019- 20.09.2022
21.10.2010-20.10.2021
21.10.2019- 20.09.2022
21.10.2019- 20.09.2022

4. Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради
укласти додаткові угоди до договорів оренди, зазначених у пункті 3 рішення,
щодо зміни сторони Орендодавця та реквізитів.
5. Передати комунальному підприємству «Благоустрій» в оренду
трактор колісний ХТЗ-150К-09.172.00, реєстраційний номер 31598СВ, для
господарської діяльності підприємства та виконання робіт з благоустрою міста
терміном на 2 роки 11 місяців з річною орендною платою 1 гривня.
6. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому, КП «Благоустрій»
забезпечити виконання даного рішення.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

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

м. Корюківка

№ 429

Про часткову втрату чинності рішення
виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 16.10.2019 № 411 «Про оренду
майна міської комунальної власності»
Розглянувши заяву ФОП Полуницької Ю.М. від 23.10.2019, керуючись
ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Вважати таким, що втратив чинність, підпункт 1.4. пункту 1 рішення
виконавчого комітету Корюківської міської ради від 16.10.2019 № 411 «Про
оренду майна міської комунальної власності».
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

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

м. Корюківка

№ 430

Про постановку на квартирний облік
Розглянувши клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА,
заяви Синиці В.Г., Давидова Р.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. 33 Закону України
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 12 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ст. 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Поставити на квартирний облік:
- Паю Дарію Олександрівну, _________ р.н., дитину, позбавлену батьківського
піклування, черга позачергова, склад сім’ї – 1 особа.
Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від
18.10.2019 № 10-18/420,
- Синицю Віталія Геннадійовича, __________ р.н., учасника бойових дій,
черга першочергова, склад сім’ї – 1 особа.
Підстава: заява вх. № 499/04-05 від 25.10.2019,
Давидова Романа Миколайовича, __________ р.н., черга загальна,
склад сім’ї – 1 особа.
Підстава: заява вх. № 501/04-05 від 25.10.2019.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Савченка О.М..
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

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

м. Корюківка

№ 432

Про підключення житлових будинків
по вул. Вокзальна до централізованої
мережі водопостачання
Розглянувши заяви Бідного М.Ю., Олійник А.М., Зайця М.М.,
Кириченка А.В., Кугука В.І., Головача М.В., Головача В.М.,
Погребця С.М., Купрієнко Л.М., Шпук С.Б., Лях В.Ф., Камишного М.М.,
Камишного Д.М., Тройни М.І., Михайленка Г.Г., Савченко Д.С.,
Дудченка В.Ф., Редько Г.М., Шевченко Н.Д., Помаза О.П., Кубрак О.І.,
Зінковської Л.А., Жукової Л.П., керуючись ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Надати дозвіл Бідному Михайлу Юрійовичу на підключення житлового
будинку по вул. ______________ в м. Корюківка до централізованої мережі
водопостачання.
2. Надати дозвіл Олійник Аллі Миколаївні на підключення житлового
будинку по вул. ______________ в м. Корюківка до централізованої мережі
водопостачання.
3. Надати дозвіл Зайцю Миколі Миколайовичу на підключення житлового
будинку по вул. ______________ в м. Корюківка до централізованої мережі
водопостачання.
4. Надати дозвіл Кириченку Анатолію Володимировичу на підключення
житлового будинку по вул. ______________ в м. Корюківка до централізованої
мережі водопостачання.
5. Надати дозвіл Кугуку Віталію Івановичу на підключення житлового
будинку по вул. ______________ в м. Корюківка до централізованої мережі
водопостачання.

6. Надати дозвіл Головачу Максиму Володимировичу на підключення
житлового будинку по вул. ______________ м. Корюківка до централізованої
мережі водопостачання.
7. Надати дозвіл Головачу Володимиру Миколайовичу на підключення
житлового будинку по вул. ______________ в м. Корюківка до централізованої
мережі водопостачання.
8. Надати дозвіл Погребцю Сергію Михайловичу на підключення
житлового будинку по вул. ______________ в м. Корюківка до централізованої
мережі водопостачання.
9. Надати дозвіл Купрієнко Людмилі Миколаївні на підключення
житлового будинку по вул. ______________ в м. Корюківка до централізованої
мережі водопостачання.
10. Надати дозвіл Шпук Світлані Борисівні на підключення житлового
будинку по вул. ______________ в м. Корюківка до централізованої мережі
водопостачання.
11. Надати дозвіл Лях Валентині Федорівні на підключення житлового
будинку по вул. ______________ в м. Корюківка до централізованої мережі
водопостачання.
12. Надати дозвіл Камишному Михайлу Михайловичу на підключення
житлового будинку по вул. ______________ в м. Корюківка до централізованої
мережі водопостачання.
13. Надати дозвіл Камишному Дмитрію Михайловичу на підключення
житлового будинку по вул. ______________ в м. Корюківка до централізованої
мережі водопостачання.
14. Надати дозвіл Тройні Михайлу Івановичу на підключення житлового
будинку по вул. ______________ в м. Корюківка до централізованої мережі
водопостачання.
15. Надати дозвіл Михайленку Геннадію Геннадійовичу на підключення
житлового будинку по вул. ______________ в м. Корюківка до централізованої
мережі водопостачання.
16. Надати дозвіл Савченко Данилії Степанівні на підключення житлового
будинку по вул. ______________ в м. Корюківка до централізованої мережі
водопостачання.

17. Надати дозвіл Дудченку Володимиру Федоровичу на підключення
житлового будинку по вул. ______________ в м. Корюківка до централізованої
мережі водопостачання.
18. Надати дозвіл Редько Ганні Михайлівні на підключення житлового
будинку по вул. ______________ в м. Корюківка до централізованої мережі
водопостачання.
19. Надати дозвіл Шевченко Надії Дмитрівні на підключення житлового
будинку по вул. ______________ в м. Корюківка до централізованої мережі
водопостачання.
20. Надати дозвіл Помазу Олексію Павловичу на підключення квартири
№ 2 по вул. ______________ в м. Корюківка до централізованої мережі
водопостачання.
21. Надати дозвіл Кубрак Ользі Іванівні на підключення квартири № 8
по вул. ______________ в м. Корюківка до централізованої мережі
водопостачання.
22. Надати дозвіл Зінковській Лілії Акіфівні на підключення житлового
будинку по вул. ______________ в м. Корюківка до централізованої мережі
водопостачання.
23. Надати дозвіл Жуковій Людмилі Петрівні на підключення квартири
№ 7 по вул. ______________ в м. Корюківка до централізованої мережі
водопостачання.
24. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на
виконання земляних робіт по підключенню вищезазначених об'єктів до
міського водогону.
25. 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
30 жовтня 2019 року

м. Корюківка

№ 433

Про надання дозволу на підключення
до централізованої мережі водопостачання
Розглянувши звернення КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської
ради від 28.10.2019 № 233, 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:
- житлового будинку по вул. ______________, м. Корюківка, заявник –
Хуторний Володимир Миколайович.
2. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на
виконання земляних робіт по підключенню вищезазначеного будинку 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
30 жовтня 2019 року

м. Корюківка

№ 434

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 Скрипці Анні
Олегівні (вул. ______________, м. Миколаїв, реєстраційний номер облікової
картки платника податків ______________), що здійснювала поховання
Гнатюк Марини Олексіївни, безробітної, яка померла 26.08.2019.
Підстава: заява вх. № 489/04-05 від 22.10.2019.
Довідка Корюківської районної філії ЧОЦЗ
Довідка Пенсійного фонду
Копія свідоцтва про смерть
Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про
смерть для отримання допомоги на поховання
Довідка міської ради
Кошти перерахувати на рахунок № ______________ у АТ КБ
«ПриватБанк».
2. Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Кльові Людмилі
Миколаївні (вул. ______________, м. Корюківка, реєстраційний номер
облікової картки платника податків ______________), що здійснювала
поховання Кльови Олега Миколайовича, безробітного, який помер 22.10.2019.
Підстава: заява вх. № 500/04-05 від 25.10.2019.
Довідка Корюківської районної філії ЧОЦЗ
Довідка Пенсійного фонду
Копія свідоцтва про смерть

Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про
смерть для отримання допомоги на поховання
Довідка міської ради
Кошти перерахувати на рахунок № ______________ у АТ КБ
«ПриватБанк».
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

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

м. Корюківка

№ 435

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 спеціальному фонду міського бюджету по
КПКВКМБ 0117442 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної
інфраструктури» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму
9500,00 грн..
2. 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 9500,00 грн..
3. Фінансовому відділу (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».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Савченка О.М..
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

