Порядок денний
позачергового засідання виконкому Корюківської міської ради
від 03 грудня 2019 року
м. Корюківка
1. Про перерозподіл видатків міського бюджету.
2. Про фінансування комунальних підприємств міської ради.
3. Про привітання жителів громади з нагоди ювілеїв.
4. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з нагоди
Дня місцевого самоврядування.
5. Про затвердження штатного розкладу КП «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради.
6. Про погодження штатної чисельності працівників закладів освіти та культури
Корюківської міської ради на 2020 рік.
7. Про внесення змін до Програми підтримки дітей, батьки яких загинули або
отримали інвалідність під час безпосередньої участі в антитерористичній
операції (операції об’єднаних сил), у закладах освіти Корюківської міської ради
на 2019 - 2020 роки.
8. Про внесення змін до міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей
Корюківщини на період до 2020 року.
9. Про внесення змін до міської Програми роботи з обдарованою
молоддю на 2019-2021 роки.
10. Про затвердження розміру батьківської плати за харчування дітей у
дошкільних навчальних закладах Корюківської міської ради.
11. Про звільнення батьків або осіб, що їх замінюють, від плати за харчування
дітей пільгових категорій у дошкільних навчальних закладах Корюківської
міської ради.
12. Про встановлення вартості одного дітодня харчування дітейу дошкільних
навчальних закладах Корюківської міської ради (Корюківському ДНЗ № 1
«Дельфін», Корюківському ДНЗ № 4 «Веселка», Наумівському ДНЗ «Сонечко»,
Сядринському ДНЗ «Барвінок»).
13. Про оренду майна міської комунальної власності.
14. Про впорядкування адресного господарства.
15. Про надання статусу службового житла та видачу ордеру.
16. Про надання матеріальної допомоги.
17. Про надання допомоги на поховання.
18. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради.

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
03 грудня 2019 року

м. Корюківка

№ 460

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 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно каналізаційного господарства» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
на суму 76295,00 грн.;
- по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму
30000,00 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» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» на суму 30000,00 грн. (КП «Благоустрій»).
3. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по
КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного
господарства» на суму 76295,00 грн..

4. 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».
5. 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
03 грудня 2019 року

м. Корюківка

№ 461

Про фінансування комунальних
підприємств міської ради
Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради
Барсук О.І., керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Зменшити призначення на фінансову підтримку комунального
підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради на суму 5010,00 грн..
2. Збільшити призначення на фінансову підтримку комунального
підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради на суму 5010,00 грн..
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
03 грудня 2019 року

м. Корюківка

№ 462

Про привітання жителів громади
з нагоди ювілеїв
Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів,
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 ювілейного дня народження вручити вітальну листівку з
виплатою матеріальної допомоги у розмірі 500 грн. кожному:
- Грищенку Миколі Михайловичу – жителю с. Наумівка (_________ р.н.);
- Барин Ганні Павлівні – жительці с. Сядрине (_____________ р.н.);
- Кабрель Катерині Олексіївні – жительці с. Тельне (_____________ р.н.).
Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів від
20.11.2019 № 141.
2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі 1500 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
03 грудня 2019 року

м. Корюківка

№ 463

Про нагородження Почесною грамотою
Корюківської міської ради з нагоди
Дня місцевого самоврядування
Розглянувши подання керівників структурних підрозділів Корюківської
міської ради, керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської ради,
затвердженим рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 20.12.2018, ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»:
виконком міської ради вирішив:
1. З нагоди Дня місцевого самоврядування нагородити Почесною грамотою
Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн.
кожному:
- Головачову Світлану Миколаївну, головного спеціаліста фінансового
відділу виконавчого апарату Корюківської міської ради - за сумлінну працю,
високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування.
Підстава: подання начальника фінансового відділу виконавчого апарату
Корюківської міської ради від 28.11.2019 вх. № 254/04-04.
- Кугук Ірину Іванівну, депутата Корюківської міської ради сьомого
скликання - за активну депутатську діяльність та вагомий особистий внесок у
розвиток місцевого самоврядування,
- Лисицю Артема Олександровича, депутата Корюківської міської ради
сьомого скликання - за активну депутатську діяльність та вагомий особистий
внесок у розвиток місцевого самоврядування.
Підстава: подання секретаря Корюківської міської ради від 28.11.2019
вх. № 253/04-04.

- Менську Тетяну Миколаївну, спеціаліста загального відділу виконавчого
апарату Корюківської міської ради - за багаторічну сумлінну працю, високий
професіоналізм та вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування,
- Лимаренко Ніну Петрівну, головного спеціаліста загального відділу
виконавчого апарату Корюківської міської ради - за сумлінну працю, високий
професіоналізм та вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування,
- Кожушко Юлію Юріївну, головного спеціаліста загального відділу
виконавчого апарату Корюківської міської ради - за сумлінну працю, високий
професіоналізм та вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування.
Підстава: подання керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету
Корюківської міської ради від 28.11.2019 вх. № 252/04-04.
- Суху Марію Романівну, виконуючого обов’язки старости Наумівського
старостинського округу - за сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий
внесок у розвиток підпорядкованої території,
- Скоробагату Надію Юхимівну, діловода загального відділу виконавчого
апарату Корюківської міської ради – за сумлінну працю, високий професіоналізм
та вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування.
Підстава: подання першого заступника Корюківського міського голови від
28.11.2019 вх. № 255/04-04.
2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі 2400 грн.
для виплати матеріальної допомоги та в сумі 400 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
03 грудня 2019 року

м. Корюківка

№ 464

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, враховуючи чергове
підвищення з 01.12.2019 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
керуючись ст.ст. 30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити з 01 грудня по 31 грудня 2019 року штатний розклад
комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради,
що додається.
Підстава: клопотання від 28.11.2019 № 242.
2. Рішення виконкому від 30.10.2019 № 421 «Про затвердження штатного
розкладу КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради з 01 грудня
2019 року» вважати таким, що втратило чинність.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
03 грудня 2019 року

м. Корюківка

№ 465

Про погодження штатної чисельності
працівників закладів освіти та культури
Корюківської міської ради на 2020 рік
Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради від 02.12.2019 № 01-11/916 , керуючись ст. 32 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про
освіту», «Про дошкільну освіту», «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну
справу», наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205 «Про
затвердження штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів»,
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 31.10.2012
№ 1230 «Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних
навчальних закладів», згідно до наказу Міністерства культури України від
18.10.2005 № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури
на основі Єдиної тарифної сітки», наказу Міністерства освіти і науки від
04.11.2010 року № 1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів
дошкільних навчальних закладів», постанови Кабінету Міністрів України від
30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери», з метою ефективного функціонування закладів освіти,
створення необхідних умов для повноцінного та раціонального харчування учнів
закладів загальної середньої освіти
виконком міської ради вирішив:
1. Погодити штатну чисельність працівників закладів освіти та культури
Корюківської міської ради на 2020 рік, а саме:

- штатну чисельність працівників обслуговуючого персоналу закладів
загальної середньої освіти Корюківської міської ради, в тому числі з додатковим
введенням посад кухарів за рахунок коштів міського бюджету (додаток 1);
- штатну чисельність працівників обслуговуючого персоналу закладів
позашкільної освіти (додаток 2);
- штатну чисельність працівників обслуговуючого персоналу Корюківського
міжшкільного навчально - виробничого комбінату професійної орієнтації учнів
(додаток 3);
- штатну чисельність працівників закладів культури Корюківської міської
ради (додаток 4);
- штатну чисельність обслуговуючого персоналу Корюківської школи
мистецтв ім. О.С.Корнієвського Корюківської міської ради (додаток 5);
- штатну чисельність працівників закладів дошкільної освіти (додаток 6);
- штатну чисельність працівників Корюківської публічної бібліотеки
(додаток 7).
2. Внести дане рішення на чергову сесію Корюківської міської ради для
затвердження.
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
03 грудня 2019 року

м. Корюківка

№ 466

Про внесення змін до Програми підтримки дітей,
батьки яких загинули або отримали інвалідність
під час безпосередньої участі в антитерористичній
операції (операції об’єднаних сил), у закладах
освіти Корюківської міської ради на 2019 - 2020 роки
Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради від 02.12.2019 № 01-11/915, керуючись ст. 27 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Внести на чергову сесію Корюківської міської ради питання про внесення
змін до Програми підтримки дітей, батьки яких загинули або отримали
інвалідність під час безпосередньої участі в антитерористичній операції (операції
об’єднаних сил), у закладах освіти Корюківської міської ради на 2019 2020 роки, затвердженої рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 20.12.2018, а саме:
1.1. У пункті 7 паспорта Програми «Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми» цифри «27540 грн.» замінити цифрами
«46155 грн.».
1.2.

Розділ V «Очікувані результати» викласти в новій редакції (додається).

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
03 грудня 2019 року

м. Корюківка

№ 467

Про внесення змін до міської
Програми роботи з обдарованою
молоддю на 2019-2021 роки
Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради від 02.12.2019 № 01-11/914, керуючись ст. 27 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні",
виконком міської ради вирішив:
1. Внести на чергову сесію Корюківської міської ради питання про внесення
змін до міської Програми роботи з обдарованою молоддю на 2019-2021 роки, а
саме:
1.1. У пункті 7 паспорта міської Програми роботи з обдарованою молоддю
на 2019 -2021 роки «Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів за рахунок
місцевих бюджетів, всього» цифри «492 тис. грн.» замінити на «530 тис. грн.».
1.2. У абзаці 3 розділу ІІІ Програми «Обгрунтування шляхів та засобів
розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання
Програми» цифри «492, 0 тис. грн.» замінити на «530,0 тис. грн.».
1.3. У розділі VІ «Завдання і заходи з виконання міської Програми роботи з
обдарованою молоддю на 2019-2020 роки»:
у пункті 4.1. «Призначення стипендій обдарованій молоді – переможцям
мистецьких, інтелектуальних, творчих конкурсів, олімпіад, конкурсів МАН,
спортивних змагань обласних та Всеукраїнських рівнів»:
заклади загальної середньої освіти, 2020 р. – цифри «30,0 тис. грн.» замінити
на «40,0 тис. грн.» ; 2021 р. – цифри «30,0 тис. грн.» замінити на «40,0 тис. грн.»;
заклади позашкільної освіти, 2020 р. – цифри «15,0 тис. грн.» замінити на
«20,0 тис. грн.»; 2021 р. – цифри «15,0 тис. грн.» замінити на «20,0 тис. грн.»,

у пункті 5.2. «Виплата премій педагогічним працівникам, які підготували
переможців мистецьких, інтелектуальних, творчих конкурсів, олімпіад, конкурсів
МАН, спортивних змагань обласних та Всеукраїнських рівнів»: 2020 р. – цифри
«27,0 тис. грн.» замінити на «31,0 тис. грн.» ; 2021 р. – цифри «27,0 тис. грн.»
замінити на «31,0 тис. грн.».
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
03 грудня 2019 року

м. Корюківка

№ 468

Про внесення змін до міської
Програми оздоровлення та відпочинку
дітей Корюківщини на період до 2020 року
Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради від 02.12.2019 № 01-11/913, керуючись ст. 27 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Погодити внесення змін до міської Програми оздоровлення та відпочинку
дітей Корюківщини на період до 2020 року, а саме:
1.1. Викласти в новій редакції, що додається:
паспорт Програми,
додаток 1 до Програми «Ресурсне забезпечення міської
Програми
оздоровлення та відпочинку дітей Корюківщини на період до 2020 року»,
пункт 7 додатку 2 до Програми «Забезпечення
оздоровчими
та
відпочинковими послугами дітей, які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки»,
додаток 3 до Програми «Придбання путівок до дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку для дітей соціальних категорій».
2. Внести дане рішення на розгляд Корюківської міської ради.
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
03 грудня 2019 року

м. Корюківка

№ 469

Про звільнення батьків або осіб, що
їх замінюють, від плати за харчування
дітей пільгових категорій
у дошкільних навчальних закладах
Корюківської міської ради
Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради від 02. 12.2019 № 01-11/910, керуючись наказом
Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження
Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і
комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах» (зі змінами),
ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» (зі змінами), ст. 32 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Звільнити від плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти
Корюківської міської ради у 2020 році батьків або осіб, що їх замінюють:
- дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей - інвалідів;
- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
- дітей, батьки яких загинули або є інвалідами внаслідок участі в АТО/ООС.
2. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 26.12. 2018
№ 504 «Про звільнення від плати за харчування дітей пільгових категорій у
дошкільних навчальних закладах Корюківської міської ради» вважати таким,
що втратило чинність.

3. Відділу освіти, культури, молоді та спорту забезпечити контроль за
виконанням даного рішення.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
03 грудня 2019 року

м. Корюківка

№ 470

Про затвердження розміру
батьківської плати за харчування дітей у
дошкільних навчальних закладах
Корюківської міської ради
Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради від 02.12.2019 № 01-11/912, керуючись наказом
Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження
Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і
комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (зі змінами),
ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» (зі змінами), ст. 32 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити на 2020 рік розмір батьківської плати за харчування дітей у
закладах дошкільної освіти Корюківської міської ради на рівні 60 % від вартості
харчування однієї дитини на день з 01 січня 2020 року.
2. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 26.12.2018
№ 503 «Про затвердження розміру батьківської плати за харчування дітей у
дошкільних навчальних закладах Корюківської міської ради» вважати таким, що
втратило чинність.
3. Відділу освіти, культури, молоді та спорту забезпечити контроль за
виконанням даного рішення.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
03 грудня 2019 року

м. Корюківка

№ 471

Про встановлення вартості
одного дітодня харчування дітей
у дошкільних навчальних закладах
Корюківської міської ради
(Корюківському ДНЗ № 1 «Дельфін»,
Корюківському ДНЗ № 4 «Веселка»,
Наумівському ДНЗ «Сонечко»,
Сядринському ДНЗ «Барвінок»)
Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради від 02.12.2019 року № 01-11/911, керуючись наказом
Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження
Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і
комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (зі змінами),
ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» (зі змінами), ст. 32 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1.
Встановити середню вартість одного дітодня харчування дітей у
дошкільних навчальних закладах Корюківської міської ради (Корюківському
ДНЗ № 1 «Дельфін», Корюківському ДНЗ № 4 «Веселка», Наумівському ДНЗ
«Сонечко», Сядринському ДНЗ «Барвінок»)» з 01 січня 2020 року:
- вартість одного дітодня у Наумівському ДНЗ «Сонечко», Сядринському
ДНЗ «Барвінок» - 26 грн.;
- вартість одного дітодня у Корюківському ДНЗ № 1 «Дельфін»,
Корюківському ДНЗ № 4 «Веселка» - 27 грн..

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради від 26. 12. 2018 № 502 «Про встановлення середньої
вартості одного дітодня харчування дітей у дошкільних навчальних закладах
Корюківської міської ради».
3. Відділу освіти, культури, молоді та спорту забезпечити контроль за
виконанням даного рішення.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
03 грудня 2019 року

м. Корюківка

№ 472

Про оренду майна
міської комунальної власності
Розглянувши звернення КНП «Корюківський центр первинної медико санітарної допомоги» Корюківської районної ради від 15.11.2019 № 03-05/418,
КП «Корюківкаводоканал» від 08.11.2019 № 237, Головного управління
Пенсійного фонду України в Чернігівській області від 19.11.2019 № 16002/10-02,
КП «Благоустрій» від 19.11.2019 № 236, від 26.11.2019 № 242, від 28.11.2019
№ 247, Корюківської ЖЕК від 26.11.2019 № 303, керуючись ст. 29 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Передати комунальному некомерційному підприємству «Корюківський
центр первинної медико - санітарної допомоги» Корюківської районної ради в
оренду приміщення загальною площею 140,75 кв.м. в нежитловій будівлі по
вул. Гагаріна, 29, с. Забарівка Чернігівської області для надання первинної
медичної допомоги громадянам терміном на 2 роки 11 місяців з річною орендною
платою 1 гривня.
2. Передати Корюківській житлово - експлуатаційній конторі в оренду
спеціальний вантажний автомобіль - сміттєвоз з навісним обладнанням ФПВ
442МВ, державний реєстраційний номер СВ1838СВ, 2019 року випуску, для
збирання твердих побутових відходів терміном на 5 років з річною орендною
платою 1 гривня.
3. Продовжити термін дії договору оренди № 2 від 01.01.2009, укладеного з
Головним управлінням Пенсійного фонду України в Чернігівській області
про оренду приміщення гаража загальною площею 42,0 кв.м. за адресою:

вул. Вокзальна, 24, м. Корюківка терміном
орендною платою 1 гривня.

по 30.12.2022 включно з річною

4. Надати дозвіл комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської
міської ради на передачу в суборенду комунальному підприємству
«Корюківкаводоканал» трактора колісного ХТЗ-150К-09.172.00,
державний
реєстраційний номер 31598 СВ, 2019 року випуску, для виконання статутних
завдань з річною орендною платою 1 гривня терміном на 2 роки на умовах
договору суборенди, які відповідають умовам договору оренди № 16/19 від
01.11.2019, укладеного з Корюківською міською радою.
5. Надати дозвіл комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської
міської ради на передачу в оренду приміщення загальною площею 18,2 кв.м. в
нежитловій будівлі за адресою: вул. Шевченка, 87, м. Корюківка для розміщення
торговельного об’єкту з продажу непродовольчих товарів терміном на 1 рік з
базовою орендною платою 466,83 грн., яка підлягає коригуванню на щомісячний
індекс інфляції, в тому числі з листопад 2019 року.
6. Надати дозвіл комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської
міської ради на передачу в оренду комунальному підприємству «Убідьське»
трактора МТЗ-80, державний реєстраційний номер 15325СВ, 1987 року випуску,
для виконання статутних завдань терміном на 2 роки 11 місяців з річною
орендною платою 1 гривня.
7. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому, КП «Благоустрій»
(Селюк А.М.), Корюківскій ЖЕК (Жоголко А.О.), КП «Корюківкаводоканал»
(Галущенко С.А.), КП «Убідьське» (Малюк Л.М.) забезпечити виконання даного
рішення.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
03 грудня 2019 року

м. Корюківка

№ 473

Про впорядкування адресного господарства
Розглянувши заяву Стукала В.М. щодо зміни адреси успадкованого ним
будинку у зв’язку з наявністю подвійної нумерації та неможливістю здійснення
реєстрації права власності на зазначений будинок, відповідно до Тимчасового
порядку реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам
будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою КМУ від
27.03.2019 № 367, Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам
нерухомого майна на території Корюківської міської територіальної громади,
затвердженого рішенням шостої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 25.05.2017, ст.ст. 30, 37, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Присвоїти житловому будинку по вул. Незалежності, 36, м. Корюківка, який
належав Стукалу Миколі Михайловичу (померлому) на підставі Договору на
будівництво житлового будинку на правах приватної власності від 18.07.1996,
поштову адресу: вул. Незалежності, 34Б, м. Корюківка, Чернігівська область.
Підстава: заява вх. № 521/04-05 від 18.11.2019.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
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03 грудня 2019 року

м. Корюківка

№ 474

Про надання статусу службового
житла та видачу ордеру
Розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства
«Корюківська центральна районна лікарня Корюківської районної ради
Чернігівської області» про надання статусу службового житла квартирі № 11 у
багатоквартирному житловому будинку по вул. Вокзальна, 3 м. Корюківка та
видачі на неї ордеру, 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»,
виконком міської ради вирішив:
1. Включити до числа службових житлових приміщень двокімнатну квартиру
№ 11 в будинку № 3 по вул. Вокзальна в м. Корюківка.
2. Видати ордер на службову двокімнатну квартиру № 11 в будинку № 3 по
вул. Вокзальна, м. Корюківка, лікарю акушер-гінекологу некомерційного
підприємства «Корюківська центральна районна лікарня Корюківської районної
ради Чернігівської області» Гордійчуку Валерію Дмитровичу, загальна площа –
45,57 м. кв., житлова площа – 26,88 м. кв., склад сім’ї – 2 особи.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови О.М. Савченка.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
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м. Корюківка

№ 475

Про надання матеріальної допомоги
Розглянувши звернення депутатів міської ради Василець Н.В.,
Солодкої Н.Ю., заяви громадян та додані 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 Кияшко Ользі Михайлівні, зареєстрованій по вул. ______________,
с. Наумівка Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки
платника податків __________________, матеріальну допомогу на лікування в
сумі 2500 грн..
Кошти перерахувати на рахунок № UA_____________________________ у
АТ КБ «ПриватБанк».
Підстава: звернення депутата міської ради Василець Н.В. вх. № 527/04-05 від
22.11.2019.
2. Надати Дюбі Ганні Кіндратівні, зареєстрованій по ________________, м.
Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника податків
_______________, матеріальну допомогу на лікування в сумі 1500 грн..
Кошти перерахувати у ПАВТ «Райффайзен Банк Аваль» на розрахунковий
рахунок № UA ________________________.
Підстава: заява вх. № 536/04-05 від 27.11.2019.
3. Надати Тополь Яні Вікторівні, зареєстрованій по вул. ____________,
м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника податків

_______________, матеріальну допомогу на лікування доньки Тополь Домініки
Андріївни в сумі 5000 грн..
Кошти перерахувати на рахунок № UA ___________________________ у
АТ КБ «ПриватБанк».
Підстава: звернення депутата міської ради Солодкої Н.Ю. вх. № 538/04-05 від
29.11.2019.
4. Надати Катюсі Раїсі Миколаївні, зареєстрованій по вул. ________________,
м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника податків
_______________, матеріальну допомогу на лікування в сумі 1500 грн..
Кошти перерахувати на рахунок № UA __________________________ у
АТ КБ «ПриватБанк».
Підстава: заява вх. № 539/04-05 від 29.11.2019.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ
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м. Корюківка

№ 476

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 Дем’яненку
Олександру Леонідовичу (вул. _______________, м. Корюківка, реєстраційний
номер облікової картки платника податків _______________), що здійснював
поховання Сакуна Леоніда Михайловича, безробітного, який помер 19.11.2019.
Підстава: заява вх. № 529/04-05 від 25.11.2019.
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 № UA ___________________ у ПАТ КБ
«Приватбанк».
2. Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Матюсі Світлані
Василівні (вул. _________________, с. Тютюнниця Корюківського району,
реєстраційний номер облікової картки платника податків _______________), що
здійснювала поховання Матюхи Олександра Васильовича, безробітного, який
помер 21.11.2019.

Підстава: заява вх. № 530/04-05 від 26.11.2019.
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 № UA________________________ у
АТ
КБ «Приватбанк».
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
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м. Корюківка

№ 477

Про нагородження Почесною грамотою
Корюківської міської ради
Розглянувши подання першого заступника Корюківського міського голови,
керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим
рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від
20.12.2018, ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. З нагоди Дня місцевого самоврядування нагородити Почесною грамотою
Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн.:
- Солодку Наталію Юріївну, діловода загального відділу виконавчого
апарату Корюківської міської ради, депутата Корюківської міської ради сьомого
скликання - за сумлінну працю, високий професіоналізм, активну депутатську
діяльність та вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування.
Підстава: подання першого заступника Корюківського міського голови від
28.11.2019 вх. № 255/04-04.
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 (Кожема О.М.) забезпечити перерахування
коштів згідно з даним рішенням.

Міський голова

Р. АХМЕДОВ

