
Порядок денний 

засідання виконкому Корюківської міської ради 

від 10 січня 2020 року 

м. Корюківка 

 

1. Про затвердження Плану роботи виконавчого комітету Корюківської 

міської ради на І півріччя 2020 року. 

2. Про роботу зі зверненнями громадян. 

3. Про розпис іншої субвенції з міського бюджету на 2020 рік. 

4. Про іншу субвенцію з Охрамієвицького сільського бюджету.  

5. Про помісячний розпис субвенції з обласного бюджету.  

6. Про встановлення лімітів споживання енергоносіїв на 2020 рік. 

7. Про привітання жителів громади з нагоди ювілеїв. 

8. Про затвердження штатного розпису Корюківської ЖЕК. 

9. Про затвердження структури  та  штатного  розпису  Корюківського 

міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради.  

10. Про встановлення  вартості одного дітодня харчування дітей в 

Олександрівському ДНЗ «Малятко» Корюківської міської ради. 

11. Про затвердження розміру батьківської плати за харчування дітей у  

дошкільних навчальних закладах Корюківської міської ради. 

12. Про звільнення від плати за харчування дітей пільгових категорій в 

Олександрівському ДНЗ «Малятко». 

13. Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 27.08.2019 № 339 «Про організацію підвозу 

учнів сільської місцевості до загальноосвітніх навчальних закладів 

Корюківської міської  ради та затвердження схем маршрутів та розкладів руху 

шкільних автобусів на 2019 - 2020 навчальний рік». 

14. Про затвердження будівельного паспорта забудови земельної ділянки 

15. Про затвердження калькуляції КП «Відродження».  

16. Про надання дозволу на укладення договору зберігання комунального 

майна. 

17. Про створення комісії  

18. Про оренду  майна міської комунальної власності.  

19. Про затвердження актів обстеження технічного стану та зміну 

цільового призначення та назви нерухомого майна міської комунальної 

власності. 

20. Про присвоєння адрес нерухомому майну міської комунальної 

власності. 

21. Про впорядкування адресного господарства. 

22. Про переведення на квартирний облік. 

23. Про надання матеріальної допомоги.                            

24. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання.  

25. 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 

 

10 січня 2020 року                     м. Корюківка                                                 № 1 

 

Про затвердження Плану роботи  

виконавчого комітету Корюківської 

міської ради на І півріччя 2020 року 
 

        Керуючись ст. 59 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Регламентом виконавчого комітету Корюківської міської ради, 

 

                               виконком міської ради вирішив: 

 

      Затвердити План  роботи  виконавчого  комітету Корюківської міської ради 

на  І півріччя 2020 року, що додається. 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                              Рішення виконавчого комітету 

                                                                              Корюківської міської ради  

                                                                              від 10.01.2020 № 1 

                                                                

 

 

                                                    План роботи  

                     виконавчого комітету Корюківської міської ради  

                                         на І півріччя 2020 року 

 

Січень  Про роботу зі зверненнями 

громадян. 

 

Керуючий справами /секретар/ 

виконкому Пономаренко З. Ю.                                     

Лютий  Про підсумки виконання 

міського бюджету у 2019 році. 

 

Начальник фінансового відділу   

Барсук О.І. 

Березень  1. 1. Про підсумки роботи 

комунальних підприємств 

Корюківської міської ради у 

2019 році. 

2. Про благоустрій та озеленення 

населених пунктів міської ради. 

Керівники комунальних підприємств 

Корюківської міської ради 

 

 

Заступники міського голови  

Савченко О.М., Биков О.М..  

 

Квітень 1. Про підготовку комунальних 

підприємств та навчальних 

закладів громади до роботи в 

осінньо - зимовий період. 

2. Про роботу закладів культури 

Корюківської міської ради. 

Керівники комунальних підприємств та 

навчальних закладів Корюківської 

міської ради 

 

Начальник сектору культури та 

культурно-масової роботи Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Кун А.І. 

Травень 

 

1. Про підсумки виконання 

міського бюджету за І квартал 

2020 року. 

2. Про  організацію 

оздоровлення та відпочинку 

дітей в пришкільних таборах 

відпочинку. 

Начальник фінансового відділу   

Барсук О. І. 

 

Начальник Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської 

ради Наумчик І.В. 

Червень  Про роботу з дітьми із сімей, які 

опинилися в складних життєвих 

обставинах. 

 

Начальник відділу соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді – заступник 

директора Центру надання соціальних 

послуг Корюківської міської ради 

Васильченко С.М. 

 

Керуючий справами  

/секретар/ виконкому                                                       З. ПОНОМАРЕНКО   

  



  

                                                                
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 січня 2020 року                     м. Корюківка                                                    № 2 
 

Про роботу зі зверненнями громадян 
      

           Заслухавши інформацію керуючого справами (секретаря) виконкому 

Пономаренко З. Ю.,  керуючись   Законом  України   «Про  звернення  

громадян»,  ст. 38 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні»,  з 

метою удосконалення роботи зі зверненнями громадян, забезпечення реалізації 

громадянами їх конституційного права на звернення, 
 

                                      виконком міської ради вирішив: 
 

            1. Інформацію про роботу зі зверненнями громадян прийняти до відома.  
 

       2. Керівництву міської ради, комунальних закладів та підприємств: 

-  забезпечувати  кваліфікований, неупереджений і об’єктивний розгляд 

звернень громадян з метою вирішення порушених у них питань, задоволення 

законних вимог заявників, 

-   здійснювати постійний контроль за об’єктивним, всебічним та вчасним 

вирішенням питань, порушених у зверненнях, 

-   з’ясовувати причини, що породжують колективні та повторні звернення 

громадян, вживати заходів щодо запобігання їхньому виникненню.  

 

       3. Загальному відділу виконавчого апарату Корюківської міської ради: 

-   забезпечувати постійний контроль за своєчасним розглядом звернень 

громадян у структурних підрозділах виконавчого апарату міської ради, 

надавати працівникам міської ради, комунальних закладів та підприємств 

консультативну, методичну допомогу в роботі зі зверненнями громадян, 

-    забезпечувати систематичне розміщення на сайті міської ради інформації 

щодо організації роботи зі зверненнями громадян.   
      

       4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконкому Пономаренко З. Ю.. 

 

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 

 

10 січня 2020 року                        м. Корюківка                                             № 3 

 

Про розпис іншої субвенції  

з міського бюджету на 2020 рік 

 

       Згідно рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 17.12.2019 № 1-31/VIІ «Про міський бюджет на 2020 рік» з 

міського бюджету виділена інша субвенція районному бюджету у сумі 

343100,00 грн.. У зв’язку з цим, керуючись ст.  28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

Затвердити розпис іншої субвенції з міського бюджету згідно додатку. 

 

 

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 

 

10 січня 2020 року                        м. Корюківка                                             № 4 

 

Про іншу субвенцію 

з Охрамієвицького сільського бюджету  

 

       Згідно рішення Охрамієвицької сільської ради від 24.12.2019 «Про 

Охрамієвицький сільський бюджет на 2020 рік» міському бюджету виділена 

інша субвенція у сумі 51360,00 грн. на утримання фахівця із соціальної роботи 

Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради. У зв’язку з цим, 

керуючись ст.  28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Спрямувати кошти  іншої субвенції з Охрамієвицького сільського  

бюджету в сумі 51360,00 грн. на утримання фахівця із соціальної роботи 

Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради. 

Головний розпорядник – Корюківська міська рада. 

Розпорядник ІІІ ступеня – Центр надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради. 

 

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

підготовці проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

17.12.2019 № 1-31/VIІ «Про міський бюджет на 2020 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 

 

10 січня 2020 року                        м. Корюківка                                             № 5 

 

Про помісячний розпис субвенції  

з обласного бюджету  

 

       Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І., 

керуючись ст.  28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

Затвердити помісячний розпис субвенції з обласного бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету згідно додатку. 

 

 

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 

 

10 січня 2020 року                        м. Корюківка                                             № 6 

 

Про встановлення лімітів  

споживання енергоносіїв 

на 2020 рік 

  

       Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо очікуваних обсягів використання 

енергоносіїв у 2020 році та враховуючи минулорічні обсяги споживання, 

відповідно до рішення тридцять першої сесії сьомого скликання від 17.12.2019 

№ 1-31/VIІ «Про міський бюджет на 2020 рік», 

 

виконком міської ради  вирішив: 

 

        1. Встановити розпорядникам коштів міського бюджету ліміти 

споживання енергоносіїв на 2020 рік у фізичних одиницях згідно додатку 1. 

  

 2.  Головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити доведення 

лімітів споживання енергоносіїв підпорядкованим бюджетним установам. 

 

        3.   Розпорядникам коштів усіх рівнів забезпечити: 

-  споживання електричної та теплової  енергії,  природного газу, 

водопостачання та водовідведення, твердого палива у межах встановлених 

лімітів; 

-  забезпечити розрахунки за спожиті енергоносії в повному обсязі, не 

допускаючи заборгованості. 

 

        4. 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 

 

10 січня 2020 року                      м. Корюківка                                              № 7    

 

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: 

-      Абакумець Ніні Михайлівні – жительці с. Олександрівка (ХХХХ р.н.), 

-      Науменко Парасковії Євсеївні – жительці м. Корюківка (ХХХХ р.н.), 

-      Єкименко Марії Іванівні – жительці с. Тютюнниця (ХХХХ р.н.), 

-      Лашко Марії Єфремівні – жительці с. Сядрине (ХХХХ р.н.). 

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів          

від 09.12.2019 № 154. 

 

2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти                         

в сумі 2000 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 200 грн. для 

придбання квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) 

забезпечити перерахування коштів згідно з даним рішенням. 

 

 

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 

 

10 січня 2020 року                       м. Корюківка                                             № 8 

                                                                  

Про затвердження  

штатного розпису 

Корюківської ЖЕК 

 

       Розглянувши клопотання Корюківської ЖЕК щодо затвердження 

штатного розпису підприємства у зв’язку з  підвищенням з 01.01.2020 розміру 

мінімальної заробітної плати, керуючись ст.ст. 30, 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                     виконком міської ради вирішив: 

 

        Затвердити станом на 01 січня 2020 року штатний розпис Корюківської 

житлово - експлуатаційної контори, що додається. 

        Підстава: клопотання  від 09.01.2020 № 19. 

 

         

 

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 

 

10 січня 2020 року                        м. Корюківка                                            № 9  

 

Про затвердження структури  

та штатного розпису  

Корюківського міського  

молодіжного центру «КУБ»  

Корюківської міської ради  

 

       Розглянувши клопотання Корюківського міського молодіжного центру 

«КУБ» Корюківської міської ради щодо затвердження структури та штатного 

розпису   установи,  відповідно   до  Положення    про   Корюківський   міський  

молодіжний центр «КУБ» Корюківської міської ради, затвердженого рішенням 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

17.12.2019 № 20-31/VІІ, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

 виконком міської ради вирішив: 

 

      Затвердити станом на 08 січня 2020 року структуру та штатний розпис 

Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» 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 

 

10 січня 2020 року                   м. Корюківка                                                 № 10 

 

Про встановлення  вартості 

одного дітодня харчування дітей 

в Олександрівському ДНЗ «Малятко» 

Корюківської міської ради 

 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 02.01.2020 № 01-11/04,  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 на 2020 рік середню вартість одного дітодня харчування 

дітей в Олександрівському ДНЗ «Малятко» Корюківської міської ради у 

розмірі 26 грн. з 02 січня 2020 року. 

 

       2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

(Наумчик І.В.) забезпечити контроль за виконанням 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 

 

10 січня 2020 року                   м. Корюківка                                                № 11 
 

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 02.01.2020 № 01-11/03,  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 в 

Олександрівському ДНЗ «Малятко» Корюківської міської ради на рівні 60 % 

від вартості харчування однієї дитини на день з 02 січня 2020 року. 

 

        2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

(Наумчик І.В.) забезпечити контроль за виконанням 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 

 

10 січня 2020 року                   м. Корюківка                                                № 12 
 

Про звільнення від плати 

за харчування дітей пільгових категорій 

в Олександрівському ДНЗ «Малятко» 

 

        Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 02.01.2020 № 01-11/05, 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. Звільнити у 2020 році в Олександрівському ДНЗ «Малятко» 

Корюківської міської ради від батьківської плати за харчування дітей таких 

пільгових категорій: 

-      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 АТО/ООС. 

 

    2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

(Наумчик І.В.) забезпечити контроль за виконанням 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 

 

10 січня 2020 року                   м. Корюківка                                                № 13 

 

Про внесення змін та доповнень  

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 27.08. 2019 № 339 «Про організацію 

підвозу учнів сільської місцевості до 

загальноосвітніх навчальних закладів  

Корюківської міської  ради та затвердження 

схем маршрутів та розкладів руху шкільних  

автобусів на 2019 - 2020 навчальний рік»  

 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.2003             

№ 31 «Про затвердження Програми «Шкільний автобус», законів України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», ст. 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішення Корюківської міської ради від 

17.12.2019 № 12-31/VІІ «Про прийняття майна у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади», у зв’язку зі зміною маршрутів 

шкільних автобусів Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, що здійснюють підвіз 

учнів до загальноосвітніх навчальних закладів  м. Корюківка, 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни та доповнення до пункту 3 рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 27.08.2019 № 339 «Про організацію  підвозу 

учнів сільської місцевості до загальноосвітніх навчальних закладів 

Корюківської міської  ради та затвердження схем маршрутів та розкладів руху 

шкільних  автобусів на 2019 - 2020 навчальний рік» (зі змінами), додавши 

схеми маршрутів та розклади руху шкільних автобусів ПАЗ – 32053-07, 

закріпленого за Савинківською ЗОШ І-ІІІ ст. та КАВЗ – 397652, закріпленого 

за Олександрівською ЗОШ І-ІІІ ступенів та викласти схеми  маршрутів і 

розклади руху шкільних автобусів АС – Р 4234 «Мрія» та  БАЗ А079.13 ш, 

закріплених за Корюківською ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, які здійснюють підвіз учнів 



до загальноосвітніх навчальних закладів м. Корюківка, у новій редакції 

(додається). 

 

2. Внести доповнення до п. 6 рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 27.08.2019  № 339 «Про організацію  підвозу учнів сільської 

місцевості до загальноосвітніх навчальних закладів Корюківської міської  ради 

та затвердження схем маршрутів та розкладів руху шкільних  автобусів на 

2019 - 2020 навчальний рік» (зі змінами), включивши в  список осіб, що несуть 

відповідальність за збереження життя та охорону здоров’я учнів під час 

перевезення, директорів загальноосвітніх навчальних закладів Савинківської 

ЗОШ І-ІІІ ст. Вовк Т.М. та Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ст. Мірошниченка В.А.. 

 

3. Контроль за виконанням 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 

 

10 січня 2020 року                   м. Корюківка                                                  № 14 

 

Про затвердження будівельного паспорта  

забудови земельної ділянки 

       Розглянувши звернення Кириленка Ю.М. про видачу будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки та додані до заяви документи щодо 

намірів забудови земельної ділянки, відповідно до наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства 

України від 05.07.2011 № 103 «Про затвердження Порядку видачі будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки», керуючись ст. 27 Закону України  «Про 

регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 5, 14 Закону України  «Про 

основи містобудування», Законом України «Про архітектурну діяльність», 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення містобудівної діяльності», ст. 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

                            виконком міської ради вирішив: 

       1. Затвердити будівельний паспорт  забудови земельної ділянки  

«Реконструкція індивідуального житлового будинку» по вул. Українська, 33,                      

м. Корюківка Чернігівської області. Власник земельної ділянки  -                

Кириленко Ю.М., документ, що підтверджує право власності - Витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності, номер запису про право власності № 8723174 від 13.02.2015, 

внесений  на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 63, виданого 

13.02.2015, видавник Сосницька районна державна нотаріальна контора;  

кадастровий номер 7422410100:01:002:0929, площа ділянки - 0,1 га. 

 

       2. Зобов’язати замовника: 

       2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення об’єкта будівництва. 

       2.2. Виконання підготовчих та будівельних робіт здійснювати після 

отримання документа, що надає право на виконання вищезазначених робіт, 

виданого Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у 



Чернігівській області з наступним прийняттям об’єкта до експлуатації в 

установленому законодавством порядку. 

       2.3. При проектуванні і будівництві об’єкта містобудування дотримуватись 

вимог, визначених у будівельному паспорті забудови земельної ділянки. 

       2.4. Після завершення будівельних робіт з будівництва  житлового 

будинку встановити номерний знак на будинок та поштову скриньку, провести 

комплексний благоустрій території. 

       2.5. Прийняття в експлуатацію об’єкта містобудування без проведення 

комплексного благоустрою території забороняється. 

 

       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 

 

10 січня 2020 року                   м. Корюківка                                                 № 17 

 

Про створення комісії 

 

       Враховуючи численні звернення громадян щодо присвоєння адрес дачним 

будинкам та будинкам садибного типу,  розташованим на території с. Кугуки 

Корюківського району та необхідність наведення належного порядку в 

адресному господарстві зазначеного населеного пункту, керуючись ст.ст. 30, 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                                  виконком міської ради вирішив:   

 

       Для впорядкування адресного господарства с. Кугуки створити комісію в 

наступному складі: 

 

Голова комісії – Савченко О.М., перший заступник міського голови. 

Члени комісії: 

Ващенко І.О. – провідний спеціаліст-державний реєстратор юридичного 

відділу виконавчого апарату Корюківської міської ради, 

Єрмоленко Я.С. – начальник Відділу архітектури, містобудування та 

житлово-комунального господарства Корюківської міської ради -  головний 

архітектор, 

Скиба Т.В. – начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату Корюківської міської ради, 

Кучеренко Л.А. – в.о. старости Тютюнницького старостинського округу 

Корюківської міської ради. 

 

 

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 

 

10 січня  2020 року                м. Корюківка                                                 № 18 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Про оренду  майна 

міської комунальної власності  

 

Розглянувши звернення КП «Убідьське» від 19.12.2019 № 152 та від 

09.01.2020 № 5,  КП «Благоустрій» від 23.12.2019 № 275, враховуючи рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради  сьомого скликання від 

17.12.2019 № 9-31/VII «Про прийняття в міську комунальну власність майна 

Домашлинської сільської ради», керуючись ст. 29 Закону України «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Передати в оренду комунальному підприємству «Убідьське» 

Корюківської міської ради для здійснення пожежної охорони в сільській 

місцевості  терміном на 2 роки 11 місяців з річною орендною платою 1 гривня 

транспортні засоби: 

1.1. автомобіль  марки ГАЗ 53А, державний реєстраційний № 2970 РМЕ, 

1983 року випуску, червоного кольору, шасі (рама) № 0707623, 

1.2. автомобіль  марки АЦ, модель У 10 ГАЗ 53, державний реєстраційний 

№ СВ2679АВ, 1985 року випуску, червоного кольору, шасі (кузов, рама, 

коляска) № 0849405, тип ТЗ Цистерна пожежна-С. 

 

2. Укласти додаткову угоду щодо зміни сторони Орендодавця, реквізитів 

та інших умов до договору оренди майна, прийнятого у міську комунальну 

власність, а саме: до договору оренди № 1 приміщення площею 20,0 кв.м. в 

нежитловій будівлі за адресою: с. Домашлин, вул. Молодіжна, 22, укладеного 

між фізичною особою - підприємцем Мороз Ніною Іванівною та 

Домашлинською сільською радою, для розміщення закладу торгівлі 

продовольчими товарами терміном з 01 грудня 2018 по 30 листопада 2020 

включно. 

 

3. Надати дозвіл комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської 

міської ради на дострокове розірвання договору, укладеного з фізичною 



особою - підприємцем Сорокою Марією Андріївною, про оренду приміщення 

загальною площею 47,58 кв.м. для розміщення торговельного об’єкта з 

продажу непродовольчих товарів. 

 

4. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому, КП «Благоустрій» 

(Селюк А.М.), КП «Убідьське» (Малюк Л.М.) 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 

 

10 січня 2020 року                     м. Корюківка                                            № 19 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Про затвердження актів обстеження 

технічного стану та зміну цільового  

призначення та назви нерухомого майна 

міської комунальної власності 

 

      Розглянувши акти про технічний стан майна міської комунальної власності 

від 02 та 09 січня 2020 року, складені постійно діючою комісією з питань 

обстеження стану будівель, споруд виробничого, житлового та громадського 

призначення, транспортних засобів, інженерних комунікацій та об’єктів 

благоустрою міської комунальної власності, керуючись ст. 29 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                                 виконком міської ради вирішив: 
 
 

      1. Затвердити акт від 02 січня 2020 року про технічний стан майна міської 

комунальної власності, а саме, будинку вчителя за адресою: вул. Гагаріна, 109, 

с. Забарівка, Корюківський район та внести на розгляд міської ради питання 

про списання зазначеного майна. 

 

      2. Затвердити акти від 09 січня 2020 року про технічний стан майна міської 

комунальної власності, розташованого по вул. Шевченка, 89, м. Корюківка, а 

саме: 

- приміщення конюшні та свинарників загальною площею 51,6 кв.м., 

- приміщення матеріального складу загальною площею 103,5 кв.м.  

 

      3. Об’єднати приміщення, зазначені в пункті 2 даного рішення, в один 

об’єкт нерухомості. 

 

      4. Змінити цільове призначення та присвоїти приміщенню, зазначеному в 

пункті 3 рішення, назву «нежитлове приміщення». 

 



      5. Затвердити акт від 09 січня 2020 про технічний стан майна міської 

комунальної власності, а саме, господарського сараю за адресою: 

вул. Бульварна, 13, м. Корюківка.   

 

 6. Змінити цільове призначення та назву будівлі, зазначеної в пункті 5 

рішення, з «господарського сараю» на «нежитлову будівлю».  

 

 

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 

 

10 січня 2020 року                       м. Корюківка                                            № 20 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Про присвоєння адрес 

нерухомому майну 

міської комунальної власності 

 

З метою здійснення державної реєстрації нерухомого майна міської 

комунальної власності, керуючись ст. 30 Закону України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Присвоїти нерухомому майну – нежитловій будівлі міської 

комунальної власності (колишній господарський сарай бібліотеки), що 

обліковується на балансі Корюківської міської ради, поштову адресу: 

вул. Бульварна, 13 Б, м. Корюківка, Чернігівська область. 

 

2. Присвоїти нерухомому майну – нежитловому приміщенню міської 

комунальної власності (колишні приміщення конюшні та свинарників і 

приміщення матеріального складу), що обліковується на балансі Корюківської 

міської ради, поштову адресу: вул. Вокзальна, 9 А, м. Корюківка, Чернігівська 

область. 

 

 

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 

 

10 січня 2020 року                       м. Корюківка                                             № 22 

 

Про переведення 

на квартирний облік 

 

Враховуючи рішення двадцять дев’ятої позачергової сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 06.11.2019 № 1-29/VII «Про добровільне 

приєднання до об’єднаної територіальної громади», № 7-29/VII «Про 

припинення в результаті реорганізації Домашлинської сільської ради»,                 

№ 8-29/VII «Про припинення в результаті реорганізації Олександрівської 

сільської ради», 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 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 дітей-сиріт 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. Перевести на квартирний облік при виконавчому комітеті 

Корюківської міської ради осіб, які перебували на квартирних обліках 

Домашлинської та Олександрівської сільських рад, з часу їх включення до 

таких обліків: 

 

1) Мусієнка Євгена Миколайовича, ХХХХ р.н., дитину, позбавлену 

батьківського піклування, з 28.09.2016 р.,  черга позачергова, склад сім’ї –             

1 особа. 

Підстава: рішення виконавчого комітету Домашлинської сільської ради 

від 28.09.2016 № 25; 



2) Макаренка Олександра Сергійовича, ХХХХ р.н., дитину-сироту, з 28.12.2016 

р., черга позачергова, склад сім’ї – 1 особа. 

 Підстава: рішення виконавчого комітету Олександрівської сільської ради 

від 28.12.2016 № 60; 

 

3) Валуй Олену Олександрівну, ХХХХ р.н., дитину, позбавлену батьківського 

піклування, з 22.06.2017 р., черга позачергова, склад сім’ї − 1 особа. 

    Підстава: рішення виконавчого комітету Домашлинської сільської ради від 

22.06.2017 № 15. 

 

4) Макаренка Дмитра Сергійовича, ХХХХ р.н., дитину-сироту, з               

18.07.2018 р., черга позачергова, склад сім’ї – 1 особа. 

    Підстава: рішення виконавчого комітету Олександрівської сільської ради від 

18.07.2018 № 20; 

 

5) Іванькова Сергія Вікторова, ХХХХ р.н., дитину, позбавлену батьківського 

піклування, з 17.04.2019 р., черга позачергова, склад сім’ї – 1 особа. 

Підстава: рішення виконавчого комітету Олександрівської сільської ради 

від 17.04.2019 № 13. 

 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 
 

 

Міський голова                                                                               Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 січня 2020 року                        м. Корюківка                                          № 23 

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши 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 Тройні Тамарі Іллівні, зареєстрованій по вул. ХХХХ,                    

м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

ХХХХ, матеріальну допомогу на  лікування в сумі 700 грн.. 

       Кошти перерахувати на рахунок № ХХХХ у АТ КБ «ПриватБанк», картка  

№  ХХХХ. 

       Підстава: заява вх. № 2/04-05 від 03.01.2020. 

 

       2. Надати Тройні Василю Івановичу, зареєстрованому по вул. ХХХХ,                    

м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки  платника податків 

ХХХХ, матеріальну допомогу на  лікування в сумі 700 грн.. 

       Кошти перерахувати в ТВБВ № 10024/0159 філії ЧО АТ «Ощадбанк» на 

особовий рахунок  № ХХХХ. 

       Підстава: заява вх. № 3/04-05 від 03.01.2020. 

 

        3. Надати Рубан Валентині Федорівні, зареєстрованій по вул. ХХХХ, м. 

Корюківка, реєстраційний номер облікової картки  платника податків ХХХХ, 

матеріальну допомогу на  ремонт будинку, пошкодженого пожежею, в сумі 

1500 грн.. 

       Кошти перерахувати на рахунок № ХХХХ у АТ КБ «ПриватБанк», картка  

№  ХХХХ. 

       Підстава: заява вх. № 4/04-05 від 08.01.2020. 

      



       4. Надати Коробко Домнікії Андріївні, зареєстрованій по                            

ХХХХ, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків   ХХХХ, матеріальну  допомогу  на  лікування  чоловіка Коробка 

Володимира Михайловича в  сумі  1000  грн.. 

      Кошти перерахувати на рахунок № ХХХХ у ПАТ КБ «Приватбанк»,  

картка  №  ХХХХ. 

      Підстава: заява вх. № 6/04-05 від 09.01.2020. 

 

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 

 

10 січня 2020 року                   м. Корюківка                                               № 24 

 

Про надання дозволу на підключення 

до централізованої мережі водопостачання  

   Розглянувши звернення КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 02.01.2020 № 1, 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. Робітнича, 9,   м.  Корюківка,   заявник  –  Литвиненко Євгеній 

Володимирович. 

       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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 січня 2020 року                       м. Корюківка                                            № 25  

 

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 Дондику Сергію 

Григоровичу (с. Савинки Корюківського району, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ХХХХ), що здійснював поховання 

Дондика Валентина Григоровича, безробітного, який помер 27.11.2019. 

        Підстава: заява вх. № 606/04-05 від 24.12.2019. 

    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 № ХХХХ у ПАТ КБ «Приватбанк». 
 

        2. Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Пилипенко Раїсі 

Григорівні (ХХХХ, с. Хотіївка Корюківського району, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ХХХХ), що здійснювала поховання 

Кравченка Володимира Володимировича, безробітного, який помер 21.11.2019. 

        Підстава: заява вх. № 8/04-05 від 09.01.2020. 

    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 № ХХХХ у ПАТ КБ «Приватбанк». 

   

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 
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