Порядок денний
засідання виконкому Корюківської міської ради
від 24 грудня 2019 року
м. Корюківка
1. Про перерозподіл видатків міського бюджету.
2. Про розгляд вимог Держаудитслужби.
3. Про перерозподіл видатків.
4. Про погодження Річного плану ліцензованої
діяльності
КП
«Корюківкаводоканал» на 2020 рік.
5. Про погодження загальновиробничих норм питомих витрат ПЕР
КП «Корюківкаводоканал» на 2019 рік.
6. Про встановлення форм розрахунків тарифів на комунальні послуги.
7. Про затвердження коефіцієнтів співвідношень та штатного розпису
КП «Благоустрій» Корюківської міської ради.
8. Про затвердження структури та штатного розпису Центру надання
соціальних послуг Корюківської міської ради.
9. Про затвердження калькуляції КП «Убідьське».
10. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі
водопостачання.
11. Про постановку на квартирний облік
12. Про впорядкування адресного господарства.
13. Про надання матеріальної допомоги.

УКРАЇНА

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

м. Корюківка

№ 509

Про перерозподіл видатків
міського бюджету
Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Корюківської
міської ради Барсук О.І., керуючись п.15 рішення двадцятої сесії Корюківської
міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про міський бюджет
на 2019 рік» та ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
виконком міської ради вирішив:
1.Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету , а саме:
- по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» в сумі
24000,00грн.;
- по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами)» в сумі 1223000,00грн.;
- по КПКВКМБ «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми» в сумі 80000,00грн.;
- по КПКВКМБ «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми» (СПЗО та В «Зелений гай») в
сумі 60000,00грн.;
- по КПКВКМБ 0611100 «Надання спеціальної освіти школами
естетичного
виховання
(музичними,
художніми,
хореографічними,
театральними, хоровими, мистецькими)» в сумі 73000,00грн.;
- по КПКВККМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів сфері
освіти» в сумі 67000,00грн.;
- по КПКВКМБ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» в сумі
13000,00грн.;
-по КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» в сумі
380000,00грн.;

- по КПКВКМБ 0614040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» в
сумі 15000,00грн.;
-по КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» в сумі
180000,00грн.;
- по КПКВКМБ 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» в
сумі 70000,00грн.
2. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету
(бюджету розвитку) по КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та
закладів» в сумі 2185000,00грн.
3.Начальнику фінансового відділу Барсук О.І. внести зміни до розпису
міського бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення
«Про міський бюджет на 2019 рік».
4.Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Савченка О.М..
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

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

м. Корюківка

№ 510

Про розгляд вимог
Держаудитслужби
Заслухавши інформацію начальника Відділу освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради Наумчик І.В., з метою усунення порушень,
виявлених в 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 загальному фонду міського бюджету:
- по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 2230
«Продукти харчування» на суму 2176,72 грн.;
- по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітнім навчальним закладам (в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами» по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на суму 7720,03 грн..
2. 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».
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
24 грудня 2019 року

м. Корюківка

№ 512

Про погодження Річного плану
ліцензованої діяльності
КП «Корюківкаводоканал»
на 2020 рік
Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської
ради від 20.12.2019 № 269 щодо погодження відкоригованого річного
плану ліцензованої діяльності підприємства у зв’язку із внесенням змін до
запланованих обсягів реалізації ліцензованих видів діяльності на 2020 рік,
керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Погодити Річний план ліцензованої діяльності з централізованого
водопостачання
та
водовідведення
комунального
підприємства
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на 2020 рік, що додається.
2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 17.09.2019 № 365 «Про
погодження Річного плану ліцензованої діяльності КП «Корюківкаводоканал»
вважати таким, що втратило чинність.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

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

м. Корюківка

№ 513

Про погодження загальновиробничих
норм питомих витрат ПЕР
КП «Корюківкаводоканал» на 2020 рік
Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської
ради від 20.12.2019 № 268, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Погодити загальновиробничі норми питомих витрат паливно енергетичних ресурсів комунального підприємства «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради на 2020 рік, що додаються.
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
24 грудня 2019 року

м. Корюківка

№ 514

Про встановлення форм
розрахунків тарифів
на комунальні послуги
Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської
ради від 20.12.2019 № 270, відповідно до «Порядку розгляду органами
місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на
комунальні послуги, поданих для встановлення», затвердженого наказом
№ 239 Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово комунального господарства України від 12.09.2018, керуючись ст. 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Встановити наступні форми:
1.1. Розрахунок повної собівартості та середньозваженого тарифу на
послугу з централізованого водопостачання по КП «Корюківкаводоканал».
1.2. Розрахунок повної собівартості та середньозваженого тарифу на
послугу з централізованого водовідведення по КП «Корюківкаводоканал».
1.3. Розрахунок тарифів на послугу з централізованого водопостачання
для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого
водопостачання та /або централізованого водовідведення, та споживачів, які не
є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та /або
водовідведення по КП «Корюківкаводоканал».
1.4. Розрахунок тарифів на послугу з централізованого водовідведення
для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого
водопостачання та /або централізованого водовідведення, та споживачів, які не
є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та /або
водовідведення по КП «Корюківкаводоканал».

1.5. Розрахунок вартості електричної енергії на технологічні потреби для
надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення на плановий період по КП «Корюківкаводоканал».
1.6. Розрахунок адміністративних витрат, пов’язаних з наданням послуг
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення по
КП «Корюківкаводоканал».
1.7. Розрахунок загальновиробничих витрат, пов’язаних з наданням
послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
по КП «Корюківкаводоканал».
1.8. Розрахунок витрат на збут, пов’язаних з наданням послуг з
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення по
КП «Корюківкаводоканал».
1.9. Інформація про суб’єкта господарювання, що здійснює надання
послуги з централізованого водопостачання. Загальна характеристика
виконавця послуги з централізованого водопостачання.
1.10. Інформація про суб’єкта господарювання, що здійснює надання
послуги з централізованого водовідведення. Загальна характеристика
виконавця послуги з централізованого водовідведення.
1.11. Інформація щодо надання послуг з централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення виконавцем відповідних
послуг (у натуральних показниках).
Перераховані вище форми додаються.
12. 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
24 грудня 2019 року

м. Корюківка

№ 515

Про затвердження коефіцієнтів співвідношень
та штатного розпису КП «Благоустрій»
Корюківської міської ради
Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» Корюківської міської ради
від 18.12.2019 № 273 щодо затвердження коефіцієнтів співвідношень
та штатного розкладу підприємства у зв’язку зі зміною штатної чисельності
працівників, керуючись ст. ст. 30, 40 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Затвердити станом на 01 січня 2020 року коефіцієнти співвідношень та
штатний розпис комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської
міської ради, що додається.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

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

м. Корюківка

№ 516

Про затвердження структури
та штатного розпису
Центру надання соціальних послуг
Корюківської міської ради
Розглянувши клопотання Центру надання соціальних послуг Корюківської
міської ради від 21.12.2019 № 01-06/862 щодо затвердження нової структури та
штатного розпису установи у зв’язку зі зміною штатної чисельності та розмірів
посадових окладів працівників, відповідно до Положення про Центр надання
соціальних послуг Корюківської міської ради, затвердженого рішенням
вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від
15.11.2018, керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на
2020 рік», ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Затвердити станом на 01 січня 2020 року структуру та штатний розпис
Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради, що додаються.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

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

м. Корюківка

№ 517

Про затвердження калькуляції
КП «Убідьське»
Розглянувши клопотання КП «Убідьське» від 20.12.2019 № 153
щодо затвердження вартості тракторних послуг, що надаються підприємством,
керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Затвердити станом на 01 січня 2020 року калькуляцію вартості 1 години
послуг трактора МТЗ-80 комунального підприємства «Убідьське»
Корюківської міської ради з очищення доріг від снігу, що додається.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

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

м. Корюківка

№ 518

Про надання дозволу на підключення
до централізованої мережі водопостачання
Розглянувши заяву Акусок В.С., керуючись ст.30 Закону України « Про
місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Надати дозвіл Акусок Валентині Степанівні на підключення
квартири № Х по вулиці ХХХХХ м. Корюківка до централізованої мережі
водопостачання
Підстава: заява вх. № 537/04-05 від 29.11.2019.
2. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради
на виконання земляних робіт по підключенню вищезазначеного об'єкту 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
24 грудня 2019 року

м. Корюківка

№ 519

Про постановку на квартирний облік
Розглянувши клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА,
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. 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
Поставити на квартирний облік:
- Білого Микиту Дмитровича, ХХХХ р.н., дитину, позбавлену батьківського
піклування, черга позачергова, склад сім’ї − 1 особа.
Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від
22.12.2019 № 10-18/564.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

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

м. Корюківка

№ 520

Про впорядкування адресного господарства
Розглянувши заяву Бондаря В.О. та додані документи, 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 гаражу, розташованому на території колишнього гаражного
кооперативу «Ластівка» по вул. Передзаводська, м. Корюківка, забудовником
якого є Бондар Віктор Олександрович, адресу: Чернігівська область,
м. Корюківка, вул. Передзаводська, гараж №11А.
Підстава: заява вх. № 599/04-05 від 21.12.2019.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

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

м. Корюківка

№ 521

Про надання матеріальної допомоги
Розглянувши заяву ХХХХ, клопотання депутата міської ради Карасьова
Ю.В. 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» (зі змінами),
виконком міської ради вирішив:
1.Надати ХХХХ, зареєстрованому по вул. ХХХХ
м. Корюківка,
реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, матеріальну
допомогу на лікування в сумі 1500 грн..
Кошти перерахувати в ТВБВ № 10024/0159 філії ЧО АТ «Ощадбанк» на
особовий рахунок № UAХХХХ.
Підстава: заява вх. № 587/04-05 від 17.12.2019.
2.Надати ХХХХ, зареєстрованій по вул. ХХХХ м. Корюківка,
реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ матеріальну
допомогу на лікування в сумі 2500 грн..
Кошти перерахувати в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на особовий рахунок
№ UAХХХХ.
Підстава: заява вх. № 607/04-05 від 24.12.2019.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

