
Порядок денний 

засідання виконкому Корюківської міської ради 

від 23 січня 2020 року 

 

1. 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». 

2. Про іншу субвенцію з Холминського селищного бюджету.  

3. Про надання дозволу на попередню оплату товарів, робіт і послуг, що 

закуповуються за кошти місцевого бюджету. 

4. Про встановлення тарифів КП «Корюківкаводоканал» з 

централізованого водопостачання та водовідведення. 

5. Про затвердження штатних розписів. 

6. Про привітання жителів громади з нагоди ювілеїв. 

7. Про затвердження календарних планів заходів на 2020 рік. 

8. Про встановлення вартості платних послуг, що надаються закладами 

культури Корюківської міської ради. 

9. Про затвердження Переліку платних послуг Центру надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради.  

10. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 16.03.2017 № 82 «Про утворення комісій». 

11. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 05.09.2017 № 330 «Про створення комісії з питань захисту 

прав дитини при виконавчому комітеті Корюківської міської ради».  

12. Про визначення переліку видів суспільно-корисних оплачуваних 

робіт.  

13. Про визначення місць відбування покарань та видів громадських 

робіт.  

14 Про затвердження калькуляцій.  

15. Про порушення клопотання щодо надання довгострокового 

пільгового кредиту жителю с. Сядрине Корюківського району Олійнику 

А.М..  

16. Про затвердження звіту про оцінку майна. 

17. Про оренду майна міської комунальної власності. 

18. Про надання статусу службового житла та видачу ордеру.  

19. Про відключення від мереж централізованого опалення.  

20. Про надання матеріальної допомоги. 

21. 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 

 

23 січня 2020 року                        м. Корюківка                                             № 26 

 

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» 

 

       Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Барсук О.І., керуючись ст. 28 Закону «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

       Подати на розгляд Корюківської міської ради питання 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», а 

саме: 
 

- пункти 1, 5 викласти в наступній редакції:  

 

 «1. Визначити на 2020 рік : 

 

-     доходи  міського  бюджету у сумі 171 523 960 гривень, в тому числі 

доходи загального  фонду міського бюджету  165 908 960 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету  5 615 000 гривень  згідно з додатком  

1  до цього рішення; 

 

-   видатки міського  бюджету у сумі 176 433 960 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду   міського бюджету  164 206 160 гривень та 

видатки спеціального фонду  міського бюджету  12 227 800 гривень; 

 

-   повернення  кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 

45500 гривень; 

      



-     надання  кредитів з міського бюджету   у сумі 90 500 гривень, у тому 

числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 45 000 

гривень та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету -  45 

500 гривень; 

 

-    профіцит за загальним фондом міського  бюджету у сумі  4 257 800 

гривень згідно з додатком 2 до  цього рішення; 

 

-   дефіцит за спеціальним фондом міського  бюджету у сумі  4 257 800 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 
 

-  оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі             

10 000 гривень, що становить 0,006 відсотка видатків загального фонду 

міського бюджету, визначених цим пунктом; 
 

-    резервний фонд  міського  бюджету  у  розмірі  200 000 гривень,  що       

становить 0,13 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, 

визначених цим пунктом. 
 

       5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 37 640 220 гривень згідно з додатком 

7 до цього рішення.»; 

  

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

цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 



                                                                 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 січня 2020 року                        м. Корюківка                                             № 27 

 

Про іншу субвенцію 

з Холминського селищного бюджету  

 

       Згідно рішення двадцять сьомої сесії Холминської селищної ради 

сьомого скликання від 20.12.2019 «Про селищний бюджет на 2020 рік» 

міському бюджету виділена інша субвенція у сумі 140000,00 грн. на 

утримання Холминської філії Корюківської школи мистецтв ім. О.С. 

Корнієвського. 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 Холминського селищного  

бюджету в сумі 140000,00 грн. на утримання Холминської філії 

Корюківської школи мистецтв ім. О.С. Корнієвського.  

Головний розпорядник – Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

 

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

підготовці проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

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 

 

23 січня 2020 року                       м. Корюківка                                          № 28      

 

Про надання дозволу на попередню оплату  

товарів, робіт і послуг, що закуповуються  

за кошти місцевого бюджету 

 

        Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019                  

№ 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) 

бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що 

закуповуються за бюджетні кошти», керуючись ст.ст. 28, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

        1.  Дозволити Корюківській міській раді, Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської ради, Центру надання соціальних 

послуг Корюківської міської ради, Корюківському міському молодіжному 

центру «КУБ» Корюківської міської ради у 2020 році передбачати у 

договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти 

попередню оплату та здійснювати її лише у разі закупівлі: 

        1)  товарів, робіт і послуг за поточними видатками – на строк не більше 

трьох місяців; 

2)  товарів, робіт і послуг за капітальними видатками; періодичних  

видань – на строк не більше дванадцяти місяців. 

 

       2. Здійснювати попередню оплату лише тих товарів, робіт і послуг, що 

згідно з договорами передбачається поставити, виконати і надати протягом 

поточного бюджетного періоду, крім передплати періодичних видань. 

 

       3. 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 

 

23 січня 2020 року                     м. Корюківка                                               № 29 

 

Про встановлення тарифів 

КП «Корюківкаводоканал» 

з централізованого водопостачання  

та водовідведення 

  

      Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 09.01.2020 № 04 

щодо встановлення нових тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення по м. Корюківка та с. Наумівка 

Корюківського району, приймаючи до уваги, що процедура доведення 

інформації до споживачів  та обговорення тарифів закінчилась і пропозиції 

та зауваження на адресу підприємства не надходили,  керуючись  ст. 13  

Закону  України   «Про  питну  воду та  питне  водопостачання»,  ст.ст. 28, 

30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                                виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Встановити тарифи комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради з централізованого 

водопостачання та водовідведення по м. Корюківка в наступних розмірах: 

 

централізоване водопостачання:  

для населення – 17 грн. 38 коп. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

для організацій, установ та закладів бюджетної сфери – 17 грн. 38 коп. за           

1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

для інших споживачів – 17 грн. 38 коп. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ; 

 

централізоване водовідведення:   

для населення – 43 грн. 82 коп. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

для організацій, установ та закладів бюджетної сфери – 49 грн. 42 коп. за         

1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

для інших споживачів – 49 грн. 42 коп. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ. 



        2. Встановити тарифи комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради з централізованого 

водопостачання та водовідведення по с. Наумівка Корюківського району в 

наступних розмірах: 

 

централізоване водопостачання:  

для населення – 17 грн. 38 коп. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

для організацій, установ та закладів бюджетної сфери – 17 грн. 38 коп. за           

1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

для інших споживачів – 17 грн. 38 коп. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ; 

 

централізоване водовідведення:   

для населення – 24 грн. 92 коп. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

для організацій, установ та закладів бюджетної сфери – 27 грн. 42 коп. за           

1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

для інших споживачів – 27 грн. 42 коп. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ. 

 

      3. Дане рішення підлягає оприлюдненню через засоби масової 

інформації та вводиться в дію з 01 травня 2020 року. 

 

      4.  Рішення   виконавчого   комітету  Корюківської   міської   ради   від  

16.10.2018  № 390 «Про встановлення  тарифів  на  послуги  з 

централізованого  

водопостачання та водовідведення» (зі змінами) вважати  таким,  що  

втратило чинність, з  часу  введення  в дію цього  рішення.    

 

      5. 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 

 

23 січня 2020 року                        м. Корюківка                                           № 30 

 

Про затвердження штатних розписів  

 

       Розглянувши клопотання Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради від 13.01.2020 № 01-06/19, КП «Убідьське»  

Корюківської міської ради від 14.01.2020 № 09, Корюківського ДНЗ № 1 

«Дельфін» від 22.01.2020 № 01-46/15 та Корюківського ДНЗ № 4 «Веселка» 

від 23.01.2020 № 20, керуючись ст.ст. 32, 40, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

 виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Затвердити станом на 01 січня 2020 року штатний розклад 

комунального підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради, що 

додається. 

 

       2. Затвердити станом на  01 січня 2020 року штатний розпис 

Корюківського дошкільного навчального закладу № 1 «Дельфін» художньо -

естетичного напрямку Корюківської міської ради, що додається. 

 

       3. Затвердити станом на  01 січня 2020 року штатний розпис 

дошкільного навчального закладу № 4 «Веселка» еколого - 

натуралістичного напрямку Корюківської міської ради, що додається. 

 

       4. Затвердити станом на 01 лютого 2020 року структуру та штатний 

розпис Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради, що 

додаються.   

 

             

Міський голова                                                                               Р. АХМЕДОВ 

 

 

 



 

                                                                 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 січня 2020 року                      м. Корюківка                                              № 31     

 

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: 

- Ткачук Тамарі Іванівні – жительці м. Корюківка (ХХХХ р.н.); 

- Хобел Валентині Михайлівні – жительці с. Трудовик (ХХХХ р.н.); 

- Скрипці Миколі Олексійовичу – жителю с. Переділ (ХХХХ р.н.); 

- Надточію Василю Ісаковичу – жителю м. Корюківка (ХХХХ р.н.); 

- Нечитайло Наталії Григорівні – жительці м. Корюківка (ХХХХ р.н.). 

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів          

від 20.01.2020 № 12. 

 

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

2500 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 250 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 

 

23 січня 2020 року                     м. Корюківка                                              № 32 

 

Про затвердження  

календарних планів заходів  

на 2020 рік 

 

       Розглянувши клопотання Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради від 13.01.2020 № 01-06/20, Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради від 21.01.2020 № 10-

04/66, керуючись Положенням про Центр надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради, затвердженим рішенням вісімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 15.11.2018 та Положенням 

про Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, 

затвердженим рішенням першої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 30.12.2016, ст.ст. 34, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                                 виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Затвердити Календарний план заходів Центру надання соціальних 

послуг Корюківської  міської  ради на 2020 рік, що додається. 

 

       2. Затвердити Календарний план заходів Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської ради на 2020 рік, що додається. 

 

 

Міський голова                                                                               Р. АХМЕДОВ 



 

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                            Рішення виконавчого комітету 

                                                                            Корюківської міської ради  

                                                                            від 23 січня 2020 року № 32 

 

 

 

                  К А Л Е Н Д А Р Н И Й   П Л А Н   З А Х О Д І В 

                         Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

                            Корюківської міської ради  на 2020 рік 

 
                               І. Сектор культури та культурно-масової роботи 

 

№                    НАЗВА ЗАХОДУ ТЕРМІН 

ПРОВЕДЕННЯ 

      Фінанси, тис. 

грн. 

1. День Соборності України 22 січня  2020 року 5,0 

2 Заходи до 102 річниці бою під 

Крутами 

29 січня 2020 року 3,0 

3 День вшанування учасників 

бойових дій на території інших 

держав 

15 лютого 2020 року 1,0 

4 День Героїв Небесної Сотні  20 лютого 2020 1,0 

5 Проект «Танці з зірками» Лютий 2020 року 2,0 

6 Народні гуляння  «Проводи зими» 29лютого 2020 року  4,0 

7 

8 

Корюківська трагедія -77 роковини 1, 2 березня 2020 року 11,0 

9 Міжнародний жіночий день 8 

Березня  

8 березня 2020 року 2,5 

10 131-а  річниця  з дня народження  21 березня 2020 року 0,5 

 О. С. Корнієвського   

11 Вистава «Сорочинський ярмарок» Березень 2020 року 1,0 

12 Фестиваль писанок Квітень 2020 року 5,0 

13 34-та річниця катастрофи на 

Чорнобильській АЕС 

26 квітня 2020 року 1,0 

14 Міжнародний фестиваль «З надією 

в майбутнє» 

Квітень 2020 року 7,0 

15 75-та річниця Перемоги, День 

Пам’яті та примирення 

9 травня 2020 року 8,0 

16 День сім’ї , матері 10 травня 2020 року 10,0 

17 День Європи 2 травня 2020 року 2,0 

18 День села Сядрине 7 червня  2020 року 5,0 

19 Міжнародний день захисту дітей 1 червня 2020 року 19,0 

20 День скорботи і вшанування пам’яті 

жертв війни в Україні 

22 червня 2020 року 1,0 

21 День молоді, День Конституції 28 червня 2020 року 10,0 

22 Відзначення свята Івана Купала   7 липня 2020 року 2,0 

23 День міста 25 липня 2020 року 178,0 

24 День села Наумівка 19 серпня 2020 року 5,0 



25 День Державного Прапора України 23 серпня 2020 року 3,0 

26 День Незалежності 24 серпня  2020 року 36,0 

27 77-та річниця визволення 

Чернігівщини 

21 вересня 2020 року 10,0 

28 День села Сахутівка 21 вересня 2020 року 5,0 

29 День захисника України 14 жовтня 2020 року 7,5 

30 День українського козацтва 14 жовтня 2020 року 7,5 

31 День визволення України  28 жовня 2020 року 5,0 

 

32 Всеукраїнський день працівників 

культур та аматорів народного 

мистецтва 

9 листопада 2020 року 6,0 

 

33 День Гідності та Свободи 

 

21 листопада 2020 року 1,0 

34 День пам’яті жертв голодоморів  

(4 субота листопада) 

28 листопада 2020 року 1,0 

35 День вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

14 грудня 2020 року 1,0 

36 Новорічні свята 19 грудня 2020- 14 

січня 2021 років 

63,0 

 Всього  430,0 

 



                                   ІІ. Фізична культура та спорт 

Календарний план спортивних заходів на 2020 рік 

з олімпійських видів спорту 

Дата Найменування заходу Сума, грн 

січень Відкрита першість міста з лижних гонок 5 000 

січень Чемпіонат області з лижних гонок 13 000 

лютий Чемпіонат міста з волейболу 5 000 

березень Відкритий чемпіонат міста з настільного тенісу 3 000 

квітень Кубок області з футболу серед аматорських команд 9 000 

травень Відкритий кубок міста з футболу 10 000 

травень- 
жовтень 

Чемпіонат області з футболу серед аматорських команд 100 000 

червень Відкритий чемпіонат міста з пляжного волейболу 3 000 

червень- 
серпень 

Відкритий чемпіонат міста з дворового футболу 50 000 

липень Відкритий кубок міста з футболу серед ветеранів 6 000 

серпень- 
вересень 

Чемпіонат області з футболу серед ветеранів 35+ 20 000 

жовтень  Чемпіонат області з футболу серед ветеранів 45+ 3 500 

Всього 227 500 
 

Календарний план спортивних заходів на 2020 рік 

з неолімпійських видів спорту 

Дата Найменування заходу Сума, грн 

січень Відкритий чемпіонат міста з силового двоборства  4 000 

січень- 

лютий 

Чемпіонат області з фут-залу серед ветеранів 4 000 

лютий Чемпіонат області з фут-залу серед аматорських команд 6 000 

лютий Відкритий чемпіонат міста з народного жиму 3 000 

лютий  Відкритий чемпіонат міста з армреслінгу, гирьового спорту 

та перетягування канату 

6 000 

березень Змагання з таекван-до  2 000 

березень Міжрайонний турнір з міні-футболу (Сновськ) 6 000 

квітень Змагання з туризму 3 000 

квітень Міжрайонний турнір з міні-футболу (Городня) 3 000 

травень Відкритий чемпіонат міста з шахів 3 000 

травень Чемпіонат громади з міні-футболу серед дитячих команд 6 000 

травень- 

червень 

Обласні спартакіади депутатів та держслужбовців 2 000 

червень Першість області з лижоролерів  7 000 

липень Змагання до Дня міста 5 000 

жовтень Відкритий турнір з міні-футболу «Золота осінь» 6 000 

жовтень Міжрайонний турнір з міні-футболу серед ветеранів 

(Сосниця) 

3 000 

листопад Турнір до Дня козацтва «Богатирська сила» 3 500 

Всього 72 500 



                                                                 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

23 січня 2020 року                        м. Корюківка                                            № 33 
 

Про встановлення вартості платних послуг,  

що надаються закладами культури 

Корюківської міської ради 
 

       Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 21.01.2020 № 10-04/67,  відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 493 «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року 

№1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі влас-

ності», Положень про Олександрівський будинок культури, Савинківський 

будинок культури, Корюківський міський будинок культури, з метою 

поліпшення матеріально-технічної бази та задоволення рекреаційних запитів 

населення, розширення надання платних послуг населенню 
 

                                виконком міської ради вирішив: 
        
      1. Встановити з 01 лютого 2020 року вартість платних послуг, які 

надають заклади культури Корюківської міської ради, а саме: 

      1.1. Олександрівський будинок культури Корюківської міської ради: 

-     вартість вхідного квитка на культурно - масовий захід –10 грн.; 

-     гра в більярд, теніс, дискотека (1 год.) – 5 грн.; 

-     оренда приміщення – 250 грн.. 

      1.2. Савинківський будинок культури Корюківської міської ради: 

-     вартість вхідного квитка на культурно - масовий захід –10 грн.. 
 

      2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 18.07.2018 № 264 «Про встановлення цін на платні послуги, які 

надають заклади культури Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради», виклавши п. 4 розд. ІІІ в наступній редакції: 

«4. Вартість вхідного квитка на культурно - масовий захід –  30 - 50 грн..» 

      2.1. Пункт 2 даного рішення вводиться в дію з 01 лютого 2020 року. 

 

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 

 

23 січня 2020 року                        м. Корюківка                                            № 34 

 

Про затвердження Переліку платних послуг 

Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради  

 

       Розглянувши клопотання Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради від 17.01.2020 № 01-06/32, відповідно до 

Положення про Центр надання соціальних послуг Корюківської міської 

ради, затвердженого рішенням вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 15.11.2018, постанов Кабінету Міністрів України від 

14.01.2004 № 12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та 

затвердження їх переліку»,                від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання 

діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)», Закону України «Про соціальні послуги», ст.ст. 34, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

 виконком міської ради вирішив: 

 

      Затвердити Перелік платних соціальних послуг, умови їх надання 

підрозділами Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради 

на 2020 рік, що додається. 

 

Міський голова                                                                        Р. АХМЕДОВ 



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 січня 2020 року                       м. Корюківка                                       № 35 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 16.03.2017 № 82 

«Про утворення комісій» 

 

 У зв’язку з кадровими змінами, на підставі ст. 40, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

 Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 16.03.2017 № 82 «Про утворення комісій», виклавши п. 1 даного 

рішення в наступній редакції: 

 

 «1. Утворити при виконавчому комітеті Корюківської міської ради 

наступні комісії: 

Адміністративна комісія 

 

Голова комісії – Савченко Олександр Миколайович, перший 

заступник міського голови. 

 Заступник голови комісії – Олійник Світлана Олександрівна, секретар 

міської ради. 

 Секретар комісії – Ващенко Іван Олександрович, начальник 

юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого апарату міської 

ради. 

          Члени комісії: 

 Єрмоленко Яна Сергіївна, начальник відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства міської ради – 

головний архітектор; 

 Скиба Тетяна Віталіївна, начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради; 

 

          Селюк Анатолій Михайлович, начальник комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради; 



 Кривда Тетяна Федорівна, директор Корюківського районного 

комунального підприємства «Рампа» (за згодою); 

 Аухімік Андрій Володимирович, начальник Корюківського районного 

управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській 

області (за згодою); 

 Кузюра Ольга Петрівна, завідувач Корюківським міськрайонним 

відділом ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

(за згодою); 

 Барабаш Віктор Олександрович, старший дільничний офіцер поліції 

Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в 

Чернігівській області (за згодою). 

 

Комісія з житлових питань 

 

 Голова комісії – Савченко Олександр Миколайович, перший 

заступник міського голови. 

 Заступник голови комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

 Члени комісії: 

 Єрмоленко Яна Сергіївна, начальник відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства міської ради – 

головний архітектор; 

 Бабич Вікторія Сергіївна, провідний спеціаліст – державний 

реєстратор юридичного відділу виконавчого апарату міської ради; 

 Менська Тетяна Миколаївна, спеціаліст загального відділу 

виконавчого апарату міської ради; 

 Жоголко Андрій Олександрович, начальник Корюківської житлово-

експлуатаційної контори; 

 Кривда Тетяна Федорівна, директор Корюківського районного 

комунального підприємства «Рампа» (за згодою); 

 Сидоренко Валентина Петрівна, начальник відділу житлово-

комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, 

енергетики,    захисту     довкілля     та      надання     адміністративних     

послуг 

Корюківської  районної  державної  адміністрації (за згодою); 

 Кузюра Ольга Петрівна, завідувач Корюківським міськрайонним 

відділом ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

(за згодою); 

          Аухімік Андрій Володимирович, начальник Корюківського районного 

управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській 

області (за згодою). 



Комісія з контролю за якістю надання  

житлово-комунальних послуг 

 

 Голова комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

 Заступник голови комісії – Ващенко Іван Олександрович, начальник 

юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого апарату міської 

ради. 

 Секретар комісії – Пономаренко Зоя Юріївна, керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету міської ради. 

 Члени комісії: 

 Жоголко Андрій Олександрович, начальник Корюківської житлово-

експлуатаційної контори; 

 Галущенко Сергій Володимирович, начальник комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради; 

Штиков Андрій Васильович, начальник Корюківської дільниці АТ 

«Облтеплокомуненерго» (за згодою); 

 Кузюра Ольга Петрівна, завідувач Корюківським міськрайонним 

відділом ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

(за згодою); 

          Аухімік Андрій Володимирович, начальник Корюківського районного 

управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській 

області (за згодою). 
 

Комісія по обстеженню зелених насаджень 

 

 Голова комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

 Члени комісії: 

 Бойко Володимир Євгенійович – майстер комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради; 

 Устименко Петро Олексійович – інженер державного підприємства 

«Корюківське лісове господарство» (за згодою); 

 Представник Державної екологічної інспекції у Чернігівській області 

(за згодою); 

 Старости (відповідно до місцезнаходження зелених насаджень) або 

особи, на яких покладено виконання обов’язків старост. 

 

Комісія по прийому відомчого житла в міську комунальну власність 
 

 Голова комісії – Савченко Олександр Миколайович, перший 

заступник міського голови. 

 Члени комісії: 

 Биков Олександр Миколайович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; 



 Єрмоленко Яна Сергіївна, начальник відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства міської ради – 

головний архітектор; 

 Бабич Вікторія Сергіївна, провідний спеціаліст – державний 

реєстратор юридичного відділу виконавчого апарату міської ради; 

 Жоголко Андрій Олександрович, начальник Корюківської житлово-

експлуатаційної контори; 

Штиков Андрій Васильович, начальник Корюківської дільниці АТ 

«Облтеплокомуненерго» (за згодою); 

Рябець Віталій Олександрович, заступник директора Корюківського 

району електричних мереж АТ «Чернігівобленерго» (за згодою); 

Кожушко Володимир Юхимович, начальник станційної лінійної 

дільниці № 3 Менського РЦТ 232 Чернігівської філії ПАТ «Укртелеком» (за 

згодою); 

 Керівник Корюківського відділення ПАТ «Чернігівгаз» (за згодою); 

 Галущенко Сергій Володимирович, начальник комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради; 

 Сидоренко Валентина Петрівна, начальник відділу житлово-

комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, 

енергетики,    захисту     довкілля     та      надання     адміністративних     

послуг 

Корюківської  районної  державної  адміністрації Корюківської районної 

державної адміністрації (за згодою); 

 Кривда Тетяна Федорівна, директор Корюківського районного 

комунального підприємства «Рампа» (за згодою). 
 

Орган приватизації державного житлового фонду 

 

 Голова органу приватизації – Биков Олександр Миколайович, 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

          Секретар комісії – Менська Тетяна Миколаївна, спеціаліст загального 

відділу виконавчого апарату міської ради. 

 Члени органу приватизації: 

 Савченко Олександр Миколайович, перший заступник міського 

голови; 

 Пономаренко Зоя Юріївна, керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету міської ради; 

 Єрмоленко Яна Сергіївна, начальник відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства міської ради – 

головний архітектор; 

 Бабич Вікторія Сергіївна, провідний спеціаліст – державний 

реєстратор юридичного відділу виконавчого апарату міської ради; 

 Жоголко Андрій Олександрович, начальник Корюківської житлово-

експлуатаційної контори; 



 Сидоренко Валентина Петрівна, начальник відділу житлово-

комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, 

енергетики,    захисту     довкілля     та      надання     адміністративних     

послуг 

Корюківської  районної  державної  адміністрації Корюківської районної 

державної адміністрації (за згодою); 

 Кривда Тетяна Федорівна, директор Корюківського районного 

комунального підприємства «Рампа» (за згодою). 
 

Погоджувальна комісія 
 

 Голова комісії – Савченко Олександр Миколайович, перший 

заступник міського голови. 

 Заступник голови комісії – Олійник Світлана Олександрівна, секретар 

міської ради. 

 Члени комісії: 

 Єрмоленко Яна Сергіївна, начальник відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства міської ради – 

головний архітектор; 

 Скиба Тетяна Віталіївна, начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради; 

 Ващенко Іван Олександрович, начальник юридичного відділу – 

державний реєстратор виконавчого апарату міської ради; 

 Хоменко Олена Володимирівна, провідний спеціаліст відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради; 

 Сидоренко Валентина Петрівна, начальник відділу житлово-

комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, 

енергетики,    захисту     довкілля     та      надання     адміністративних     

послуг 

Корюківської  районної  державної  адміністрації Корюківської районної 

державної адміністрації (за згодою); 

 Кузюра Ольга Петрівна, завідувач Корюківським міськрайонним 

відділом ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

(за згодою); 

 Кобець Максим Сергійович, головний інспектор Корюківського 

районного сектору Управління ДСНС України в Чернігівській області (за 

згодою); 

          Аухімік Андрій Володимирович, начальник Корюківського районного 

управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській 

області (за згодою). 
 



Комісія по врегулюванню земельних спорів на території  

Корюківської міської ради 
 

 Голова комісії – Ахмедов Ратан Ратанович, міський голова. 

 Заступники голови комісії: 

 Савченко Олександр Миколайович, перший заступник міського 

голови; 

 Олійник Світлана Олександрівна, секретар міської ради; 

 Биков Олександр Миколайович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; 

         Скиба Тетяна Віталіївна, начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради. 

 Секретар комісії – Хоменко Олена Володимирівна, провідний 

спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради. 

 Члени комісії: 

 Єрмоленко Яна Сергіївна, начальник відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства міської ради – 

головний архітектор; 

 Ващенко Іван Олександрович, начальник юридичного відділу – 

державний реєстратор виконавчого апарату міської ради; 

 Кузюра Ольга Петрівна, завідувач Корюківським міськрайонним 

відділом ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

(за згодою); 

 Сидоренко Валентина Петрівна, начальник відділу житлово-

комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, 

енергетики,    захисту     довкілля     та      надання     адміністративних     

послуг 

Корюківської  районної  державної  адміністрації Корюківської районної 

державної адміністрації (за згодою); 

 Кобець Максим Сергійович, головний інспектор Корюківського 

районного сектору Управління ДСНС України в Чернігівській області (за 

згодою); 

 Аухімік Андрій Володимирович,  начальник Корюківського районного 

управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській 

області (за згодою). 

 

Постійно діюча міжвідомча комісія з розгляду питань, пов’язаних з 

відключенням споживачів від мереж центрального опалення і гарячого 

водопостачання 

 

 Голова комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

 Члени комісії: 



 Єрмоленко Яна Сергіївна, начальник відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства міської ради – 

головний архітектор; 

 Ващенко Іван Олександрович, начальник юридичного відділу – 

державний реєстратор виконавчого апарату міської ради; 

 Жоголко Андрій Олександрович, начальник Корюківської житлово-

експлуатаційної контори; 

 Галущенко Сергій Володимирович, начальник комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради; 

Рябець Віталій Олександрович, заступник директора Корюківського 

району електричних мереж АТ «Чернігівобленерго» (за згодою); 

 Кобець Максим Сергійович, головний інспектор Корюківського 

районного сектору Управління ДСНС України в Чернігівській області (за 

згодою); 

 Зелена Олена Іванівна – фельдшер санітарний Корюківського 

міськрайонного відділу ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр 

МОЗ України» (за згодою); 

 Сидоренко Валентина Петрівна, начальник відділу житлово-

комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, 

енергетики,    захисту     довкілля     та      надання     адміністративних     

послуг 

Корюківської  районної  державної  адміністрації Корюківської районної 

державної адміністрації (за згодою); 

Штиков Андрій Васильович, начальник Корюківської експлуатаційної 

дільниці АТ «Облтеплокомуненерго» (за згодою); 

 Горовий Юрій Віталійович – старший інженер Корюківського 

відділення АТ «Чернігівгаз» (за згодою). 
 

Постійно діюча комісія при виконкомі Корюківської міської ради з 

питань надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами на 

території Корюківської міської ради 
 

 Голова комісії – Савченко Олександр Миколайович, перший 

заступник міського голови. 

 Заступник голови комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

 Секретар комісії – Ващенко Іван Олександрович, начальник 

юридичного відділу - державний реєстратор виконавчого апарату міської 

ради. 

 Члени комісії: 

 Єрмоленко Яна Сергіївна, начальник відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства міської ради – 

головний архітектор; 

 Селюк Анатолій Михайлович – начальник комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради; 



 Сидоренко Валентина Петрівна, начальник відділу житлово-

комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, 

енергетики,    захисту     довкілля     та      надання     адміністративних     

послуг 

Корюківської  районної  державної  адміністрації Корюківської районної 

державної адміністрації (за згодою); 

 Кривда Тетяна Федорівна, директор Корюківського районного 

комунального підприємства «Рампа» (за згодою); 

 Хоменко Олена Володимирівна, провідний спеціаліст відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради. 

 
 

Комісія із соціального страхування 
 

 Голова комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

 Заступник голови комісії – Пономаренко Зоя Юріївна, керуючий 

справами (секретар) виконавчого комітету міської ради. 

 Секретар комісії – Хижняк Наталія Олексіївна, спеціаліст 1 категорії 

загального відділу виконавчого апарату міської ради. 

 Члени комісії: 

Бабич Вікторія Сергіївна – провідний спеціаліст - державний 

реєстратор юридичного відділу виконавчого апарату міської ради; 

Менська Тетяна Миколаївна, спеціаліст загального відділу 

виконавчого апарату міської ради. 
 

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій 
 

 Голова комісії – Ахмедов Ратан Ратанович, міський голова. 

 Заступник голови комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

 Члени комісії: 

 Савченко Олександр Миколайович, перший заступник міського 

голови; 

 Галущенко Сергій Володимирович, начальник комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради; 

 Жоголко Андрій Олександрович, начальник Корюківської житлово-

експлуатаційної контори; 

 Селюк Анатолій Михайлович, начальник комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради; 

Штиков Андрій Васильович, начальник Корюківської дільниці АТ 

«Облтеплокомуненерго» (за згодою); 



 Рябченко Віра Олексіївна, завідувач Корюківського дошкільного 

навчального закладу №1 «Дельфін» художньо-естетичного напрямку 

Корюківської міської ради; 

 Лобода Людмила Миколаївна, завідувач Корюківського дошкільного 

навчального закладу № 4 «Веселка» еколого-натуралістичного напрямку 

Корюківської міської ради; 

 Шматок Геннадій Павлович – начальник  дільниці тепло- 

водопостачання та очищення стічних вод АТ «Слов’янські шпалери – 

КФТП» (за згодою). 
 

«Комісія з питань визначення пайової участі замовників 

у розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури 
 

Голова комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Заступник голови комісії – Савченко Олександр Миколайович, 

перший заступник міського голови. 

Секретар комісії – Єрмоленко Яна Сергіївна – начальник відділу 

архітектури, містобудування та житлово – комунального господарства 

міської ради –  головний архітектор.    

Члени комісії:  

Кукуюк Оксана Леонідівна, начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого апарату міської ради, 

Кожема Оксана Миколаївна – начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності (головний бухгалтер) виконавчого апарату міської ради, 

Ващенко Іван Олександрович, начальник юридичного відділу – 

державний реєстратор виконавчого апарату міської ради, 

Хоменко Олена Володимирівна – провідний спеціаліст відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради, 

Селюк Анатолій Михайлович – начальник комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради, 

          Галущенко Сергій Володимирович – начальник коммунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради. 
 

Постійно діюча комісія з проведення обстежень житлово-побутових 

умов проживання громадян 
 

 Голова комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

 Заступник голови комісії – Пономаренко Зоя Юріївна, керуючий 

справами (секретар) виконавчого комітету міської ради. 

 Члени комісії: 



 Єрмоленко Яна Сергіївна, начальник відділу архітектури, 

містобудування та житлово - комунального господарства міської ради – 

головний архітектор; 

 Кривда Тетяна Федорівна, директор Корюківського районного 

комунального підприємства «Рампа» (за згодою); 

 Хижняк Наталія Олексіївна, спеціаліст 1 категорії загального відділу 

виконавчого апарату міської ради; 

 Менська Тетяна Миколаївна, спеціаліст загального відділу 

виконавчого апарату міської ради; 

 Бабич Вікторія Сергіївна, провідний спеціаліст – державний 

реєстратор юридичного відділу виконавчого апарату міської ради; 

 Старости (відповідно до місця, де проводиться обстеження) або особи, 

на яких покладено виконання обов’язків старост. 
 

Постійно діюча комісія з питань поводження з безхазяйними відходами 
 

 Голова комісії – Савченко Олександр Миколайович, перший 

заступник міського голови. 

 Заступник голови комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

 Члени комісії: 

 Хоменко Олена Володимирівна, провідний спеціаліст відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради; 

 Жоголко Андрій Олександрович, начальник Корюківської житлово-

експлуатаційної контори; 

 Селюк Анатолій Михайлович, начальник комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради; 

 Бойко Володимир Євгенійович – майстер комунального підприємства 

«Благоустрій» 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 

 

23 січня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 36 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 05.09.2017 № 330 

«Про створення комісії з питань  

захисту прав дитини при виконавчому  

комітеті Корюківської міської ради»  

 

       Керуючись ст. 32, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», у зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення ефективної 

роботи комісії з питань захисту прав дитини 

 

                            виконком міської ради вирішив: 

 

        Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 05.09.2017 № 330 «Про створення комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Корюківської міської ради», виклавши 

склад комісії в наступній редакції: 

 

«Склад комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Корюківської міської ради 

         

        Голова комісії – Ахмедов Ратан Ратанович, міський голова. 

 Заступник голови комісії – Пономаренко Зоя Юріївна, керуючий 

справами (секретар) виконавчого комітету міської ради. 

 Секретар комісії – Бабич Вікторія Сергіївна, провідний спеціаліст - 

державний реєстратор юридичного відділу виконавчого апарату міської 

ради. 

 Члени комісії: 

 Наумчик Ірина Володимирівна, начальник Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської ради; 

 Одерій Олена Арсентіївна, начальник служби у справах дітей 

Корюківської районної державної адміністрації (за згодою); 



 Васильченко Світлана Миколаївна, заступник директора Центру 

надання соціальних послуг Корюківської міської ради - начальник відділу 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

 Товстоног Любов Петрівна, заступник головного лікаря з медичного 

обслуговування населення комунального неприбуткового підприємства 

«Корюківський центр первинної медико - санітарної допомоги» 

Корюківської районної ради (за згодою); 

 Порва Ярослава Вікторівна, інспектор ювенальної превенції 

Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в 

Чернігівській області.» 

 

 

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 

 

23 січня 2020 року                       м. Корюківка                                              № 37 

                                                                  

Про визначення переліку видів 

суспільно-корисних  

оплачуваних робіт  

 

З метою забезпечення вимог Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини 

на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового 

стягнення заборгованості зі сплати аліментів» та враховуючи лист 

Корюківського районного сектору філії державної установи «Центр 

пробації» в Чернігівській області  від 02.01.2020 № 35/10/16-20 щодо 

визначення об’єктів та видів суспільно-корисних робіт для виконання 

правопорушниками, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

виді суспільно-корисних робіт, відповідно до абзацу першого ст. 31-1, 

абзацу другого ст. 325-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, п.п. 2 п. «а» ч. 1 ст. 38, ст. 40, ч. 1 ст. 52 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1.  Визначити перелік видів суспільно - корисних оплачуваних робіт на 

території населених пунктів Корюківської міської ради, що можуть 

виконувати порушники, до яких судом застосовано адміністративне 

стягнення, згідно додатку. 

 

2. Встановити, що комунальні підприємства «Благоустрій», 

«Убідьське», «Відродження» Корюківської міської ради визначаються 

місцями для виконання стягнення у вигляді суспільно - корисних 

оплачуваних робіт на території населених пунктів Корюківської міської 

ради. 

 



3.  Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 10.01.2019 № 8 «Про визначення переліку 

видів суспільно - корисних оплачуваних робіт». 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників 

міського голови згідно розподілу функціональних повноважень. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради 

від 23.01.2020 № 37 

 

 

 

ПЕРЕЛІК  

видів суспільно - корисних оплачуваних робіт на території населених пунктів 

Корюківської міської ради, що можуть виконувати порушники, до яких 

судом застосовано адміністративне стягнення 

  

№ 

п/п 
Види суспільно корисних оплачуваних робіт 

1 Благоустрій та озеленення території населених пунктів Корюківської 

міської ради (кладовищ, зон відпочинку та туризму, придорожніх смуг, 

тощо) 

2 Ліквідація неорганізованих (стихійних) звалищ сміття, навантаження 

негабаритного сміття, гілля. 

3 Очистка від снігу, ожеледиці, льоду тротуарів, зупинок громадського 

транспорту. 

4 Прибирання від хмизу та гілок об'єктів, де проводились роботи із обрізки 

зелених насаджень. 

5 Участь у ліквідації наслідків стихійних явищ, епізоотії, епіфітотії. 

6 Прибирання території дитячих та спортивних майданчиків. 

7 Благоустрій та ремонт малих архітектурних форм. 

8 Ремонт вулично-дорожньої мережі: копання водовідвідних канав, 

влаштування тимчасових водовідвідних лотків, розкопка траншей 

водопровідних мереж, фарбування транспортних та пішохідних огорож. 

9 Відновлення пам’ятників архітектури: реконструкція пам’ятників садово-

паркової культури; очистка гідроспоруд; догляд за рослинами (прополка, 

підсадка рослин, полив); висадка дерев, кущів, квітів; скошування газонів; 

перекопування ґрунту перед відновлювальними посадками. 

10 Інші види загальнодоступних суспільно корисних оплачуваних робіт, які 

мають суспільно корисну спрямованість. 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради     О. БИКОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 січня 2020 року                       м. Корюківка                                             № 38 

 

Про визначення  

місць відбування покарань   

та видів громадських робіт  

 

Розглянувши лист Корюківського районного сектору філії державної 

установи «Центр пробації» в Чернігівській області від 02.01.2020 № 35/10/8-

20, керуючись  ст. 56  Кримінального кодексу України, ст. 36 Кримінально -

виконавчого кодексу України, ст.ст. 301, 3211 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, п.п. 2 п. «а» ч. 1 ст. 38, ст. 40, ч. 1 ст. 52 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Визначити місцем відбування покарань засудженими громадянами та 

громадянами, на яких накладене адміністративне стягнення у вигляді 

громадських робіт, територію населених пунктів Корюківської міської ради, 

відповідальність за відбування громадянами покарань на території населених 

пунктів Корюківської міської ради покласти на начальника комунального 

підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради Селюка А.М. та на 

виконуючих обов’язки старост старостинських округів  Корюківської міської 

ради Гончаренко І. В., Лисенка О. В., Суху М. Р., Кучеренка Л. А., Козела В. 

І., Юденко Н. М., Кравченко О. В., Пилипенко Р. Г., Лісеного В.М., Єгунову 

А.І., Редіна А.Л. (відповідно до місць відбування покарань, на які 

поширюються їхні повноваження). 

 

2. Затвердити наступний перелік суспільно - корисних робіт для 

виконання засудженими покарання у виді громадських робіт:  

2.1. Упорядження меморіалів, пам'ятників, братських могил та інших 

місць поховання загиблих захисників України, утримання у належному стані 

цвинтарів, особливо у сільській місцевості. 



2.2. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об'єктів 

соціальної сфери, зон відпочинку і туризму. Ліквідація сміттєзвалищ та 

снігових заметів у населених пунктах. 

2.3. Прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг, 

вирубка чагарників вздовж доріг. 

2.4. Відновлення та благоустрій природних джерел та водоймищ, русел 

річок. 

2.5. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних у встановленому порядку 

відповідно до діючого законодавства. 

2.6. Роботи з відновлення, ремонту та догляду пам'яток архітектури, 

історії та культури, заповідників. 

2.7. Роботи на будівництві або ремонті об'єктів соціальної сфери: шкіл, 

інтернатів, дитячих дошкільних закладів, спортивних майданчиків, закладів 

культури і охорони здоров’я, дитячих оздоровчих таборів, будинків-

інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, притулків для 

неповнолітніх та інших об’єктів соціальної сфери. 

2.8. Роботи, пов'язані з ремонтом приватних житлових будинків 

одиноких осіб, ветеранів війни, осіб з інвалідністю, що проводяться за 

рішеннями місцевих органів влади. 

2.9. Допомога сім’ям, члени яких є учасниками бойових дій в зоні 

проведення антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), сім’ям 

загиблих під час виконання військових обов’язків в зоні проведення 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та особам з 

інвалідністю. 

2.10. Інші загальнодоступні види трудової діяльності, які мають 

економічну, соціальну та екологічну користь для певної адміністративно - 

територіальної одиниці та сприяють її соціальному розвитку, мають 

тимчасовий характер та можуть виконуватися на умовах неповного робочого 

дня. 

  

        3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 10.01.2020 № 9 «Про визначення місць 

відбування покарань та видів громадських робіт». 

 

        4. Координацію діяльності та контроль за виконанням даного рішення 

покласти на заступників міського голови згідно розподілу функціональних 

повноважень. 

 

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                                                     

 

23 січня 2020 року                     м. Корюківка                                             № 39  

 

Про затвердження калькуляцій 

 

        Розглянувши клопотання КП «Убідьське» від 20.01.2020 № 14,                           

КП «Благоустрій» від 22.01.2020 № 26 щодо затвердження вартості послуг, 

що надаються підприємствами, керуючись ст. 29 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                  виконком міської ради вирішив:   

 

        1. Затвердити станом на 01 січня 2020 року калькуляцію вартості 1 

години послуг трактора Т-40 для бюджетних організацій та населення 

комунального підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради, що 

додається.  

 

        2. Затвердити наступні калькуляції комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради: 

-      калькуляцію вартості 1 км. пробігу автопідйомника ГАЗ 3309, 

-      калькуляцію вартості 1 години роботи автопідйомника ГАЗ 3309. 

       Калькуляції 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 

 

23 січня 2020 року                    м. Корюківка                                              № 40 

 

Про порушення клопотання щодо  

надання довгострокового пільгового кредиту 

жителю с. Сядрине Корюківського району 

Олійнику А.М.  

 

       Розглянувши заяву жителя с. Сядрине Корюківського району                       

Олійника А.М. про порушення клопотання Корюківською міською радою 

перед Чернігівським обласним Фондом підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі, на підставі розпорядження голови  

Чернігівської облдержадміністрації від 29.08.2016 № 483 «Про затвердження 

Правил надання пільгових довгострокових кредитів за Програмою «Власний 

дім», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

                          виконком міської ради вирішив: 

 

       Звернутись із клопотанням до Чернігівського обласного Фонду 

підтримки індивідуального житлового будівництва на селі щодо надання 

довгострокового пільгового кредиту в сумі 150 (сто п’ятдесят) тис. грн. 

Олійнику Анатолію Миколайовичу, що мешкає за адресою: ХХХХ,              

с. Сядрине, Корюківський район, Чернігівська область, на розвиток 

особистого селянського господарства (придбання сільськогосподарської 

техніки – трактора) (текст клопотання додається). 

       Підстава: заява вх. № 13/04-05 від 14.01.2020. 

 

      

Міський голова                                                                            Р.АХМЕДОВ 



Чернігівський обласний Фонд 

підтримки індивідуального житлового  

будівництва на селі 

 

 

 

 

 

КЛОПОТАННЯ 
 

        Корюківська міська рада згідно рішення виконавчого комітету міської 

ради від 23 січня 2020 року № 40 просить надати довгостроковий                

пільговий кредит Олійнику Анатолію Миколайовичу, який мешкає за 

адресою: ХХХХ, с. Сядрине,  Корюківський район, Чернігівська область, в 

сумі 150 (сто п’ятдесят) тис. грн на розвиток особистого селянського 

господарства (придбання сільськогосподарської техніки – трактора). 

         

 

Міський голова                                                                            Р.АХМЕДОВ 

 

23.01.2020 



                                                                       
                                                               У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                       

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

23 січня 2020 року                    м.Корюківка                                              № 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про затвердження звіту  

про оцінку майна 

 

       Розглянувши звіт про оцінку нерухомого майна – місцевої станції 

перекачки стічних вод, розташованої за адресою: вул. Заводська (біля 

Сядринської МПО), с. Сядрине, Корюківський район,  Чернігівська область, 

виконаний приватним підприємством «Десна - Експерт - М» за договором                    

№ 299/19-М  від 04.10.2019, керуючись  ст. 29 Закону України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні», 
 

                                        виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Затвердити звіт про оцінку майна – станції перекачки стічних вод, 

розташованої за адресою: вул. Заводська (біля Сядринської МПО), с. 

Сядрине, Корюківський район,  Чернігівська область, залишкова вартість 

якого, згідно звіту, станом на 13.12.2019  становить 12877,97 грн. 

(дванадцять тисяч вісімсот сімдесят сім гривень 97 копійок) без врахування 

ПДВ.  

 

2. Винести на чергову сесію міської ради питання про прийняття в 

міську комунальну власність майна, зазначеного в даному рішенні. 

 

 

Міський голова                                                               Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 січня 2020 року                м. Корюківка                                                   № 42 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про оренду  майна 

міської комунальної власності  

 

Розглянувши звернення Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради від 15.01.2020 № 01-06/26, релігійної громади 

Української Православної Церкви Свято-Іоанно-Богословської парафії від 

15.01.2020,  релігійної громади Української православної Церкви 

Чернігівської єпархії парафії Різдва Богородиці від 15.01.2020, управління 

Служби безпеки України в Чернігівській області від 16.01.2020 № 74/28/27, 

КП «Убідьське» від 17.01.2020 № 12, ФОП Кирика О.М. та ФОП Рудник Л.І. 

від 20.01.2020, КММГО «Альтернатива» від 21.01.2020,  керуючись ст. 29 

Закону України «Про місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Продовжити термін дії договору оренди від 01.12.2006 приміщення 

загальною площею 179,9 кв.м. на І поверсі нежитлової будівлі по вул. 

Дудка, 64В, м. Корюківка, укладеного з релігійною громадою Української 

Православної Церкви Свято-Іоанно-Богословської парафії, терміном по                   

31 грудня 2020 року включно. 

 

        2. Продовжити термін дії договору оренди від 01.03.2014 приміщення 

загальною площею 60 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Десняка, 51, 

с. Сахутівка Корюківського району, укладеного з релігійною громадою 

Української Православної Церкви Чернігівської єпархії парафії Різдва 

Богородиці, терміном по 21 січня 2022 року включно. 

 

         3. Продовжити термін дії договору оренди № 2/19 від 06.03.2019, 

укладеного з управлінням Служби безпеки України в Чернігівській області, 

про оренду легкового автомобіля Renault Duster, державний реєстраційний 

номер СВ0833ВХ, номер шасі VF1HJD40X61822940, терміном по 04 березня 

2021 року включно. 



         4. Продовжити термін дії договору оренди № 4 від 02.06.2014 

нежитлової будівлі  загальною площею 383,2 кв.м. по вул. Лучка, 1а, 

с. Наумівка Корюківського району, укладеного з фізичною особою - 

підприємцем Кириком Олександром Миколайовичем, по 22 грудня 2023 

року включно. 
 

5. Продовжити термін дії договору оренди № 2/4 від 01.07.2014  

приміщення загальною площею 39,7 кв.м. в нежитловій будівлі по                          

вул. Шевченка, 66 Г, с. Наумівка Корюківського району, укладеного з 

фізичною особою - підприємцем Рудник Людмилою Іванівною, по 22 грудня 

2022 року включно. 
 

6.  Продовжити термін дії договору оренди № 7/19 від 05.08.2019, 

укладеного з Корюківською міською молодіжною громадською 

організацією «Альтернатива», про оренду приміщення загальною площею 

135,0 кв.м. на ІІ поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: 

вул. Вокзальна, 24, м. Корюківка, для виконання статутних завдань 

терміном по 03 травня 2020 року включно. 

 

7. Надати дозвіл Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради на укладення додаткових угод до договорів оренди приміщень 

в нежитловій будівлі за адресою: вул. Вокзальна, 9, м. Корюківка, а саме: 

7.1. До договору оренди № 1 від 18.06.2018, укладеного з управлінням 

соціального захисту населення Корюківської районної державної 

адміністрації, про оренду приміщення загальною площею 500,0 кв.м..  

7.2. До договору оренди № 22/2019 від 26.03.2019, укладеного з 

лікувально-профілактичним закладом «Обласний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф» Чернігівської обласної ради, про оренду 

приміщення загальною площею 106,8 кв.м.. 

 

8. Надати дозвіл комунальному підприємству «Убідьське» Корюківської 

міської ради на продовження терміну дії договору оренди від 26.03.2014, 

укладеного з Корюківською районною державною лікарнею ветеринарної 

медицини, про оренду приміщення загальною площею 23,8 кв.м. в 

одноповерховій нежитловій будівлі за адресою: вул. Шевченка, 38а,                           

с. Сахутівка, Корюківський район з річною орендною платою 1 гривня 

терміном по 31 грудня 2020 року. 

 

9. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому, Центру надання 

соціальних послуг (Єрмоленко Т.О.), 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 

 

23 січня 2020 року                      м. Корюківка                                             № 43 

 

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 № 3 

у багатоквартирному житловому будинку по вул. Бульварна, 36, 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 трикімнатну 

квартиру № 3 в будинку № 36 по вул. Бульварна в м. Корюківка. 

 

        2. Видати ордер на службову трикімнатну квартиру № 3 в будинку                    

№ 36 по вул. Бульварна, м. Корюківка лікарю педіатру комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня 

Корюківської районної ради Чернігівської області» Ісаченко Катерині 

Федорівні, загальна площа – 64,0 м. кв., житлова площа – 42,3 м. кв., склад 

сім’ї – 4 особи. 

 

        3. 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 

 

23 січня 2020 року                      м. Корюківка                                               № 44 

 

Про відключення від мереж  

централізованого опалення  
 

Розглянувши протокол постійно діючої міжвідомчої комісії 

Корюківської міської ради з розгляду питань, пов’язаних з відключенням 

споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання від 

21.01.2020, заяви фізичних та юридичних осіб, керуючись Порядком 

відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого 

опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від 

централізованого теплопостачання, затвердженого рішенням сімнадцятої 

сесії Корюківської міської ради п’ятого скликання від  15.02.2008, Законом 

України «Про житлово-комунальні послуги» (надалі – Закон), Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. На підставі п. 7 розділу VI. Прикінцеві та перехідні положення                

Закону надати дозвіл управлінню Служби безпеки України у Чернігівській 

області на відключення квартири № 20 у будинку № 76 по  вул. Шевченка,               

м. Корюківка від мереж централізованого опалення та гарячого 

водопостачання.   
 

2. На підставі п. 2.2.3 Порядку відключення окремих житлових 

будинків від  мереж централізованого опалення та постачання гарячої води 

при відмові споживачів від централізованого теплопостачання відмовити в 

наданні дозволу на відключення квартири від мереж централізованого 

опалення та гарячого водопостачання: 

2.1. Литвин Оксані Володимирівні, вул. Слов’янська, 6, кв. 5. 

 2.2. Давиденко Галині Федорівні, вул. Зарічна, 1Б, кв. 4.  
 

 3. Виконавчому апарату Корюківської міської ради та її виконкому 

надати заявникам перелік організацій, до яких слід звернутися для 

отримання технічних умов для розробки проекту індивідуального 



(автономного) теплопостачання і відокремлення від мереж 

централізованого опалення.                 
 

 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 

 

23 січня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 45 

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши 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» (зі змінами), 

 

                                  виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Надати   Мироненко  Ользі   Василівні,   що  мешкає   в   м. Корюківці    

по вул. ХХХХ, ідентифікаційний  номер ХХХХ, матеріальну   допомогу на  

лікування в сумі 1000 грн..   

       Кошти перерахувати у ТВБВ № 10024/0159 філії ЧОУ АТ «Ощадбанк» 

на особовий рахунок № ХХХХ. 

       Підстава: заява вх. № 9/04-05 від 10.01.2020. 

 

        2. Надати Тарасенко Ніні Миколаївні, зареєстрованій 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 № ХХХХ. 

       Підстава: заява вх. № 17/04-05 від 20.01.2020. 

         

       3. Надати Линнику Анатолію Михайловичу, зареєстрованому по                      

вул. ХХХХ, с. Гуринівка Корюківського району, 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 № ХХХХ. 

       Підстава: заява вх. № 19/04-05 від 22.01.2020 

 

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 

 

23 січня 2020 року                       м. Корюківка                                            № 46  

 

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 Осипенку 

Володимиру Миколайовичу (вул. ХХХХ, м. Корюківка, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ХХХХ), який здійснював 

поховання Сластьона Віктора Михайловича, безробітного, який помер 

09.12.2019. 

        Підстава: заява вх. № 11/04-05 від 11.01.2020. 

    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 ТВБВ 10024/0159 – філії 

Чернігівського ОУ АТ «Ощадбанк». 
 

        2. Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Савченко 

Галині Анатоліївні (вул. ХХХХ, м. Корюківка, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ХХХХ), яка здійснювала поховання 

Приходька Володимира Миколайовича, безробітного, який помер 

06.01.2020. 

        Підстава: заява вх. № 14/04-05 від 14.01.2020. 

    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 ТВБВ 10024/0159 – філії 

Чернігівського ОУ АТ «Ощадбанк». 
 

          

   

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 
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