
Порядок денний 

                        засідання виконкому Корюківської міської ради 

                                              від 26 лютого 2020 року 

                                                    м. Корюківка 

 

1. Про субвенцію з  обласного бюджету. 

2. Про іншу субвенцію з Охрамієвицького сільського бюджету.  

3. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

4. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з нагоди  

Міжнародного жіночого дня. 

5. Про привітання жителів громади з нагоди ювілеїв. 

6. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Корюківської  міської 

ради від 24.12.2020 № 515 «Про затвердження коефіцієнтів співвідношень та 

штатного розпису КП «Благоустрій» Корюківської міської ради». 

7. Про затвердження форми адміністративного протоколу та визначення 

уповноважених осіб виконавчого апарату міської ради та її виконкому зі 

складання   адміністративних   протоколів   за   порушення  ст. 197-198 КУпАП 

та надання їм інших повноважень у сфері реєстрації місця проживання.  

8.  Про внесення змін  до рішення  виконавчого  комітету  від 10.04.2018                     

№ 125 «Про  утворення  Експертної  групи   по відбору проектів   громадського 

бюджетування». 

9. Про затвердження умов продажу нежитлової будівлі, що розташована за 

адресою: вул. Дудка, 64В, м. Корюківка, Чернігівська область. 

10.  Про затвердження розміру кошторисної заробітної плати на 2020 рік. 

11.   Про надання ТОВ «Ейр Брідж Компані» дозволів на розміщення об’єктів  

зовнішньої реклами на території населених пунктів Корюківської міської ради. 

12. Про надання дозволу на здійснення попередньої оплати. 

13. Про погодження калькуляцій. 

14. Про формування Переліків об’єктів оренди.   

15. Про оренду  майна міської комунальної власності. 

16. Про передачу матеріальних цінностей у підзвіт Сядринському будинку 

культури. 

17. Про порушення клопотання щодо надання довгострокового пільгового 

кредиту жителю м. Корюківка Кобцю Ю.А..  

18. Про впорядкування адресного господарства. 

19. Про затвердження будівельних паспортів забудови земельниї ділянок. 

20. Про квартирний облік. 

21. Про надання матеріальної допомоги.                            

22. Про надання дозволу на виготовлення проектної документації та 

газифікацію житлового будинку. 

23. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання.  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 лютого 2020 року                        м. Корюківка                                          № 57 

 

Про субвенцію з  

обласного бюджету 

 

         Згідно розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної 

ради від 13.02.2020 № 5 «Про внесення змін до показників обласного бюджету 

на 2020 рік»  міському бюджету виділена субвенція з місцевого бюджету                

на здійснення природоохоронних заходів за рахунок коштів спеціального 

фонду обласного бюджету від надходжень екологічного податку в сумі 

1082000,00 грн. (ККД 41053600). У зв’язку з цим, керуючись п. 15 рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від                  

17.12.2019 № 1-31/VIІ «Про міський бюджет на 2020 рік», ст. 28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

  

виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Спрямувати кошти субвенції з місцевого бюджету  на здійснення 

природоохоронних заходів за рахунок коштів спеціального фонду обласного 

бюджету від надходжень екологічного податку в сумі 1082000,00 грн. на 

реконструкцію каналізаційної насосної станції та каналізаційного колектору по 

вул. Вокзальна 8 Б в м. Корюківка Чернігівської області (КПКВ 0118340 КЕКВ 

3142). 

        Головний розпорядник – Корюківська міська рада. 

 

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 грудня 2019 року № 1-31/VIІ «Про міський бюджет на 2020 рік».  

 

  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 

 

26 лютого 2020 року                        м. Корюківка                                          № 58 

 

Про іншу субвенцію 

з Охрамієвицького сільського бюджету  

 

       Згідно рішення Охрамієвицької сільської ради від 14.02.2020 міському 

бюджету виділена інша субвенція у сумі 15000,00 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 15000,00 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 грудня 2019 року № 1-31/VIІ «Про міський бюджет на 2020 рік». 

  

  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 

 

26 лютого 2020 року                        м. Корюківка                                         № 59  

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 

      

        Заслухавши інформацію  начальника фінансового відділу міської ради 

Барсук О.І., керуючись п.15 рішення тридцять першої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 17.12.2019  № 1-31/VIІ «Про міський 

бюджет на 2020 рік», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

   

1. Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання і інвентар» на  суму 44400,00 грн., по 

КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами))» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання і інвентар» на 

суму 47600,00 грн.. 

 

        2. Зменшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення» по КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» на суму  52500,00 грн.. 

  

 3. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення» по КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання і інвентар» на суму 35580,00 грн., по КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 2000,00 грн. та по КЕКВ 2800 

«Інші поточні видатки» на суму 14920,00 грн.. 

 



 4. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету  по 

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 

3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»                    

на суму  44400,00 грн., по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» по КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 47600,00 грн.. 

 

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

змін до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого 

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

  

   6. 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 

 

26 лютого 2020 року                  м. Корюківка                                             № 60 

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради з нагоди  

Міжнародного жіночого дня  

 

Розглянувши подання підприємств, установ, організацій, керуючись 

Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим рішенням 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018, 

ст. ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. З нагоди Міжнародного жіночого дня нагородити Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі                      

300 грн. кожному: 

- Кукуюк Наталію Михайлівну, діловода відділення господарського 

забезпечення Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради – за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм; 

- Ситеньку Валентину Михайлівну, заступника директора з виховної 

роботи Корюківської гімназії Корюківської міської ради – за багаторічну 

сумлінну працю та високий професіоналізм; 

Підстава: подання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 19.02.2020 № 01-11/165. 

- Тройну Валентину Василівну, ветерана праці, члена Ради первинної 

ветеранської організації АТ «Слов’янські шпалери – КФТП» – за багаторічну 

сумлінну працю та активну громадську діяльність. 

Підстава: подання Корюківської районної організації ветеранів                

від 21.02.2020 № 31. 



- Александрову Тетяну Іванівну, інспектора з кадрів Центру надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради – за багаторічну сумлінну працю 

та високий професіоналізм. 

Підстава: подання Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради від 24.02.2020 № 01-06/172. 

- Гайдук Оксану Миколаївну, головного спеціаліста відділення 

військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу Корюківського 

районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки – 

за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм. 

Підстава: подання Корюківського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки від 25.02.2020 № 299. 

 

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

1500 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 

 

26 лютого 2020 року                  м. Корюківка                                              № 61      

 

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: 

- Остапенко Ганні Тихонівні – жительці м. Корюківка (ХХХХ р.н.), 

- Хоменко Ганні Петрівні – жительці м. Корюківка (ХХХХ р.н.), 

- Ситенькій Ганні Василівні – жительці с. Сахутівка (ХХХХ р.н.), 

- Юрченко Євдокії Іллівні – жительці м. Корюківка (ХХХХ р.н.), 

- Римар Тетяні Федорівні – жительці м. Корюківка (ХХХХ р.н.), 

- Грось Лідії Гаврилівні – жительці м. Корюківка (ХХХХ р.н.). 

        Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів          

від 19.02.2020 № 30. 

 

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

в сумі 3000 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 300 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 

 

26 лютого 2020 року                     м. Корюківка                                         № 62  

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету Корюківської  

міської ради від 24.12.2019 № 515  

«Про затвердження коефіцієнтів  

співвідношень та штатного розпису  

КП «Благоустрій» Корюківської міської ради» 

 

        Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 24.02.2020 № 45, 

керуючись ст. ст. 30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

       Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 24.12.2019 № 515 «Про затвердження коефіцієнтів співвідношень та 

штатного розпису КП «Благоустрій» Корюківської міської ради», виклавши 

коефіцієнти співвідношень розмірів мінімальних місячних посадових окладів 

до мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду основного виробництва у 

редакції, 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 

 

26 лютого 2020 року                       м. Корюківка                                        № 63 

                                                        

Про затвердження форми адміністративного 

протоколу та визначення уповноважених 

осіб виконавчого апарату міської ради 

та її виконкому зі складання  

адміністративних протоколів 

за порушення ст. 197-198 КУпАП 

та надання їм інших повноважень  

у сфері реєстрації місця проживання  

 

       З метою забезпечення роботи органу реєстрації Корюківської міської ради 

та керуючись ст. 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців»,           

ст. 213, 255-256, 258 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

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

 

виконком  міської ради  вирішив: 

 

1. Затвердити форму адміністративного протоколу, що складається за 

вчинення правопорушень, передбачених ст. 197-198 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (додається). 

 

2. Надати повноваження посадовим особам виконавчого апарату 

Корюківської міської ради та її виконкому: 

Ващенку Івану Олександровичу – начальнику юридичного відділу - 

державному реєстратору виконавчого апарату міської ради, 

Бабич Вікторії Сергіївні – провідному спеціалісту - державному 

реєстратору юридичного відділу виконавчого апарату міської ради, 

Демяненко Ірині Віталіївні – головному спеціалісту загального відділу 

виконавчого апарату міської ради, 

Хижняк Наталії Олексіївні – спеціалісту 1 категорії загального відділу 

виконавчого апарату міської ради, 

Гончаренко Ірині Василівні - виконуючому обов’язки старости Брецького 

старостинського округу, 



       Лисенку Олегу Віталійовичу - виконуючому обов’язки старости 

Будянського старостинського округу, 

Козелу Володимиру Івановичу - виконуючому обов’язки старости 

Забарівського старостинського округу, 

Сухій Марії Романівні - виконуючому обов’язки старости Наумівського 

старостинського округу,  

Юденко Наталії Миколаївні - виконуючому обов’язки старости 

Рейментарівського старостинського округу, 

Кравченко Олені Василівні - виконуючому обов’язки старости 

Сядринського старостинського округу,  

Кучеренку Леоніду Анатолійовичу - виконуючому обов’язки старости 

Тютюнницького старостинського округу,  

Пилипенко Раїсі Григорівні - виконуючому обов’язки старости 

Хотіївського старостинського округу, 

Єгуновій Аллі Іванівні - виконуючому обов’язки старости на території сіл 

Бешківка, Домашлин, Луковець,  

Редіну Антону Леонідовичу - виконуючому обов’язки старости на 

території сіл Верхолісся, Олександрівка, Піски,  

Лісеному Віктору Миколайовичу - виконуючому обов’язки старости на 

території сіл Бурківка, Савинки, а саме: 
2.1. Складати   протоколи   про   адміністративні   правопорушення,   

передбачені ст. 197 - 198 КУпАП. 

2.2. Виносити постанови у справі про адміністративні правопорушення на 

місці вчинення правопорушення, передбаченого ст. 197-198 КУпАП (при 

накладенні адміністративного стягнення  у вигляді попередження). 

2.3. Подавати відомості до відділу ведення Державного  реєстру  виборців 

Корюківської районної державної адміністрації про: 

а) громадян України, зареєстрованих за місцем проживання на території 

Корюківської міської ради, яким протягом наступного  місяця виповниться             

18 років, 

б) виборців, які протягом попереднього місяця зареєстрували своє місце 

проживання на території Корюківської міської ради, 

в) виборців, які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації за місцем 

проживання на території Корюківської міської ради. 
 

3. Рішення виконавчого комітету від 05.04.2016 № 125 «Про   

затвердження форми адміністративного протоколу та визначення 

уповноважених осіб виконавчого апарату міської ради та її виконкому зі 

складання адміністративних протоколів за порушення ст. 197-198 КУпАП та 

надання їм інших повноважень  в сфері реєстрації місця проживання» вважати 

таким, що втратило чинність. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови  Савченка О.М.. 

Міський голова                                                                        Р.АХМЕДОВ 



  

 

 

 

 

Протокол про адміністративне правопорушення 

 

"___" ____________ 20__ року 

________________________________________________________________________________   
                                                                                   (місце складання протоколу) 

Я, 

________________________________________________________________________________ 
(посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої посадової особи)  

 

________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

керуючись статтями 254, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

склав(ла) цей протокол про те, що  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  
  
    (місце, час і суть правопорушення, нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення) 

 

Відомості про особу, стосовно якої складено протокол: 

 

Прізвище, ім'я, по батькові: ________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

Дата, місце народження: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Місце проживання, номер телефону _________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

Місце роботи, посада, дата призначення на посаду ____________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

Документ, що посвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли виданий) або довідка кадрової 

служби, витяг з особової справи) ___________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
                      (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради 

від 26 лютого 2020 року № 63 



 

роз'яснено зміст статті 63 Конституції України, а також його (її) права та обов'язки, 

передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: 

знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; 

при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі 

права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням 

юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не 

володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі). 

Підпис ____________________________________ 

Запис про відмову особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, 

від проставлення підпису про обізнаність із зазначеними положеннями Конституції України 

та Кодексу України про адміністративні правопорушення ______________________________  

_________________________________________________________________________________ 

Підпис уповноваженої особи _______________________________________________________ 

Пояснення і зауваження щодо змісту цього протоколу (можуть бути додані окремо)  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

Запис про відмову від подання пояснення і зауважень щодо змісту цього протоколу, відмову 

від підписання протоколу та мотиви такої відмови (можуть бути додані окремо) ____________  

_________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

Підпис уповноваженої особи _______________________________________________________ 

До протоколу додаються:  

1. ______________________________________________________________________________  

2. ______________________________________________________________________________   
                                                          (зазначається перелік матеріалів, що додаються до протоколу) 

 

Підпис особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, та яка 

отримала один примірник протоколу _______________________________________________ 

Підпис уповноваженої особи ______________________________________________________ 

Свідки правопорушення (якщо такі були): 

1. ______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  
                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові; місце проживання) 

 

2. ______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  
                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові; місце проживання) 

Підписи свідків (якщо такі були): 

1. 

2. 

Уповноважена посадова особа 

________________________________________________________________________________  
                                                                                       (підпис, прізвище, ініціали) 

 

Протокол подається на розгляд виконавчого комітету Корюківської міської ради 



                                                              
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 лютого 2020 року                м. Корюківка                                                 № 64  

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету від 10.04.2018   

№ 125 «Про утворення Експертної групи  

по відбору проектів громадського  

бюджетування» 

 

Враховуючи кадрові зміни та у відповідності до п. 4.4. Положення про 

громадський бюджет (бюджет участі) в Корюківській міській територіальній 

громаді, затвердженого рішенням п’ятнадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 07.08.2018, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 
 

 

Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 10.04.2018 

№ 125  «Про утворення Експертної групи по відбору проектів громадського 

бюджетування», виклавши його в наступній редакції: 

«Утворити Експертну групу по відбору проектів, реалізація яких 

відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) в 

Корюківській міській територіальній громаді, в складі: 

1. Олійник Світлана Олександрівна – секретар міської ради, керівник 

групи. 

2. Биков Олександр Миколайович  – заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, заступник керівника групи. 

Члени групи: 

        3. Ващенко Іван Олександрович – начальник юридичного відділу – 

державний реєстратор виконавчого апарату міської ради. 

        4. Скиба Тетяна Віталіївна – начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради. 

        5. Бабич Сергій Володимирович – депутат міської ради, голова постійної 

комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально - економічного та 

культурного розвитку міста. 

        6. Селюк Анатолій Михайлович – начальник КП «Благоустрій». 



        7. Станіславська Анна Григорівна – голова Корюківської молодіжної 

ради. 

        8. Онищук Володимир Леонідович – голова КММГО «Альтернатива».» 

 

 

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 

 

26 лютого 2020 року                    м. Корюківка                                              № 65 

 

Про затвердження умов продажу  

нежитлової будівлі, що розташована за адресою:  

вул. Дудка, 64В, м. Корюківка,  

Чернігівська область 

 

Розглянувши подання аукціонної комісії щодо умов продажу об’єкта 

малої приватизації, на виконання рішення двадцять п’ятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 19.07.2019 № 6-25/VII «Про включення 

нового об’єкта до Переліку об’єктів міської комунальної власності, що 

підлягають приватизації у 2019 році» та рішення тридцять третьої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 06.02.2020 № 72-33/VII «Про 

продовження приватизації», відповідно до Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна», Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 

умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України           

від 10.05.2018 № 432, керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве  

самоврядування  в  Україні», 
 

                                   виконком міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити умови продажу об’єкта малої приватизації – нежитлової  

будівлі, розташованої за адресою: вул. Дудка, 64В, м. Корюківка, Чернігівська 

область, розроблені аукціонною комісією (додаються). 
 

2. Затвердити текст інформаційного повідомлення про продаж на 

електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – нежитлової  будівлі, 

розташованої за адресою: вул. Дудка, 64В, м. Корюківка, Чернігівська область 

(додається). 
 

3. Опублікувати на сайті міської ради та в електронній торговій системі 

інформаційне повідомлення про продаж на електронному аукціоні об’єкта 

малої приватизації відповідно до вимог чинного законодавства України.  
 

 

Міський голова                                                                         Р.АХМЕДОВ 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 26 лютого 2020 року  № 65 

«Про затвердження умов продажу  

нежитлової будівлі, розташованої 

за  адресою: вул. Дудка, 64В, 

м.Корюківка, Чернігівська 

область» 

 

Умови продажу об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі, 

розташованої за  адресою: вул. Дудка, 64В, м. Корюківка,   

Чернігівська область 
 

Інформація про об'єкт приватизації: 
 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля. 

Місцезнаходження об’єкта: вул. Дудка, 64В, м. Корюківка, Чернігівська 

область. 

Опис об’єкта: нежитлова будівля загальною площею 472,2 кв.м., будівельний 

об’єм 1840 куб.м.. Двоповерхова цегляна нежитлова будівля, фундамент – 

бетон, покрівля – шифер, має два входи. Дверні та віконні блоки дерев’яні. 

Забезпечена електропостачанням. Будівля потребує поточного ремонту.  

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,0600 га. 

План будівлі: технічний паспорт на нежитлову будівлю. 

Фотографічне зображення об’єкта приватизації: розміщено на сайті 

Корюківської міської ради Чернігівської області http://koryukivka-rada.gov.ua/. 
 
 

Інформація про балансоутримувача: Корюківська міська рада Чернігівської 

області, код за ЄДРПОУ 04061760, індекс 15300, Чернігівська обл.,                          

м. Корюківка, вул. Бульварна, 6, тел. (04657) 2-15-56, 2-13-79.  

 

Інформація про електронний аукціон: 

1. Аукціон без умов: 

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні: 660 985,56 грн. (шістсот 

шістдесят тисяч дев’ятсот вісімдесят п’ять гривень 56 копійок).  

Розмір гарантійного внеску: 66 098,56 грн.. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 6 609,86 грн.. 

Дата та час проведення аукціону: визначається електронною торговою 

системою автоматично. 

Аукціон буде проведено відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою 

http://koryukivka-rada.gov.ua/


Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (надалі – Порядок                   

№ 432). 

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 

пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 

відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до 

закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 

аукціоні/закритих цінових пропозицій.  

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов 
встановлюється відповідно до Порядку № 432 для кожного електронного 

аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години                     

30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 
 

У разі, якщо об’єкт, що пропонувався до продажу на аукціоні, не продано, 

проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни  на 50%. 
 

 

2. Аукціон без умов зі зниженням стартової ціни: 

Стартова ціна об’єкта: 330 492,78 грн (триста тридцять тисяч чотириста 

дев’яносто дві гривні 78 копійок).  

Розмір гарантійного внеску: 33 049,28 грн.. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 3 304,93 грн..  

Без умов продажу.  

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 

пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 

відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до 

закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 

аукціоні/закритих цінових пропозицій.  

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов із зниженням 

стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС 

для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години                 

30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення 

електронного аукціону. 
 

Період між аукціоном без умов зі зниженням стартової ціни та аукціоном                   

за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій складає 25 календарних днів від дати опублікування 

інформаційного повідомлення в ЕТС. 

 

3. Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 

Стартова ціна об’єкта: 330 492,78 грн (триста тридцять тисяч чотириста 

дев’яносто дві гривні 78 копійок).  

Розмір гарантійного внеску: 33 049,28 грн.. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 3 304,93 грн..  

Кількість кроків: 3. 



Без умов продажу.   

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 

пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 

відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до 

закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 

аукціоні/закритих цінових пропозицій.  

 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 

часу з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення 

електронного аукціону.  

 

Додаткова інформація: 

 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна», у разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь 

в аукціоні від одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а 

орган приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта 

шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним 

ціною, але не нижче стартової ціни. 
 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщені на сайті 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.  

Сплата гарантійних та реєстраційних внесків здійснюється в національній 

валюті на рахунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний 

покупець зареєструвався для участі в торгах.  

 

Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та 

проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 
 

Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків потенційних покупців: Отримувач: УК у Корюківському 

районі /ОТГ м. Корюківка/ 31030000; Код отримувача ЄДРПОУ: 37750065; 

банк отримувача: Казначейство України (ел.адм.подат.); МФО 899998, рахунок 

UA378999980314151905000025639 (призначення платежу –  перерахування 

гарантійного внеску). 
 

Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків 

реєстраційних внесків потенційних покупців: Отримувач: УК у Корюківському 

районі /ОТГ м. Корюківка / 24060300; Код отримувача ЄДРПОУ: 37750065; 

банк отримувача: Казначейство України (ел.адм.подат.); МФО 899998; рахунок 

UA058999980314020544000025639 (призначення платежу – перерахування 

реєстраційного внеску). 
 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.


Реквізити для перерахування переможцем аукціону коштів за придбаний 

об’єкт: Отримувач: УК у Корюківському районі /ОТГ м. Корюківка/ 31030000; 

Код отримувача ЄДРПОУ: 37750065; банк отримувача: Казначейство України 

(ел.адм.подат.); МФО 899998; рахунок UA378999980314151905000025639 

(призначення платежу –  кошти від відчуження майна комунальної власності). 
 

Покупець несе витрати по оплаті нотаріальних послуг щодо об’єкта 

приватизації. 
 

mailto:Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна 

за місцем його розташування з 9-00 до 16-00 в робочі дні. 

 

Організатор аукціону: Корюківська міська рада Корюківського району 

Чернігівської області. Місцезнаходження: Чернігівська область, м. Корюківка, 

вул. Бульварна, 6, адреса сайту: http://koryukivka-rada.gov.ua/ . Час роботи: 

понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця – з 8.00 до 17.00. Перерва з 13.00 

до 14.00 год. Контактна особа: Савченко Олександр Миколайович, тел. (04657) 

2-15-56, Долбіна Людмила Михайлівна, тел. (04657) 2-13-79, e-mail: 

koryukivka.rada@gmail.com. 

Продавець не є платником податку на додану вартість. 

                 

mailto:Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 

Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2019-07-26-000001-1 

Період між аукціоном без умов та аукціоном зі зниженням стартової ціни 

складає 25 календарних днів від дати опублікування інформаційного 

повідомлення в ЕТС. 

 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які 

мають право використовувати електронний майданчик і з якими 

адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 
 

Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із підключених до 

системи Прозорро. Продажі майданчиків. Операторів електронних 

майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.sale/pokupcyam. 

mailto:
http://koryukivka-rada.gov.ua/
mailto:koryukivka.rada@gmail.com
mailto:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
https://prozorro.sale/pokupcyam
https://prozorro.sale/pokupcyam


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 26 лютого 2020 року  № 65 

«Про затвердження умов продажу  

нежитлової будівлі, розташованої 

за  адресою: вул. Дудка, 64В,              

м. Корюківка, Чернігівська 

область» 

 

Інформаційне повідомлення  

про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – 

нежитлової будівлі, розташованої за  адресою: вул. Дудка, 64В,                              

м. Корюківка, Чернігівська область 
 

Інформація про об'єкт приватизації: 
 

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля  

Місцезнаходження об’єкта: вул. Дудка, 64В, м. Корюківка, Чернігівська 

область.  

Опис об’єкта: нежитлова будівля загальною площею 472,2 кв.м., будівельний 

об’єм 1840 куб.м. Двоповерхова цегляна нежитлова будівля, фундамент – 

бетон, покрівля – шифер, має два входи. Дверні та віконні блоки дерев’яні. 

Забезпечена електропостачанням. Будівля потребує поточного ремонту.  

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,0600 га. 
 

Інформація про балансоутримувача: Корюківська міська рада Чернігівської 

області, код за ЄДРПОУ 04061760; вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, 

Чернігівська обл., 15300, тел. (04657) 2-15-56, 2-13-79.  
 

План та фотографічне зображення об’єкта приватизації: додаються. 

 

Інформація про електронний аукціон: 

 

1. Аукціон без умов: 

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні: 660 985,56 грн. (шістсот 

шістдесят тисяч дев’ятсот вісімдесят п’ять гривень 56 копійок).  

Розмір гарантійного внеску: 66 098,56 грн.. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 6 609,86 грн..  

Дата та час проведення аукціону: визначається електронною торговою 

системою автоматично. 

Аукціон буде проведено відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (надалі – Порядок                

№ 432). 



Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 

пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 

відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до 

закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 

аукціоні/закритих цінових пропозицій.  

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов 
встановлюється відповідно до Порядку № 432 для кожного електронного 

аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години                    

30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

 

У разі, якщо об’єкт, що пропонувався до продажу на аукціоні, не продано, 

проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни  на 50%. 

 

2. Аукціон без умов зі зниженням стартової ціни: 

Стартова ціна об’єкта: 330 492,78 грн (триста тридцять тисяч чотириста 

дев’яносто дві гривні 78 копійок).  

Розмір гарантійного внеску: 33 049,28 грн.. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 3 304,93 грн.. 

Без умов продажу.  

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 

пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 

відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до 

закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 

аукціоні/закритих цінових пропозицій.  

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов із зниженням 

стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС 

для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 

хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного 

аукціону. 

 

Період між аукціоном без умов зі зниженням стартової ціни та аукціоном за 

методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій складає 25 календарних днів від дати опублікування 

інформаційного повідомлення в ЕТС. 

 

3. Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 

Стартова ціна об’єкта: 330 492,78 грн (триста тридцять тисяч чотириста 

дев’яносто дві гривні 78 копійок).  

Розмір гарантійного внеску: 33 049,28 грн.. 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.. 

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 3 304,93 грн..  

Кількість кроків: 3. 

Без умов продажу.   



Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 

пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 

відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до 

закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 

аукціоні/закритих цінових пропозицій.  

 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 

часу з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення 

електронного аукціону.  

 

Додаткова інформація: 
 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна», у разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь 

в аукціоні від одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а 

орган приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта 

шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним 

ціною, але не нижче стартової ціни. 
 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщені на сайті 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.  

Сплата гарантійних та реєстраційних внесків здійснюється в національній 

валюті на рахунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний 

покупець зареєструвався для участі в торгах.  
 

Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та 

проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти: 
 

Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків 

гарантійних внесків потенційних покупців: Отримувач: УК у Корюківському 

районі /ОТГ м. Корюківка/ 31030000; Код отримувача ЄДРПОУ: 37750065; 

банк отримувача: Казначейство України (ел.адм.подат.); МФО 899998, рахунок 

UA378999980314151905000025639 (призначення платежу –  перерахування 

гарантійного внеску). 
 

Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків 

реєстраційних внесків потенційних покупців: Отримувач: УК у Корюківському 

районі /ОТГ м. Корюківка / 24060300; Код отримувача ЄДРПОУ: 37750065; 

банк отримувача: Казначейство України (ел.адм.подат.); МФО 899998; рахунок 

UA058999980314020544000025639 (призначення платежу – перерахування 

реєстраційного внеску). 
 

Реквізити для перерахування переможцем аукціону коштів за придбаний 

об’єкт: Отримувач: УК у Корюківському районі /ОТГ м. Корюківка/ 31030000; 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.


Код отримувача ЄДРПОУ: 37750065; банк отримувача: Казначейство України 

(ел.адм.подат.); МФО 899998; рахунок UA378999980314151905000025639 

(призначення платежу –  кошти від відчуження майна комунальної власності). 
 

Покупець несе витрати по оплаті нотаріальних послуг щодо об’єкта 

приватизації. 
 

mailto:Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна 

за місцем його розташування з 9-00 до 16-00 в робочі дні. 

 

Організатор аукціону: Корюківська міська рада Корюківського району 

Чернігівської області. Місцезнаходження: вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, 

Чернігівська область, адреса сайту: http://koryukivka-rada.gov.ua/. Час роботи: 

понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця – з 8.00 до 17.00. Перерва з 13.00 

до 14.00 год. Контактна особа: Савченко Олександр Миколайович, тел. (04657) 

2-15-56, Долбіна Людмила Михайлівна, тел. (04657) 2-13-79, e-mail: 

koryukivka.rada@gmail.com. 

Продавець не є платником податку на додану вартість. 

                 

Технічні реквізити інформаційного повідомлення:  

Дата та номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу 

об’єкта приватизації: рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 15.08.2019 року № 316 «Про затвердження умов продажу нежитлової 

будівлі, розташованої за адресою: вул. Дудка, 64В, м. Корюківка, Чернігівська 

область». 

 

mailto:Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 

Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2019-07-26-000001-1. 

 

Період між аукціоном без умов та аукціоном зі зниженням стартової ціни 

складає 25 календарних днів від дати опублікування інформаційного 

повідомлення в ЕТС. 
 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які 

мають право використовувати електронний майданчик і з якими 

адміністратор уклав відповідний договір:  https://prozorro.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із підключених до 

системи Прозорро. Продажі майданчиків. Операторів електронних 

майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.sale/pokupcyam. 

mailto:
http://koryukivka-rada.gov.ua/
mailto:koryukivka.rada@gmail.com
mailto:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
https://prozorro.sale/pokupcyam
https://prozorro.sale/pokupcyam


                                                                         
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 лютого 2020 року                       м. Корюківка                                         № 66 
 

Про затвердження розміру 

кошторисної заробітної плати  

на 2020 рік 

 

        Розглянувши клопотання ПП «Будмайстер» від 05.02.2020 № 1,                    

ТОВ «Будівельник» від 07.02.2020 № 4 щодо затвердження розміру 

кошторисної заробітної плати для визначення вартості робіт з будівництва та 

виконання ремонтів об’єктів благоустрою та інфраструктури, розташованих на 

території Корюківської міської ради, відповідно до наказу Міністерства 

регіонального  розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства 

України від 20.10.2016 № 281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру 

кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості 

будівництва об’єктів», ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»  

 

                                  виконком міської ради вирішив: 

      

        Затвердити розмір кошторисної заробітної плати на 2020 рік: 

 

-   для розрахунку вартості будівництва об’єктів – на рівні 11390,78 грн.  

(розрахунок додається),  

-      для розрахунку вартості послуг з поточного ремонту об’єктів благоустрою 

та інфраструктури – на рівні 11445,00 грн. (розрахунок додається). 

 

        2. Контроль за виконанням 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 

 

26 лютого 2020 року                       м. Корюківка                                         № 67  

 

Про надання ТОВ «Ейр Брідж Компані» 

дозволів на розміщення об’єктів  

зовнішньої реклами на території населених пунктів  

Корюківської міської ради 

 

Розглянувши подання КП «Благоустрій» від 24.02.2020 № 46 щодо 

надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами ТОВ «Ейр Брідж 

Компані», керуючись Положенням про розміщення зовнішньої реклами на 

території населених пунктів Корюківської міської ради, затвердженим 

рішенням двадцять четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 30.05.2019 № 33-24/VII, Типовими правилами розміщення 

зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України 

від 29.12.2003 № 2067, ст. 16 Закону України «Про рекламу»,  ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «Ейр Брідж 

Компані» дозволи на розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території 

населених пунктів Корюківської міської ради в термін по 31 грудня 2022 року, 

а саме – біл-бордів розміром 18 м
2
 кожен, за адресами: 

- м. Корюківка, вул. Садова, біля будинку № 35, 

- м. Корюківка, вул. Нова, біля будинку № 21, 

- м. Корюківка, вул. Г. Костюк, біля будинку № 24, 

- с. Сядрине, вул. Генерала Білого, біля будинку № 58, 

- с. Соснівка, вул. Магістральна, біля будинку № 15Б, 

- с. Наумівка, вул. Шевченка, 

- с. Тютюнниця, вул. Богдана Хмельницького, біля будинку № 56, 

- с. Сахутівка, вул. Шевченка, біля будинку № 76. 

      

2. Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради 

(Селюк А.М.) укласти з ТОВ «Ейр Брідж Компані» договори на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами на території населених пунктів Корюківської 



міської ради та встановити плату за користування місцями розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами, вказаних в пункті 1 даного рішення, у 

відповідності до Положення про розміщення зовнішньої реклами на території 

населених пунктів Корюківської міської ради, затвердженого рішенням 

двадцять четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

30.05.2019 № 33-24/VII. 

 

3. Встановити, що пункт 1 даного рішення набуває чинності з моменту 

укладення договорів, передбачених пунктом 2 даного рішення. 

 

4. Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради 

(Селюк А.М.) повідомити ТОВ «Ейр Брідж Компані» про порядок та підстави 

демонтажу рекламних конструкцій. 

 

5. 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 

 

26 лютого 2020 року                       м. Корюківка                                        № 68 

 

Про надання дозволу на здійснення 

попередньої оплати 

 

Розглянувши клопотання КП «Убідьське» від 25.02.2020 № 27, керуючись 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення 

попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні 

кошти», ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                     виконком міської ради вирішив: 

 

Надати дозвіл комунальному підприємству «Убідьське» Корюківської 

міської ради на здійснення попередньої оплати робіт з поточного ремонту 

системи централізованого водопостачання в с. Савинки Корюківського району 

Чернігівської області на суму 25819,39 грн.. 

 

  

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                                

 

26 лютого 2020 року                     м. Корюківка                                          № 69 

 

Про погодження калькуляцій 

 

        Розглянувши клопотання ТОВ «Будівельник» від 03.02.2020 № 3                   

та від 07.02.2020 № 5 щодо затвердження калькуляцій вартості послуг 

спецтехніки підприємства, що використовується для виконання ремонтів 

об’єктів благоустрою Корюківської міської ради,  та вартості її перебазування, 

керуючись ст.ст. 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

                                     виконком міської ради вирішив:   

 

        1. Погодити наступні калькуляції товариства з обмеженою 

відповідальністю «Будівельник»: 

 

-     калькуляцію вартості 1 години експлуатації екскаватора - навантажувача 

JСВ ЗСХ та фронтального колісного екскаватора JСВ ЗСХ, 

-       калькуляцію вартості 1 години експлуатації автобуса ЧПК-3, 

-      калькуляцію вартості 1 години експлуатації автокранів МАЗ СМК 101 та 

10-20 Т-С, 

-       калькуляцію вартості 1 години експлуатації бульдозера ДТ-75, 

-       калькуляцію вартості 1 години експлуатації екскаватора ЕО-2621, 

-       калькуляцію вартості 1 години експлуатації ЗІЛ ММЗ 4502, 

-     калькуляцію вартості 1 години експлуатації автомобіля КАМАЗ 5511 та 

КАМАЗ 55102, 

-       калькуляцію вартості 1 години експлуатації катка. 

 

        2. Погодити вартість перебазування будівельної техніки товариства з 

обмеженою відповідальністю «Будівельник», а саме: 

 

-   вартість перебазування катка ДУ-96 (8 тонн) автомобілем КАМАЗ на 

відстань 1 км.,  



-    вартість  перебазування  бульдозера  ДТ-75   автомобілем КАМАЗ на 

відстань 1 км., 

-       вартість перебазування  екскаватора-навантажувача JBC ЗСХ на відстань 

1 км..  

-        вартість перебазування  екскаватора ЕО-2621 на відстань 1 км..  

 

 

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 

 

26 лютого 2020 року                м. Корюківка                                                 № 70 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про формування Переліків об’єктів оренди   

 

На виконання Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна, керуючись ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Сформувати Перелік першого типу – Перелік об’єктів, що підлягають 

передачі в оренду на аукціоні (додається). 

 

2. Сформувати Перелік другого типу – Перелік об’єктів, що підлягають 

передачі в оренду без проведення аукціону (додається). 

 

3. Винести на чергову сесію міської ради питання про затвердження 

даного рішення. 

 

4. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити 

виконання даного рішення. 

 

        5. 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 

 

26 лютого  2020 року                м. Корюківка                                             № 71 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про оренду майна 

міської комунальної власності  

 

Розглянувши звернення КНП «Корюківський центр первинної медико -

санітарної допомоги» Корюківської районної ради від 10.01.2020 № 03-05/13,  

керуючись ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

                           виконком міської ради вирішив: 
 

1. Передати в оренду комунальному некомерційному підприємству 

«Корюківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Корюківської 

районної ради будівлю амбулаторії загальної практики сімейної медицини (на 

1-2 лікаря), розташованої по вул. Бородавка, 2А, с. Наумівка Корюківського 

району Чернігівської області, для надання первинної медичної допомоги 

громадянам терміном на 2 роки 11 місяців з річною орендною платою у 

розмірі 1 гривня.  

 

2. Винести на чергову сесію міської ради питання про затвердження 

даного рішення. 

 

3. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити 

виконання даного рішення. 

 

4. 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 

 

26 лютого 2020 року                м. Корюківка                                                 № 72 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про передачу матеріальних цінностей  

у підзвіт Сядринському будинку культури 

 

Розглянувши звернення Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 24.02.2020 № 01-11/191, керуючись ст.ст. 28, 29 

Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

                         виконком міської ради вирішив: 

 

1. Погодити Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради передачу з підзвіту Корюківської школи мистецтв                                  

ім. О.С. Корнієвського Корюківської міської ради у підзвіт  Сядринському 

будинку культури Корюківської міської ради крісла театральні в кількості                

72 штуки на загальну суму 1440,00 грн.. 
 

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

(Наумчик І.В.)  забезпечити  виконання даного рішення. 

 

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 

 

26 лютого 2020 року                       м. Корюківка                                         № 76 

 

Про квартирний облік 

 

Розглянувши клопотання служби у справах дітей Корюківської районної 

державної адміністрації, заяву Дятла М.М., лист Управління Державної 

міграційної служби у Чернігівській області, враховуючи дані адресної 

картотеки Корюківської міської 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 президії професійних спілок від 07.01.1985 «Про 

порядок обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 

надання їм жилих приміщень у Чернігівській області», ст. 33 Закону України 

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

 1. Поставити на квартирний облік: 

- Надділа Ярослава Володимировича, ХХХХ р.н., дитину, позбавлену 

батьківського піклування, черга позачергова, склад сім’ї – 1 особа. 

 Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від 

24.01.2020 № 11-18/57; 

 

- Батрак Ярославу Андріївну, ХХХХ р.н., дитину, позбавлену батьківського 

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

 Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від 

27.01.2020 № 11-18/61; 

 

- Дятла Михайла Миколайовича, ХХХХ р.н., черга загальна, склад сім’ї – 1 

особа. 

 Підстава: заява вх. № 30/04-05 від 31.01.2020. 



 

 2. У зв’язку з втратою підстав, що дають право громадянам, які 

потребують поліпшення житлових умов  з правом позачергового забезпечення 

житлом та перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті 

Корюківської міської ради за місцем проживання: 

 

 2.1. перевести на загальну чергу з дати постановки на квартирний облік 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа: 

- Тройну Марину Володимирівну, ХХХХ р.н., поставлену на квартирний 

облік зі статусом дитини-сироти, з 22.02.2011. 

 Підстава: досягнення 23 річного віку ХХХХ, рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 22.02.2011 № 45; 

 

- Мірошниченка Кирила Миколайовича, ХХХХ р.н., поставленого на 

квартирний облік зі статусом дитини, позбавленої батьківського піклування, з 

22.02.2011. 

Підстава: досягнення 23 річного віку 12.01.2018, рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 22.02.2011 № 45; 

 

- Пуховець Анну Василівну, ХХХХ р.н., поставлену на квартирний облік зі 

статусом дитини, позбавленої батьківського піклування, з 22.02.2011. 

Підстава: досягнення 23 річного віку 11.11.2016, рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 22.02.2011 № 45; 

 

- Смаглюка Олега Валентиновича, ХХХХ р.н., поставленого на квартирний 

облік зі статусом дитини, позбавленої батьківського піклування, з 22.02.2011. 

Підстава: досягнення 23 річного віку 05.01.2018, рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 22.02.2011 № 45; 

 

- Лобанова Володимира Анатолійовича, ХХХХ р.н., поставленого на 

квартирний облік зі статусом дитини, позбавленої батьківського піклування, з 

29.03.2011. 

Підстава: досягнення 23 річного віку 16.07.2016, рішення Тютюнницької 

сільської ради від 29.03.2011 № 11, рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 11.07.2017 № 259; 

 

- Мальчика Святослава Олексійовича, ХХХХ р.н., поставленого на 

квартирний облік зі статусом сироти, з 16.06.2011. 

Підстава: досягнення 23 річного віку 18.04.2018, рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 16.06.2011 № 150; 

 

- Анищенко Лілію Дмитрівну, ХХХХ р.н., поставлену на квартирний облік зі 

статусом дитини, позбавленої батьківського піклування, з 15.12.2011. 

Підстава: досягнення 23 річного віку 22.08.2018, рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 15.12.2011 № 294; 



 

- Рослу Ольгу Леонідівну, ХХХХ р.н., поставлену на квартирний облік зі 

статусом дитини, позбавленої батьківського піклування, з 20.01.2012. 

Підстава: досягнення 23 річного віку 26.01.2018, рішення виконавчого 

комітету Наумівської сільської ради від 20.01.2012 № 4, рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 11.07.2017 № 259; 

 

- Лашко Ірину Миколаївну, ХХХХ р.н., поставлену на квартирний облік зі 

статусом сироти, з 28.02.2012. 

Підстава: досягнення 23 річного віку 28.10.2016, рішення виконавчого 

комітету Забарівської сільської ради від 28.02.2012 № 10, рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 11.07.2017 № 259; 

 

- Уланову Олену Валеріївну, ХХХХ р.н., поставлену на квартирний облік зі 

статусом дитини, позбавленої батьківського піклування, з 20.04.2012. 

Підстава: досягнення 23 річного віку 19.03.2019, рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 20.04.2012 № 82; 

 

- Шевель Надію Іванівну, ХХХХ р.н., поставлену на квартирний облік зі 

статусом дитини, позбавленої батьківського піклування, з 17.05.2012. 

Підстава: досягнення 23 річного віку 17.01.2018, рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 17.05.2012 № 109; 

 

- Муху Марію Валентинівну, ХХХХ р.н., поставлену на квартирний облік зі 

статусом дитини, позбавленої батьківського піклування, з 18.10.2012. 

Підстава: досягнення 23 річного віку 24.08.2019, рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 18.10.2012 № 216; 

 

- Романенко Карину Станіславівну, ХХХХ р.н., поставлену на квартирний 

облік зі статусом дитини, позбавленої батьківського піклування, з 22.11.2012. 

Підстава: досягнення 23 річного віку 04.09.2019, рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 22.11.2012 № 233; 

 

- Ожогину Аллу Володимирівну, ХХХХ р.н., поставлену на квартирний облік 

зі статусом сироти, з 25.04.2013. 

Підстава: досягнення 23 річного віку 30.06.2017, рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 25.04.2013 № 79; 

 

- Зепову Юлію Борисівну, ХХХХ р.н., поставлену на квартирний облік зі 

статусом дитини, позбавленої батьківського піклування, з 24.10.2014 

Підстава: досягнення 23 річного віку 03.07.2013, рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 24.10.2014 № 189. 

 

2.2. зняти з квартирного обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх числа: 



- Мінюк Вікторію Сергіївну, ХХХХ р.н., поставлену на квартирний облік зі 

статусом дитини, позбавленої батьківського піклування. 

 Підстава: досягнення 23 річного віку 15.03.2011, відсутність реєстрації 

місця проживання на території населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади, забезпечення житловою площею на підставі свідоцтва 

про право власності на квартиру житловою площею 18,1 кв.м. від 08.08.2005, 

виданого Корюківською міською радою; 

 

- Ісаханову Анаіду Суренівну, ХХХХ р.н., поставлену на квартирний облік зі 

статусом дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Підстава: досягнення 23 річного віку 14.04.2014, виїзд на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту з реєстрацією місця проживання в             

м. Одеса 25.10.2010, забезпечення житловою площею на підставі договору 

купівлі-продажу квартири від 19.09.2018 № 1071, посвідчений приватним 

нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Плигіною Ж.О.; 

 

- Баглай Катерину Юріївну, ХХХХ р.н., поставлену на квартирний облік зі 

статусом дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Підстава: досягнення 23 річного віку 02.11.2015, виїзд на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту з реєстрацією місця проживання в            

м. Сновськ Чернігівської області 13.02.2009; 

 

- Федченка Євгенія Сергійовича, ХХХХ р.н., поставленого на квартирний 

облік зі статусом дитини, позбавленої батьківського піклування. 

 Підстава: досягнення 23 річного віку 11.03.2017, відсутність реєстрації 

місця проживання на території населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади; 

 

- Прояву Віталія Васильовича, ХХХХ р.н., поставленого на квартирний 

облік зі статусом дитини, позбавленої батьківського піклування. 

 Підстава: досягнення 23 річного віку 28.05.2017, виїзд на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту з реєстрацією місця проживання в             

м. Конотоп Сумської області 29.08.2016; 

 

- Насирову Катерину Сергіївну, ХХХХ р.н., поставлену на квартирний облік 

зі статусом дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Підстава: досягнення 23 річного віку 20.02.2018, виїзд на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту з реєстрацією місця проживання в             

м. Середина-Буда Сумської області 23.08.2016; 

 

- Федоренко Анастасію Юріївну, ХХХХ р.н., поставлену на квартирний 

облік зі статусом дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Підстава: досягнення 23 річного віку 11.03.2018, відсутність реєстрації 

місця проживання на території населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади; 



 

- Подуфалова Євгенія Валерійовича, ХХХХ р.н., поставленого на 

квартирний облік зі статусом дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Підстава: досягнення 23 річного віку 12.03.2018, відсутність реєстрації 

місця проживання на території населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади; 

 

- Шупелю Ангеліну Ігорівну, ХХХХ р.н., поставлену на квартирний облік зі 

статусом дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Підстава: досягнення 23 річного віку 11.06.2018, виїзд на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту з реєстрацією місця проживання в             

м. Київ 01.11.2013; 

 

- Чеха Володимира Миколайовича, ХХХХ р.н., поставленого на квартирний 

облік зі статусом дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Підстава: досягнення 23 річного віку 16.06.2018, виїзд на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту з реєстрацією місця проживання в             

с. Черешеньки Коропського району Чернігівської області 26.11.2019; 

 

- Зуя Юрія Вікторовича, ХХХХ р.н., поставленого на квартирний облік зі 

статусом дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Підстава: досягнення 23 річного віку 18.10.2018, відсутність реєстрації 

місця проживання на території населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади; 

 

- Ісаєнко Дарію В’ячеславівну, ХХХХ р.н., поставлену на квартирний облік 

зі статусом дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Підстава: досягнення 23 річного віку 16.01.2019, виїзд на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту з реєстрацією місця проживання в             

смт Седнів Чернігівського району Чернігівської області 25.12.2008; 

 

- Скринника Сергія Андрійовича, ХХХХ р.н., поставленого на квартирний 

облік зі статусом дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Підстава: досягнення 23 річного віку 10.11.2019, відсутність реєстрації 

місця проживання на території населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади; 

 

- Тройну Катерину Володимирівну, ХХХХ р.н., поставлену на квартирний 

облік зі статусом дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Підстава: досягнення 23 річного віку 18.11.2019, виїзд на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту з реєстрацією місця проживання в             

м. Чернігів 26.09.2013. 

 



        3. Затвердити списки квартирного обліку осіб, які перебувають на обліку 

за місцем проживання та потребують поліпшення житлових умов, що 

додаються, з врахуванням пунктів 1, 2 даного рішення, а саме: 

 

-      на позачергове отримання жилих приміщень – 90 осіб,  

-      загальна черга – 189 осіб, в тому числі: 

-      на першочергове отримання жилих приміщень – 74 особи. 

 

        4. 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 

 

26 лютого 2020 року                       м. Корюківка                                          № 77 

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши звернення депутата міської ради Плющ А.В., 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), Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

                                  виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Надати Титенко Ользі 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. № 34/04-05 від 07.02.2020. 

 

        2. Надати Лебедко Наталії Володимирівні, зареєстрованій по                           

вул. ХХХХ, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника  

податків ХХХХ, матеріальну допомогу на  лікування в сумі  5000 грн.. 

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

особовий рахунок № ХХХХ. 

       Підстава: депутатське звернення Плющ А.В. вх. № 35/04-05 від 07.02.2020. 

 

       3. Надати Кандибі Тетяні Вікторівні, зареєстрованій по                             

вул. ХХХХ, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника  

податків ХХХХ, матеріальну   допомогу на  лікування в сумі  1000 грн..   

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

особовий рахунок № ХХХХ. 

       Підстава: заява вх. № 39/04-05 від 11.02.2020. 

 



       4. Надати Мотчаному Миколі Олексійовичу, зареєстрованому по                             

вул. ХХХХ, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника  

податків ХХХХ, матеріальну   допомогу на  лікування в сумі 1500 грн..   

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

       Підстава: заява вх. № 42/04-05 від 14.02.2020. 

 

 

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 

 

26 лютого 2020 року                        м. Корюківка                                        № 78    
 

Про надання дозволу на виготовлення 

проектної документації та газифікацію  

житлового будинку 

 

        Розглянувши заяву Зінковської Л.А., керуючись ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                                  виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Надати дозвіл Зінковській Лілії Акіфівні на  виготовлення  проектної 

документації та газифікацію житлового будинку по вул. Вокзальна, 62/2,            

м. Корюківка. 

        Підстава: заява вх. № 45/04-05 від 21.02.2020. 

 

        2.  Дозволити Зінковській Л.А. проведення  земляних  робіт  лише при 

отриманні відповідного дозволу міської ради. 

 

        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 

 

26 лютого 2020 року                   м. Корюківка                                               № 79 

 

Про надання дозволу на підключення 

до централізованої мережі водопостачання  

   Розглянувши звернення КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 11.02.2020 № 27 та від 25.02.2020 № 34, 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 житлових    

будинків за наступними адресами: 

-      по вул. Кошового, 70а,  м.  Корюківка,   заявник  –  Заєць Петро Іванович,           

-   по вул. Шевченка, 237, м. Корюківка, заявник – Мірошниченко Юлія 

Анатоліївна,                                                                                                                                

-      по  вул. Вокзальна, 112,  м.  Корюківка, заявник –  Мещанинець   Віктор   

Миколайович,                                                                                                                           

-    по вул. Сіверська, 26, м.  Корюківка, заявник – Вовк Сергій Олександрович. 

       2. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на 

виконання земляних робіт по підключенню вищезазначених будинків 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 


