
Порядок денний 

засідання виконкому Корюківської міської ради 

від 13 квітня 2020 року 

м. Корюківка 

 

1. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 11.04.2017 № 112 «Про затвердження Регламенту виконавчого 

комітету Корюківської міської ради». 

2. Про спрямування власних надходжень спеціального фонду міського 

бюджету. 

3. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

нагоди 34-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС. 

4. Про затвердження штатного розпису КП «Корюківкаводоканал». 

5. Про роботу комунальних підприємств та установ Корюківської міської 

ради під час карантину, пов’язаного з поширенням гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

6. Про затвердження штатного розпису ДНЗ № 4 «Веселка». 

7. Про затвердження проєктної документації. 
8. Про  погодження  графіка  планово  -  попереджувального   ремонту 

АТ «ОТКЕ». 

9. Про затвердження тимчасових норм витрат палива для службового 

автомобіля Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради. 

10. Про затвердження звітів про оцінку майна. 

12. Про впорядкування обліку майна міської комунальної власності. 

12. Про квартирний облік. 
13. Про надання матеріальної допомоги. 

14. Про часткову втрату чинності рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 01.04.2020 № 110 «Про внесення змін до 

рішення щодо запобігання поширенню COVID-19». 

15. Про затвердження штатного розпису КП «Благоустрій» Корюківської 

міської ради. 



                                                                 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я                           

 

13 квітня 2020 року                        м. Корюківка                                       № 116  
 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 11.04.2017 № 112 

«Про затвердження Регламенту  

виконавчого комітету  

Корюківської міської ради»  
 

        Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», з врахуванням вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», рішень районної комісії з питань техногенно -

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо запобігання поширенню 

коронавірусу COVID-19,  
 

виконком міської ради вирішив: 
 

        Внести зміни до Регламенту виконавчого комітету Корюківської               

міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 11.04.2017            

№ 112  «Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Корюківської 

міської ради», виклавши п. 4.1. розділу 4. «Організація роботи виконавчого 

комітету» в наступній редакції: 

          «4.1. Основною формою  роботи   виконавчого  комітету є його засідання, 

що  забезпечує   колегіальне   обговорення   задач,   які   стоять   перед   ним,   і 

ухвалення рішень по їх виконанню. 

        Засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради, як виняток  

(протягом періоду часу встановлення карантину, режиму надзвичайної 

ситуації, введення надзвичайного стану),  можуть проводитися дистанційно з 

використанням спеціальних технічних та/або програмних засобів.». 

 

Перший заступник міського голови                                    О.САВЧЕНКО               



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я                                 

 

13 квітня 2020 року                        м. Корюківка                                        № 117  

 

Про спрямування власних 

надходжень спеціального фонду 

міського бюджету 

 

       Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І., 

керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 № 659 «Про 

затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог 

щодо їх утворення та напрямів використання», ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 
 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Спрямувати кошти за рахунок залишку станом на 01 січня 2020 року в 

сумі 56800,10 грн. на господарські потреби міської ради. 

 

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Перший заступник міського голови                             О.САВЧЕНКО 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 квітня 2020 року                    м. Корюківка                                           № 118  

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради з нагоди  

34-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації «Спілка 

Чорнобиль», 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 34-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС, за високий 

професіоналізм, самовідданість та вагомий особистий внесок у подолання 

наслідків Чорнобильської катастрофи нагородити Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі            

300 грн. кожному: 

- Довгушу Анатолія Володимировича – учасника ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС; 

- Мотчаного Анатолія Тихоновича – учасника ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС. 

Підстава: клопотання Корюківської районної організації «Спілка 

Чорнобиль» від 13.04.2020 вх. № 236/04-02. 
  

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

600 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 100 грн. для придбання 

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

перерахування коштів згідно з даним рішенням. 

 

Перший заступник міського голови                             О.САВЧЕНКО 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 квітня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 119  

                                                                  

Про затвердження  

штатного розпису 

КП «Корюківкаводоканал»  

 
       Розглянувши  клопотання  КП «Корюківкаводоканал»  Корюківської 

міської ради щодо затвердження штатного розпису підприємства у зв’язку зі  

скороченням штату та чисельності працівників, керуючись ст.ст. 30, 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                     виконком міської ради вирішив: 

 

        Затвердити з 01 травня 2020 року штатний розпис комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, що додається. 

        Підстава: клопотання  від 13.04.2020 № 85. 

 

 

Перший заступник міського голови                                       О. САВЧЕНКО 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 квітня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 120 

 

Про роботу комунальних підприємств  

та установ Корюківської міської ради 

під час карантину, пов’язаного  

з поширенням гострої респіраторної  

хвороби COVID-19, спричиненої  

коронавірусом SARS-CoV-2 

 

Враховуючи, що комунальні підприємства Корюківської міської ради 

«Корюківкаводоканал», «Благоустрій», «Убідьське», Корюківська ЖЕК, а 

також Центр надання соціальних послуг надають послуги у сферах 

життєзабезпечення населення громади та залучаються до здійснення 

профілактичних і протиепідемічних заходів, а повне чи часткове припинення 

їхньої роботи (в т.ч. у зв’язку з невиходом на роботу працівників, які досягли 

віку 60 років) може призвести до збільшення соціальної напруги в суспільстві, 

враховуючи Роз’яснення Департаменту комунікацій Секретаріату Кабінету 

Міністрів України щодо обмежень на період карантину для людей від 60 років, 

опублікованих 07.04.2020, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2», ст. 2 Кодексу законів про працю України, ст. 30 «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,   

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Керівникам комунальних підприємств та установ Корюківської міської 

ради, а саме: 

- КП «Благоустрій» (Селюк А.М.); 

- КП «Корюківкаводоканал» (Галущенко С.В.); 

- Корюківська ЖЕК (Жоголко А.О.); 

- КП «Убідьське» (Малюк Л.М.) 

- Центр надання соціальних послуг (Єрмоленко Т.О.) 



- забезпечити на час карантину, пов’язаного з поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

роботу у відповідності до статутних завдань та затверджених штатних 

розкладів з врахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров’я 

України. 

 

2. Встановити, що працівники комунальних підприємств та установ, 

вказаних в п. 1 даного рішення, не можуть бути примусово відсторонені від 

роботи, а також, незважаючи на їхній вік, мають гарантоване державою право 

на працю та повинні бути допущені до робочих місць. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О.М.. 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                       О.САВЧЕНКО 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я                         

 

13 квітня 2020 року                        м. Корюківка                                          № 121  

 

Про затвердження штатного 

розпису ДНЗ № 4 «Веселка»  

 

       Розглянувши клопотання Корюківського ДНЗ № 4 «Веселка» від           

18.03.2020 № 61 щодо затвердження штатного розпису дошкільного закладу у 

зв’язку зі зміною керівника, керуючись ст.ст. 32, 40, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

 виконком міської ради вирішив: 

 

       Затвердити станом на 11 березня 2020 року штатний розпис дошкільного 

навчального закладу № 4 «Веселка» еколого - натуралістичного напрямку 

Корюківської міської ради, що додається. 

 

                    

Перший заступник міського голови                                О.САВЧЕНКО 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я                          

 

13 квітня 2020 року                       м. Корюківка                                          № 122 

 

Про затвердження проєктної  

документації 

 

         Розглянувши експертні звіти  ТОВ «Перша будівельна експертиза»                    

від 02.04.2020 № 200325-3/В та від 06.04.2020 № 200403-2/В,                                     

ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 13.04.2020 № 02/114/20, керуючись Порядком 

затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560, ст. 31 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити проєктну документацію по об’єкту «Реконструкція 

каналізаційної насосної станції та каналізаційного колектору по                     

вул. Вокзальна, 8 Б в м. Корюківка,  Чернігівської області» на суму                   

1567,617 тис. грн. 

1.1. Основні техніко - економічні характеристики об’єкта: 

Характер проведення робіт – реконструкція. 

Кошторисна вартість робіт: 

всього –  1567,617 тис. грн., у тому числі: 

будівельні роботи – 729,926 тис. грн.,  

устаткування – 475,448 тис. грн., 

інші витрати – 362,243 тис. грн. 

1.2. Генеральний проєктувальник – ФОП Котельчук А.Л. 

1.3. Експертний звіт – ТОВ «Перша будівельна експертиза» від 

02.04.2020 № 200325-3/В.       

 

2. Затвердити проєктну документацію по об’єкту «Реконструкція 

нежитлового  приміщення під автомобільні бокси за адресою вул. Вокзальна, 

9-а, м. Корюківка,  Чернігівської обл.» на суму 1511,168 тис. грн. 

2.1. Основні техніко - економічні характеристики об’єкта: 

Характер проведення робіт – реконструкція. 

Кошторисна вартість робіт: 



всього –  1511,168 тис. грн., у тому числі: 

будівельні роботи – 1114,373 тис. грн.,  

устаткування – 0 тис. грн., 

інші витрати – 396,795 тис. грн. 

2.2. Генеральний проєктувальник – ФОП Солошенко Р.М. 

2.3. Експертний звіт – ТОВ «Перша будівельна експертиза» від 

06.04.2020 № 200403-2/В.       

 

 

 

Перший заступник міського голови                                 О.САВЧЕНКО 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я                               

 

13 квітня 2020 року                       м. Корюківка                                           № 123 

 

Про погодження графіка  

планово-попереджувального ремонту  

АТ «ОТКЕ» 

 

        Розглянувши клопотання Корюківської дільниці АТ «ОТКЕ»                                

вх. № 209/04-02 від 30.03.2020, керуючись ст. 59 Закону України «Про               

місцеве  самоврядування  в  Україні», 

  

                                     виконком міської ради вирішив: 

 

        Погодити Графік планово - попереджувального ремонту технологічного, 

електро-, КВП і А обладнання, теплових мереж та їх гідравлічного 

випробування Корюківської експлуатаційної дільниці ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» на 2020 рік, що 

додається. 

 

 

Перший заступник міського голови                                   О.САВЧЕНКО 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я                          
 

13 квітня 2020 року                       м. Корюківка                                           № 124 

 

Про затвердження тимчасових норм  

витрат палива для службового автомобіля  

Центру надання соціальних послуг  

Корюківської міської ради 

 

       Розглянувши клопотання Центру надання соціальних послуг                

Корюківської міської ради від 17.03.2020 № 01-06-221, відповідно                               

до   постанови  Кабінету  Міністрів   України   від  04.06.2003  № 848  «Про 

впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами           

та організаціями», п. 3.5.4. наказу Міністерства транспорту України від  

10.02.1998  № 43  (зі змінами  і доповненнями), керуючись ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою упорядкування 

витрат палива для  службового  автомобіля  Центру надання соціальних послуг 

Корюківської  міської  ради та на підставі встановлених підприємством - 

виробником технічних характеристик   

 

                                 виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Затвердити для легкового автомобіля RENAULT LODGY універсал - В     

державний номер СВ 0344 ЕА, тимчасову  лінійну  норму витрати  палива   в 

таких межах: 

-     міський цикл – 5.1 л. на  100 км.  пробігу; 

-     змішаний цикл – 4,5 л. на  100 км.  пробігу; 

-     заміський цикл – 4.1 л. на  100 км.  пробігу. 

 

       2. Дана норма витрати палива встановлюється  на період апробації 

автомобіля – з початку його експлуатації до досягнення 3000 км. пробігу. 

 

       3. Рекомендувати Центру надання соціальних послуг Корюківської  

міської  ради направити клопотання до ДП «ДержавтотрансНДІпроект» про 

розробку тимчасових індивідуальних базових лінійних норм витрат палива для 

зазначеного автомобіля. 
       



        4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Перший заступник міського голови                                  О.САВЧЕНКО 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я                         

 

13 квітня 2020 року                       м. Корюківка                                          № 125 
  

Про затвердження звітів про  

оцінку майна 

 

Розглянувши звіти про оцінку нерухомого майна:  

прибудинкової території (тверде покриття) площею 1200 кв.м., що 

знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка з вул. Шевченка 

до будівлі по вул. Вокзальна, 9, виконаний приватним підприємством «Десна - 

Експерт - М» за договором № 046/20-М  від 11.03.2020, 

прибудинкової території (тверде покриття) житлового будинку площею 

1000 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, 

вул. Вокзальна, 3, виконаний приватним підприємством «Десна - Експерт - М» 

за договором № 047/20-М  від 11.03.2020, 

дороги з твердим покриттям площею 1300 кв.м., що знаходиться за 

адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Чехова, виконаний 

приватним підприємством «Десна - Експерт - М» за договором № 049/20-М  

від 11.03.2020, 

керуючись  ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні», 
 

                            виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Затвердити звіт про оцінку майна: прибудинкової території (тверде 

покриття) площею 1200 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська 

область, м. Корюківка з вул. Шевченка до будівлі по вул. Вокзальна, 9, 

залишкова вартість якого, згідно звіту, станом на 29.02.2020  становить 

328822,45 грн. (триста двадцять вісім тисяч вісімсот двадцять дві гривні                   

45 копійок), без врахування ПДВ.  

 

2.  Затвердити звіт про оцінку майна: прибудинкової території (тверде 

покриття) житлового будинку площею 1000 кв.м., що знаходиться за адресою: 

Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Вокзальна, 3, залишкова вартість 

якого, згідно звіту, станом на 29.02.2020  становить 296121,91 грн. (двісті 



дев’яносто шість тисяч сто двадцять одна гривня 91 копійка), без врахування 

ПДВ.  

 

3. Затвердити звіт про оцінку майна: дороги з твердим покриттям площею 

1300 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, 

вул. Чехова, залишкова вартість якого, згідно звіту, станом на 29.02.2020  

становить 471160,96 грн. (чотириста сімдесят одна тисяча сто шістдесят 

гривень 96 копійок), без врахування ПДВ. 

 

4. Винести на чергову сесію міської ради питання про прийняття в міську 

комунальну власність майна, зазначеного в рішенні. 

 

 

Перший заступник міського голови                                        О.САВЧЕНКО 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я                                 

 

13 квітня 2020 року                        м. Корюківка                                        № 126 

 

Про впорядкування обліку майна  

міської комунальної власності 

 

       Розглянувши Акт від 06.04.2020 комісії з упорядкування обліку майна 

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

Україні», 

 

                               виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Оприбуткувати основний засіб – каналізаційну насосну станцію та 

каналізаційний колектор, що знаходяться за адресою: вул. Вокзальна, 8Б,                

м. Корюківка, Чернігівська область, балансовою вартістю 1574615,00 грн. 

(один мільйон п’ятсот сімдесят чотири тисячі шістсот п’ятнадцять  гривень            

00 копійок). 

 

       2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради (Кожема О.М.) 

забезпечити виконання даного рішення. 

 

       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Перший заступник міського голови                                        О.САВЧЕНКО 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 квітня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 127 

 

Про квартирний облік 

 

        Розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня Корюківської районної ради 

Чернігівської області», 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. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Поставити на квартирний облік: 

- Стельмаха Євгена Васильовича, ХХХХ р.н., особу, направлену у порядку 

розподілу на роботу в іншу місцевість, черга позачергова, склад сім’ї – 1 особа. 

 Підстава: клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» від 30.03.2020 № 03-

05/309. 

 

 2. Внести зміни до відповідних списків квартирного обліку осіб, які 

перебувають на обліку за місцем проживання та потребують поліпшення 

житлових умов, з врахуванням пункту 1 даного рішення. 

 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Перший заступник міського голови                                        О.САВЧЕНКО 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я                                     

 

13 квітня 2020 року                        м. Корюківка                                       № 128 

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши звернення депутата міської ради Карасьова Ю.В. та додані 

документи, керуючись рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20.12.2018 «Про затвердження Положення про порядок 

та умови надання громадянам разової адресної матеріальної допомоги», ст. 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                                  виконком міської ради вирішив: 

 

        Надати ХХХХ, зареєстрованому по вул. ХХХХ,  м. Корюківка, 

реєстраційний номер облікової картки платника  податків ХХХХ, матеріальну 

допомогу на  ліквідацію наслідків пожежі в сумі  3000 грн.. 

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

особовий рахунок № ХХХХ. 

       Підстава: звернення депутата міської ради Карасьова Ю.В.                        

вх. № 70/04-05 від 10.04.2020. 

 

 

Перший заступник міського голови                                        О.САВЧЕНКО 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 квітня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 129 

 

Про часткову втрату чинності  

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 01 квітня 2020 року № 110  

«Про внесення змін до рішення  

щодо запобігання поширенню COVID-19» 

 

На виконання постанови Головного державного санітарного лікаря 

України від 13 квітня 2020 року № 9 «Про визнання такою, що втратила 

чинність, постанови Головного державного санітарного лікаря України від 30 

березня 2020 року № 5», керуючись ст.ст. 11, 28, 30 Закону України «Про 

захист населення від інфекційних хвороб», ст.ст. 32, 36 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Вважати таким, що втратив чинність, пункт 1.2. рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 01 квітня 2020 року № 110 «Про 

внесення змін до рішення щодо запобігання поширенню COVID-19». 

 

 2. Дане рішення набуває чинності з 14 квітня 2020 року. 

 

 

Перший заступник міського голови                                       О. САВЧЕНКО 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 квітня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 130 

 

Про затвердження штатного розпису  

КП «Благоустрій» 

Корюківської міської ради  

 

       Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» Корюківської міської ради від 

10.04.2020 № 78 щодо затвердження штатного розпису підприємства у зв’язку 

зі зміною штатної чисельності працівників, керуючись ст. ст. 30, 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

      Затвердити станом на 13 квітня 2020 року штатний розпис комунального 

підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради, що додається. 

 

 

Перший заступник міського голови                                       О. САВЧЕНКО 
 


