
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять сьома позачергова сесія сьомого скликання)  

 

 

25 червня 2020 року                    м. Корюківка                                  № 1-37/VIІ 

 

Про внесення змін до рішення сьомої позачергової сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання  

від 21.06.2017 року «Про приведення у відповідність до  

чинного законодавства деяких рішень міської ради  

у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету  

Міністрів України від 24 травня 2017 року № 353» 

 

З метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради та її 

виконавчого комітету, керуючись постановою Кабінету Міністрів України           

№ 268 від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» (із останніми змінами внесеними постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 червня 2020 року № 441), п. 5 ст. 26, ст. 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   
 

міська рада вирішила : 

 

1. Внести зміни до рішення сьомої позачергової сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 21.06.2017 року «Про приведення у 

відповідність до чинного законодавства деяких рішень міської ради, а саме:  

1.1. Викласти пункти 3.8 та 3.8.1. Положення про умови оплати праці та 

матеріальне стимулювання (преміювання) працівників виконавчого апарату 

Корюківської міської ради та її виконавчого комітету в такій редакції:  

«3.8. Преміювання міського голови за особистий вклад в загальні 

результати роботи здійснюється щомісяця протягом здійснення ним 

повноважень в розмірі 65 відсотків посадового окладу, в межах видатків, 

затверджених на оплату праці та економії фонду оплати праці.  

3.8.1. Преміювання секретаря міської ради за особистий вклад в загальні 

результати роботи здійснюється щомісяця протягом здійснення ним 



повноважень в розмірі 45 відсотків посадового окладу, в межах видатків, 

затверджених на оплату праці та економії фонду оплати праці. 

Преміювання першого заступника міського голови, заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради за особистий вклад в 

загальні результати роботи здійснюється щомісяця протягом здійснення ними 

повноважень в розмірі 135 відсотків посадового окладу, в межах видатків, 

затверджених на оплату праці та економії фонду оплати праці.  

Преміювання керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету за 

особистий вклад в загальні результати роботи здійснюється щомісяця протягом 

здійснення ним повноважень в розмірі 50 відсотків посадового окладу, в межах 

видатків, затверджених на оплату праці та економії фонду оплати праці.» 

 

1.2. Викласти пункт 2 рішення в наступній редакції: 

 «2. Встановити міському голові Ахмедову Ратану Ратановичу на час 

перебування на займаній посаді з 12 червня 2020 року посадовий оклад в сумі 

12 000,00 (дванадцять тисяч) гривень.» 

 

2. Рішення двадцять п’ятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 19.07.2019 року № 8-25/VIІ «Про визначення умов оплати праці 

міського голови» вважати таким, що втратило чинність. 

 

3. Пункт 1 даного рішення набуває чинності з 01.06.2020 року 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 
 

 

Міський голова                                                                                 Р. АХМЕДОВ 
 



                                                     
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять сьома позачергова сесія сьомого скликання)  

 

 

25 червня 2020 року                    м. Корюківка                                  № 2-37/VIІ 

 

Про сприяння  

житловому будівництву 

 

 З метою сприяння житловому будівництву в місті Корюківка та 

забезпечення житлом пільгових категорій населення, на підставі рішення 

виконавчого комітету «Про сприяння житловому будівництву» від 23 червня 

2020 № 203 та керуючись ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила : 

 

1. Звернутися до Міжнародного виконавчого комітету, Благодійного 

фонду «Сприяння реалізації проектів економічного зростання та соціального 

захисту громадян України» або до їх уповноважених осіб з клопотанням щодо 

добудови житлового будинку по вул. Бульварна, 43, м. Корюківка. 

 

2. Уповноважити міського голову Ахмедова Ратана Ратановича (а у разі 

його відсутності секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну) 

підписати від імені Корюківської міської ради угоду (договір) про 

співробітництво в сфері житлового будівництва з Міжнародним виконавчим 

комітетом, Благодійним фондом «Сприяння реалізації проектів економічного 

зростання та соціального захисту громадян України» та підрядною 

організацією, що буде здійснювати будівництво. 

  

3. Виконавчому комітету Корюківської міської ради здійснювати 

контроль за проведенням будівельних робіт та ухвалювати для цього необхідні 

рішення. 

  



 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                               Р. АХМЕДОВ 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять сьома позачергова сесія сьомого скликання) 

 

 

25 червня 2020 року                      м. Корюківка                                   № 3-37/VІI 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки для передачі у комунальну власність 

  

 Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись 

статтями 12, 79, 79-1, 125, 126 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною 

площею 0,0342 га, яка передається у комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови (КВЦПЗ 03.15.), що розташована за адресою:            

м. Корюківка, вул. Вокзальна, 9 А, Корюківського району, Чернігівської 

області. Кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1378. 

 

2.Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право 

комунальної власності на земельну ділянку, відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                 Р.АХМЕДОВ 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять сьома позачергова сесія сьомого скликання) 

 

 

25 червня 2020 року                         м. Корюківка                                  № 4-37/VІI 

 

Про надання дозволу на проведення  

експертної грошової оцінки земельної  ділянки  

 

Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю 

«КОРФАД» та додані матеріали, керуючись ст. 12, 79-1, 122, 127, 128 

Земельного кодексу України, ст. 9 Закону України «Про оренду землі», ст. 15 

Закону України «Про оцінку земель», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки орендованої 

земельної ділянки ТОВ «КОРФАД» для подальшого придбання її у власність по 

вул. Індустріальна, 20 в м. Корюківка, площею 2,1499 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:003:0217, цільове призначення – для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(КВЦПЗ 11.02.). 

1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір з 

ТОВ «КОРФАД» про сплату авансового внеску за виготовлення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки вказаної в п. 1 даного рішення.  

1.2. Укласти договір з суб'єктом оціночної діяльності у сфері оцінки 

земель, земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, які підлягають 

продажу, на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                Р.АХМЕДОВ 


