
                                                  Порядок денний 

 засідання виконкому Корюківської міської ради 

від 01 червня 2020 року 

                                                       м. Корюківка 

 

1. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

нагоди професійних свят. 

2. Про привітання жителів громади з нагоди ювілеїв. 

3. Про роботу закладів дошкільної освіти  Корюківської  міської ради                  

в умовах послаблення протиепідемічних заходів щодо запобігання 

розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2.  

4. Щодо організації роботи закладів позашкільної освіти Корюківської 

міської ради.  

5. Про передачу продуктів харчування закладами загальної середньої 

освіти.  

6. Про затвердження проєктної документації. 

7. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 26.12.2018 № 506 «Про впорядкування адресного 

господарства». 

8. Про квартирний облік. 

9. Про надання допомоги на поховання. 

       10. Про надання дозволу на торгівлю. 

  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 червня 2020 року                   м. Корюківка                                              № 172 

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради  

з нагоди професійних свят 

 

Розглянувши подання Корюківського міжрайонного управління водного 

господарства, товариства з обмеженою відповідальністю «Маяк-медіа», 

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 Дня працівників водного господарства за багаторічну сумлінну 

працю та вагомий внесок у розвиток водогосподарсько-меліоративного 

комплексу України нагородити Почесною грамотою Корюківської міської 

ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн.: 

- Макуху Віктора Леонідовича – заступника начальника Корюківського 

міжрайонного управління водного господарства. 

Підстава: подання Корюківського міжрайонного управління водного 

господарства від 25.05.2020 № 1-1/77-01. 

 

2. З нагоди Дня журналіста за багаторічну сумлінну працю та високий 

професіоналізм нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн.: 

- Рубей Наталію Михайлівну – відповідального секретаря редакції газети 

«Маяк». 

Підстава: подання ТОВ «Маяк-медіа» від 27.05.2020 № 15.  



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. 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                О.БИКОВ 



  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 червня 2020 року                  м. Корюківка                                             № 173     

 

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: 

-       Гончаренко Ганні Михайлівні - жительці м. Корюківка (ХХХХ р.н.), 

-       Скрипці Хілі Олександрівні - жительці м. Корюківка (ХХХХ р.н.), 

-       Смаглюку Івану Васильовичу – жителю с. Хотіївка (ХХХХ р.н.), 

-       Кравченко Мотроні Яківні – жительці с. Сядрине (ХХХХ р.н.). 

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів          

від 18.05.2020 № 66. 

 

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

в сумі 2000 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 200 грн. для 

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

забезпечити перерахування коштів згідно з даним рішенням. 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                О.БИКОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 червня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 174 

 

Про роботу закладів дошкільної освіти 

Корюківської міської ради в умовах  

послаблення протиепідемічних заходів щодо  

запобігання поширенню гострої респіраторної  

хвороби COVID- 19, спричиненої  

коронавірусом SARS-CoV-2  

 

        Відповідно до рішення комісії Корюківської міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 22.05.2020  про 

дозвіл на відвідування з 01 червня 2020 року закладів дошкільної освіти та 

враховуючи, що заклади дошкільної освіти надають освітні послуги у сфері 

життєзабезпечення населення громади та залучаються до здійснення 

профілактичних та протиепідемічних заходів, а повне або часткове 

припинення роботи працівників, які досягли віку 60 років, може 

унеможливити повноцінне функціонування закладів дошкільної освіти,                 

ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

                               

                                  виконком міської ради  вирішив: 

 

 1. Керівникам закладів дошкільної освіти Корюківської міської ради: 

-   Корюківського  дошкільного навчального  закладу № 1 «Дельфін» 

(Рябченко В.О.), 

-     Корюківського  дошкільного  навчального  закладу   № 4  «Веселка» 

(Мостович К.В.), 

- Наумівського дошкільного навчального закладу «Сонечко»                  

(Савченко З.М.), 

- Сядринського дошкільного навчального закладу «Барвінок»                    

(Кочубей С.Д.); 

-  Олександрівського дошкільного  навчального закладу «Малятко» 

(Анапрієнко В.П.) 

забезпечити роботу закладів  в умовах послаблення протиепідемічних заходів 

щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 



спричиненої  коронавірусом SARS-CoV-2, у відповідності до статутних 

завдань та затверджених штатних розкладів із врахуванням рекомендацій 

Міністерства охорони здоров’я України.  

 

  2. Встановити, що працівники закладів дошкільної освіти, 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 начальника Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради Наумчик І.В..  

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                О.БИКОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 червня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 175 

 

Щодо організації роботи  

закладів позашкільної освіти 

Корюківської міської ради  

 

        Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради  від 29.05.2020 № 376, відповідно до п. 4 

постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID - 19, спричиненої 

коронавірусом  SARS-CoV-2 та етапів послаблення протиепідемічних 

заходів», листа Міністерства освіти і науки України від 29.05.2020                 

№ 1/9 -292 «Щодо організації роботи закладів позашкільної освіти», ст. 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

  

                                виконком міської ради вирішив : 

 

1. Надати дозвіл на   відновлення  роботи  закладів  позашкільної  освіти 

Корюківської міської ради з 01 червня 2020 року із дотриманням санітарних 

та протиепідемічних  заходів, рекомендованих Міністерством охорони 

здоров’я України. 

 

2. Погодити дозвіл на роботу працівників зазначених закладів, які 

досягли 60-річного віку. 

 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти начальника Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради Наумчик І.В..  

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                О.БИКОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 червня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 176 

 

Про передачу продуктів харчування  

закладами загальної середньої освіти 

 

         З метою ефективного використання продуктів харчування, закуплених за 

бюджетні кошти та кошти, отримані від платних послуг, що надаються 

закладами загальної середньої освіти Корюківської міської ради згідно з 

функціональними повноваженнями,  керуючись наказом Міністерства фінансів 

України від 12.10.2010 № 1202 «Про затвердження національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі», враховуючи 

постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2020  № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), та у відповідності до 

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

                                

виконком міської ради  вирішив: 

 

        1. Надати згоду на передачу продуктів харчування Забарівської ЗОШ             

І-ІІ ст. та Наумівської ЗОШ І-ІІІ ст., закуплених за бюджетні кошти та 

невикористаних закладами загальної середньої освіти у зв’язку з 

карантинними заходами, Наумівському ДНЗ «Сонечко» на загальну суму  

519,72  грн. згідно переліку, викладеного у додатку 1. 

 

        2. Надати згоду  на передачу продуктів харчування Забарівської ЗОШ           

І-ІІ ст. та Наумівської ЗОШ І-ІІІ ст., придбаних за кошти,  отримані від 

платних послуг, що надаються закладами освіти Корюківської міської ради 

згідно з функціональними повноваженнями, та невикористаних закладами 

загальної середньої освіти у зв’язку з карантинними заходами, Наумівському 

ДНЗ «Сонечко» на загальну суму  3020,81  грн. згідно переліку, викладеного у 

додатку 2. 

 

        3.  Надати згоду  на передачу продуктів харчування  Олександрівської 

ЗОШ І-ІІІ ст., закуплених за бюджетні кошти  та невикористаних закладами 



загальної середньої освіти у зв’язку з карантинними заходами, 

Олександрівському ДНЗ «Малятко» на загальну суму  218,79  грн. згідно 

переліку, викладеного у додатку 3. 

 

        4. Надати згоду  на передачу продуктів харчування  Олександрівської 

ЗОШ І-ІІІ ст., закуплених за кошти, отримані від платних послуг, що 

надаються закладами освіти Корюківської міської ради згідно з 

функціональними повноваженнями,  та невикористаних закладами загальної 

середньої освіти у зв’язку з карантинними заходами, Олександрівському ДНЗ 

«Малятко» на загальну суму  477,31 грн. згідно переліку, викладеного у 

додатку 4. 

 

        5. Надати  згоду  на передачу продуктів харчування  Сядринської ЗОШ          

І-ІІІ ст., закуплених за бюджетні кошти та невикористаних закладами загальної 

середньої освіти у зв’язку з карантинними заходами, Сядринському ДНЗ 

«Барвінок» на загальну суму  532,95 грн. згідно переліку, викладеного у 

додатку 5. 

 

        6. Надати згоду  на передачу продуктів харчування Сядринської ЗОШ           

І-ІІІ ст., закуплених за кошти, отримані від платних послуг, що надаються 

закладами освіти Корюківської міської ради згідно з функціональними 

повноваженнями,  та невикористаних закладами загальної середньої освіти у 

зв’язку з карантинними заходами, Сядринському ДНЗ «Барвінок» на загальну 

суму  1412,85 грн. згідно переліку, викладеного у додатку 6. 

 

   7. Передачу продуктів харчування оформити актами приймання-передачі. 

 

        8. Винести дане рішення на чергову сесію Корюківської міської ради для 

затвердження. 

 

        9. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М..  

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                О.БИКОВ 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

«01» червня 2020 року № 176 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК  

продуктів харчування Забарівської ЗОШ І-ІІ ст. та Наумівської ЗОШ І-ІІІ ст., 

закуплених за бюджетні кошти, та невикористаних закладами загальної 

середньої освіти у зв’язку з карантинними заходами,що передаються 

Наумівському ДНЗ «Сонечко»  

 

№ 

з/п 

Найменування продуктів 

харчування 

Кількість  

(грн) 

Вартість 

(кг, шт.) 

1. Масло вершкове 1,235 203,42 

2. Риба свіжоморожена (хек) 0,8 50,15 

3.  Філе куряче 0,56 48, 16 

4. Котлетне м’ясо 0,825 68.29 

5. М'ясо свине лопаткове 0,64 72,7 

6. Зад. частина куряча 0,7 35 

7.  Печінка свиняча 1,4 42 

 Загальна вартість  519,72 

 

 

 

Начальник ВОКМтаС                                                     І.НАУМЧИК 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

«01» черавня 2020 року № 176 

 

 

 
 

ПЕРЕЛІК  

продуктів харчування Забарівської ЗОШ І-ІІ ст. та Наумівської ЗОШ І-ІІІ ст., 

закуплених за кошти, отримані від платних послуг, що надаються закладами 

освіти Корюківської міської ради згідно з функціональними 

повноваженнями, та невикористаних закладами загальної середньої  освіти у 

зв’язку з карантинними заходами, що передаються 

 Наумівському ДНЗ  «Сонечко»  

 

№ 

з/п 

Найменування продуктів 

харчування 

Вартість 

(грн) 

Кількість 

(кг, шт.) 

1. Масло вершкове 7,085 1166,9 

2. Риба свіжоморожена (хек) 4,28 268,36 

3.  Філе куряче 2,63 226,18 

4. Котлетне м’ясо 6,06 527,22 

5. М'ясо свине лопаткове 3,93 446,45 

6. Зад. частина куряча 4,9 245 

7.  Печінка свиняча 4,69 140,7 

 Загальна вартість  3020,81 

 

 

 

 

Начальник ВОКМтаС                                                     І.НАУМЧИК 



Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

«01» червня 2020 року № 176 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК  

продуктів харчування Олександрівської  ЗОШ І-ІІІ ст., закуплених за 

бюджетні кошти, та невикористаних закладами загальної середньої освіти у 

зв’язку з карантинними заходами, що передаються Олександрівському ДНЗ 

«Малятко»  

 

№ 

з/п 

Найменування продуктів 

харчування 

Кількість  

(грн) 

Вартість 

(кг, шт.) 

1. Масло вершкове 0.76 125,16 

2. М'ясо свине лопаткове 0,34 38,63 

3. Зад. частина куряча 0,83 41,5 

4.  Печінка свиняча 0,45 13,5 

 Загальна вартість  218,79 

 

 

 

Начальник ВОКМтаС                                                     І.НАУМЧИК 



Додаток 4 

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

«01» червня 2020 року № 176 

 

  

 

 

ПЕРЕЛІК  

продуктів харчування Олександрівської  ЗОШ І-ІІІ ст., закуплених за кошти, 

отримані від платних послуг, що надаються закладами освіти Корюківської 

міської ради згідно з функціональними повноваженнями та невикористаних 

закладами загальної середньої освіти у зв’язку з карантинними заходами, що 

передаються Олександрівському ДНЗ «Малятко»  

 

№ 

з/п 

Найменування продуктів 

харчування 

Кількість  

(грн) 

Вартість 

(кг, шт.) 

1. Масло вершкове 0.34 56 

2. М'ясо свине лопаткове 2,3 261,34 

3. Зад. частина куряча 2 100 

4.  Печінка свиняча 2 60 

 Загальна вартість  477,31 

 

 

 

Начальник ВОКМтаС                                                     І.НАУМЧИК 



Додаток 5 

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

«01» червня 2020 року № 176 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК  

продуктів харчування Сядринської  ЗОШ І-ІІІ ст., закуплених за бюджетні 

кошти, та невикористаних закладами загальної середньої освіти у зв’язку з 

карантинними заходами, що передаються Сядринському ДНЗ «Барвінок»  

 

№ 

з/п 

Найменування продуктів 

харчування 

Кількість  

(грн) 

Вартість 

(кг, шт.) 

1. Масло вершкове 1.39 228,92 

2. М'ясо котлетне 0,84 73,08 

3. Зад. частина куряча 1,51 75,5 

4.  Печінка свиняча 0,35 12,25 

5. Філе куряче 1,14 98,04 

6. Риба свіжоморожена (хек) 0,72 45,16 

 Загальна вартість  532,95 

 

 

 

Начальник ВОКМтаС                                                     І.НАУМЧИК 



Додаток 6 

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

«01» червня 2020 року № 176 

 

  

 

 

ПЕРЕЛІК  

продуктів харчування Сядринської  ЗОШ І-ІІІ ст., закуплених за бюджетні 

кошти, та невикористаних закладами загальної середньої освіти у зв’язку з 

карантинними заходами, що передаються Сядринському ДНЗ «Барвінок»  

 

№ 

з/п 

Найменування продуктів 

харчування 

Кількість  

(грн) 

Вартість 

(кг, шт.) 

1. Масло вершкове 4,54 747,74 

2. М'ясо котлетне 1,1 95,7 

3. Зад. частина куряча 2 100 

4. Філе куряче 4 344 

5. Риба свіжоморожена (хек) 2 125,41 

 Загальна вартість  1412,85 

 

 

 

Начальник ВОКМтаС                                                     І.НАУМЧИК 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 червня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 177 

 

Про затвердження проєктної  

документації 

 

Розглянувши експертний звіт  ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 19.05.2020              

№ 02/151/20, керуючись Порядком затвердження проектів 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 «Капітальний ремонт 

автомобільної дороги по вул. Дудка в м. Корюківка, Корюківського району, 

Чернігівської області» на суму 2135,581 тис. грн.. 

 

1.1. Основні техніко - економічні характеристики об’єкта: 

Характер проведення робіт – капітальний ремонт. 

Кошторисна вартість робіт: 

всього –  2135,581 тис. грн., у тому числі: 

будівельні роботи – 1652,835 тис. грн.,  

інші витрати – 482,746 тис. грн.. 

 

1.2. Генеральний проєктувальник – ФОП Примак М.М.. 

 

1.3. Експертний звіт –ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 19.05.2020 № 02/151/20. 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                О.БИКОВ 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 червня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 178 

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 26.12.2018 № 506  

«Про впорядкування адресного господарства» 

 

      Розглянувши лист АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 

вх. № 314/04-02 від 28.05.2020  та  додані документи, керуючись  ст.ст.  30, 59  

Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 
 

       Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 26.12.2018 № 506 «Про впорядкування адресного господарства», виклавши 

його в наступній редакції: 

       «Визнати окремим об’єктом нерухомого майна частину цілісного 

майнового комплексу по вул. Костюк Г., 41, м. Корюківка – приміщення                

1-19, 1-1 та І загальною площею 31,7 м. кв. (згідно технічного паспорта)                  

на І поверсі нежитлової будівлі, що належить  ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 

на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 03.07.2012,    

та присвоїти зазначеному майну поштову адресу: вул. Костюк Г., 41/1,                      

м. Корюківка, Чернігівська область.» 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                О.БИКОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 червня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 179 

 

Про квартирний облік 

 

         Розглянувши клопотання служби у справах дітей Корюківської районної 

державної адміністрації, 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 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: 

- Леонова Дениса Олександровича, ХХХХ р.н., дитину, позбавлену 

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

Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від 

13.05.2020 № 10-18/233. 

 

2. Внести зміни до складу сім’ї Анищенко Лілії Дмитрівни, ХХХХ р.н., 

яка перебуває на загальній черзі квартирного обліку при виконавчому комітеті 

Корюківської міської ради з 15.12.2011, виклавши його в новій редакції, а 

саме: 

«склад сім’ї – 4 особи: 

1) чоловік – Анищенко Василь Васильович, ХХХХ р.н.; 

2) син – Новик Максим Олександрович, ХХХХ р.н.; 

3) донька – Анищенко Вікторія Василівна, ХХХХ р.н.». 

Підстава: свідоцтво про народження І-ЕЛ № 222179 від 18.06.2019. 



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

перебувають на обліку за місцем проживання та потребують поліпшення 

житлових умов, з урахуванням пунктів 1, 2 даного рішення. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                О.БИКОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 червня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 180   

 

Про надання допомоги на поховання 

 

        Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 «Про 

затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати 

померлого», рішення виконкому Корюківської міської ради від 24.01.2008           

№ 30 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання» (зі 

змінами), 

                                виконком міської ради вирішив: 

 

        Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Сивченко Тетяні 

Іванівні (вул. ХХХХ, м.  Корюківка, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ХХХХ), що здійснювала поховання Перцовського Сергія 

Сергійовича, безробітного, який помер 24.05.2020. 

        Підстава: заява вх. № 96/04-05 від 27.05.2020. 

        Довідка Корюківської районної філії ЧОЦЗ 

        Довідка Пенсійного фонду 

  Копія свідоцтва про смерть 

        Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть 

для отримання допомоги на поховання. 

        Довідка міської ради 

        Кошти перерахувати до АТ КБ «ПриватБанк» на рахунок Сивченко Т.І.  

№ ХХХХ. 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                О.БИКОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 червня 2020 року                м. Корюківка                                              № 181 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про надання дозволу на торгівлю 

 

       Враховуючи звернення КП «Благоустрій» щодо надання тимчасового 

дозволу на здійснення торгівлі на території за адресою вул. Ринкова, 22а               

в м. Корюківка, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Надати дозвіл суб’єктам підприємницької діяльності та фізичним 

особам на торгівлю за адресою вул. Ринкова, 22а в м. Корюківка виключно при 

умові дотримання протиепідемічних заходів, які визначають особливості 

провадження діяльності суб’єктами господарювання на період карантину, 

Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання 

вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші у 

громадських місцях м. Корюківки та санітарних норм.  

 

       2. Рекомендувати особам, котрі будуть здійснювати торгівлю, укласти з 

комунальним підприємством «Благоустрій» Корюківської міської ради 

договори на прибирання території, зазначеної в п. 1, на період здійснення ними 

торгівельної діяльності.  

 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                О.БИКОВ 


