
                                           П Р О Т О К О Л   № 5 

                        засідання виконкому Корюківської міської ради 

                                              від 12 березня 2020 року 

                                                    м. Корюківка 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про підсумки роботи комунальних підприємств Корюківської міської 

ради у 2019 році. 

2. Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Корюківської 

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

бюджет на 2020 рік».  

3. Про внесення змін до міських Програм. 

4. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з               

нагоди Дня працівників житлово - комунального господарства і побутового 

обслуговування населення.  

5. Про запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на території 

громади. 

6. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

7. Про перерозподіл видатків. 

8. Про затвердження проектної документації.  

9. Про перелік проектів, що можуть бути реалізовані за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об’єднаних 

територіальних громад у 2020 році.  

10. Про визначення виконавців робіт. 

11. Про затвердження штатного розпису КП «Відродження». 

12. Про надання дозволу на списання майна.  

13. Про виготовлення дубліката свідоцтва про право власності. 

14. Про квартирний облік. 

15. Про надання дозволу на проведення земляних робіт. 

16.  Про надання матеріальної допомоги.                            

17. Про надання допомоги на поховання.                            

18. Про знесення зелених насаджень. 

       19. Про відключення квартири від мереж централізованого опалення та 

гарячого водопостачання.   



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12 березня 2020 року                   м. Корюківка                                             № 80 

 

Про підсумки роботи  

комунальних підприємств  

Корюківської міської ради у 2019 році 

 

        Заслухавши інформацію начальника КП «Корюківкаводоканал» 

Галущенка С.В., начальника Корюківської житлово - експлуатаційної контори 

Жоголка А.О. та начальника КП «Благоустрій» Селюка А.М., керуючись ст. 29 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                            виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Інформацію керівників комунальних підприємств про підсумки роботи 

комунальних підприємств Корюківської міської ради у 2019 році прийняти до 

відома. 

 

        2. Роботу комунальних підприємств у 2019 році визнати задовільною. 

 

 

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 

 

12 березня 2020 року                   м. Корюківка                                      № 81 

 

Про внесення змін до рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради  

сьомого скликання від 17.12.2019 № 1-31/VIІ   

«Про міський бюджет на 2020 рік»  

 

 Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Барсук О.І., керуючись Бюджетним кодексом України, ст. 28 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

  

виконком міської ради вирішив: 

 

       Внести на розгляд Корюківської міської ради питання про внесення змін 

до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого 

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

саме: 

 

-      пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції: 

 

  «1. Визначити на 2020 рік : 

 

-     доходи міського бюджету у сумі 175 045 060 гривень, в тому числі доходи 

загального  фонду міського бюджету – 167 846 060 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету –  7 199 000 гривень згідно з додатком             

1 до цього рішення; 

 

-     видатки  міського  бюджету  у  сумі 189 093 020  гривень, в  тому  числі 

видатки загального фонду міського бюджету – 165 598 920 гривень та видатки 

спеціального фонду  міського бюджету – 23 494 100 гривень; 

 

-   повернення  кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі           

45 500 гривень; 

 



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

надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 45 000 гривень та 

надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету –  45 500 гривень; 

 

-  профіцит за загальним  фондом  міського  бюджету у сумі                                    

9 975 300 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі                                  

9 975 300 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

-   оборотний залишок  бюджетних  коштів  міського бюджету  у розмірі             

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

міського бюджету, визначених цим пунктом.»; 
 

       «5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 37 398 220 гривень згідно з додатком                

7 до цього рішення.»; 

  

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

цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

 

Міський голова                                                                               Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12 березня 2020 року                   м. Корюківка                                           № 82 

 

Про внесення змін 

до міських Програм 

 

       Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Барсук О.І., начальника відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

Кукуюк О.Л.,  керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

                          виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до Програми охорони навколишнього природного 

середовища Корюківської міської ради на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

21.12.2017 «Про затвердження Програми охорони навколишнього природного 

середовища Корюківської міської ради на 2018-2020 роки», а саме: 

1.1. У пункті 9 паспорта Програми «Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідний для реалізації Програми, всього» цифру 

«2845,0 тис. грн.» замінити на «6582,0 тис. грн.». 

1.2. Розділ 4 «Ресурсне забезпечення Програми» викласти в наступній 

редакції: «Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок 

надходжень екологічного податку до спеціального фонду міського та 

обласного бюджетів, власних коштів міського бюджету, інших джерел 

фінансування, не заборонених законодавством, загальна сума яких складає 

6582,0 тис. грн.». 

 

2. Внести зміни до Плану (Програми) соціально - економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2019-

2020 роки, затвердженого рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 20.12.2018, а саме:  

 2.1. Пункти 68,69,70 Переліку робіт, об’єктів виробничого призначення та 

соціальної сфери, заходів, які будуть фінансуватися з міського бюджету та 

інших джерел, включених у План (Програму) соціально - економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської  територіальної громади на 2019 -

2020 роки, викласти в новій редакції: 



      
                                                                                            тис.грн. 

 

№ 

з/п 

 

Найменування об’єкта, робіт та 

заходів, що здійснюватимуться за         

Планом (Програмою) 

 

 
Обсяг фінансування 

 

 

Термін 

викона

ння 

(роки) 

 

 

Всього по 

об’єкту 

Держав   

ний 

бюджет 

Бюджет 

Корюківсь 

кої міської 

ради 

68 Капітальний ремонт 

автомобільної дороги по                      

вул. Шевченка ПК18+56-ПК20+68   

в м. Корюківка, Корюківського 

району,Чернігівської області 

1499,000 1400,000 99,000 2020 

69 Капітальний ремонт 

автомобільної дороги по                    

вул. Вокзальна в м. Корюківка, 

Корюківського району 

Чернігівської області 

1499,000 1400,000 99,000 2020 

70 Капітальний ремонт 

автомобільної дороги по                  

вул. Дудка в м. Корюківка 

Корюківського району 

Чернігівської області 

2136,400 1986,400 150,000 2020 

            

У пункті «Всього по Плану (Програмі) цифри «191825,812», «104971,103», 

«86854,709» змінити цифрами «196960,212», «109757,503», «87202,709». 

 

        3. Подати дане рішення на чергову сесію для затвердження Корюківською 

міською радою. 

 

 4. Контроль за виконанням даного рішенням 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 

 

12 березня 2020 року                 м. Корюківка                                              № 83   

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради з нагоди Дня  

працівників житлово-комунального господарства  

і побутового обслуговування населення 

 

Розглянувши подання підприємств, установ і 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 Дня працівників житлово-комунального господарства                

і побутового обслуговування населення, за багаторічну сумлінну працю та 

високий професіоналізм нагородити Почесною грамотою Корюківської міської 

ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

- Биндюка Володимира Миколайовича – електрика Корюківської 

житлово-експлуатаційної контори. 

Підстава: подання Корюківської житлово-експлуатаційної контори          

від 11.03.2020 № 58. 

- Малюк Ларису Миколаївну – начальника комунального підприємства 

«Убідьське» Корюківської міської ради. 

Підстава: подання в.о. старости Сядринського старостинського округу  від 

11.03.2020 вх. № 171/04-02. 

- Кобзаря Сергія Юрійовича – слюсаря аварійно-відновлювальних робіт 

цеху водопровід комунального підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради. 



Підстава: подання комунального підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради від 11.03.2020 № 60. 

       - Нікитенка Володимира Васильовича – тракториста 3 розряду 

комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради; 

- Романенка Миколу Петровича – машиніста автовишки                           

та автогідропідіймача комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської 

міської ради. 

Підстава: подання комунального підприємства «Благоустрій» 

Корюківської міської ради від 11.03.2020 № 59. 

 

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 
 

12 березня 2020 року                       м. Корюківка                                        № 84 

 

Про запобігання поширенню коронавірусу  

COVID-19 на території громади 

 

 Розглянувши протокол комісії Корюківської міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 12.03.2020 № 1, 

на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 

«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», 

керуючись ст.ст. 11, 28, 30 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», ст.ст. 11, 17 Закону України «Про дошкільну освіту»,           

ст.ст. 32, 36  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

                                     виконком міської ради вирішив:  
 

        1. З метою попередження розповсюдження нової коронавірусної інфекції 

COVID-19 ввести обмежувальні заходи на території населених пунктів 

Корюківської міської ради, а саме: 

        1.1. Призупинити освітній процес у закладах загальної середньої, 

дошкільної, позашкільної освіти усіх типів та форм власності на території 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади з 12 березня 

2020 року по 03 квітня 2020 року включно. 

 1.2. Забезпечити присутність вчителів у школах та вихователів у 

дошкільних закладах та забезпечити прийом дітей без організації навчального 

процесу на час перехідного періоду впродовж 12 та 13 березня 2020 року. 

 1.3. Рекомендувати роботодавцям, в зв’язку з зупиненням навчального 

процесу, за можливості організувати батькам неповнолітніх дітей роботу в 

дистанційному режимі. 

        1.4. Рекомендувати закладам освіти забезпечити відпрацювання 

навчального матеріалу з використанням технологій електронного навчання. 

        1.5. Призупинити проведення культурно-масових заходів (спортивні 

заходи дозволяється проводити без участі глядачів (уболівальників)). 

        1.6. Забезпечити обмеження проведення масових заходів (більше                    

100 осіб). 



        1.7. Забезпечити недопущення до роботи працівників підприємств та 

установ з ознаками гострого респіраторного захворювання. 

        1.8. Структурним підрозділам Корюківської міської ради, керівникам 

підприємств, установ та організацій, що належать до міської комунальної 

власності: 

 а) провести роз’яснювальну роботу серед працівників про заходи щодо 

запобігання захворюванню на гостру респіраторну хворобу, спричинену 

коронавірусом COVID-19; 

 б) керівникам шкіл та дошкільних навчальних закладів 12 березня                  

2020 року провести роз’яснювальну роботу з учнями, вихованцями, батьками 

або особами, що їх заміняють, та працівниками закладів про заходи щодо 

запобігання захворюванню на гостру респіраторну хворобу, спричинену 

коронавірусом COVID-19, та забезпечити харчування учнів та вихованців 

відповідних закладів освіти; 

 в) заборонити відрядження працівників Корюківської міської ради та 

установ, організацій та підприємств, що належать до міської комунальної 

власності, без нагальної потреби. Вжити заходів щодо перенесення 

запланованих групових поїздок та відряджень дітей та молоді; 

 г) посилити дезінфекційні заходи в місцях проведення масових заходів (до 

100 осіб) та в приміщеннях; 

       д) не допускати до роботи працівників з ознаками гострого респіраторного 

захворювання. 

 

       2. Для організації заходів щодо недопущення занесення і поширення на 

території населених пунктів Корюківської міської ради випадків 

розповсюдження нової коронавірусної інфекції COVID-19 та подібних 

захворювань створити при міській раді штаб у наступному складі:  
 

Голова штабу – Ахмедов Ратан Ратанович, міський голова. 

Члени штабу: 

Савченко Олександр Миколайович, перший заступник міського голови, 

Пономаренко Зоя Юріївна, керуючий справами (секретар) виконкому, 

Кузюра Ольга Петрівна, завідувач Корюківським міськрайонним відділом 

ДУ ЧОЛЦ МОЗ України (за згодою), 

Пивовар Сергій Григорович – генеральний директор комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня 

Корюківської районної ради Чернігівської області» (за згодою), 

Лещенко Світлана Віталіївна – головний лікар комунального 

некомерційного підприємства «Корюківський центр первинної медико - 

санітарної допомоги»  Корюківської районної ради (за згодою). 
 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Ахмедова Р.Р.. 

 

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 

 

12 березня 2020 року                        м. Корюківка                                        № 85 
 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 
      

        Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Барсук О.І., враховуючи протокол комісії Корюківської міської ради з питань 

техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 12.03.2020               

№ 1, 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 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання і інвентар» на суму 50000,00 грн. та по КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» на суму 60000,00 грн..  
 

 2. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога» по 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» на суму 110000,00 грн. для придбання засобів індивідуального 

захисту для працівників КНП «Корюківська ЦРЛ», медикаментів та деззасобів. 

 

   3. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) внести зміни до розпису міського 

бюджету та 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». 

 

       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 

 

12 березня 2020 року                        м. Корюківка                                       № 86 
 

Про перерозподіл видатків 

      

 Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Барсук О.І., враховуючи протокол комісії Корюківської міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 12.03.2020               

№ 1, 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 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» на суму 10000,00 грн.. 

  

2. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико - санітарної) допомоги» по КЕКВ 2610 

«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на 

суму 10000,00 грн. для придбання засобів виявлення та запобігання 

коронавірусу  COVID-19 (КНП «Корюківський ЦПМСД»). 

 

3. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) внести зміни до розпису міського 

бюджету та 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». 

 

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 

 

12 березня 2020 року                   м. Корюківка                                             № 87 

 

Про затвердження проектної документації 

Розглянувши експертний звіт  ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 27.02.2020              

№ 02/027/20, 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 проектну документацію по об’єкту «Реконструкція                 

ПЛІ-0,4 кВ вуличного освітлення по вул. Бородавко в с. Наумівка  

Корюківського району Чернігівської області» на суму 180,276 тис. грн.. 

 

1.1. Основні техніко - економічні характеристики об’єкта: 

Характер проведення робіт – реконструкція. 

Кошторисна вартість робіт: 

всього –  180,276  тис. грн., у тому числі: 

будівельні роботи – 126,988 тис. грн.,  

інші витрати – 53,288 тис. грн. 

 

1.2. Генеральний проектувальник – ФОП Апанасенко О.О.. 

 

1.3.   Експертний звіт – ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 27.02.2020                              

№ 02/027/20.       

 

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 

 

12 березня 2020 року                   м. Корюківка                                             № 88 

 

Про перелік проектів, що можуть бути реалізовані 

за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на підтримку розвитку 

об’єднаних територіальних громад у 2020 році  

 
        Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 200 

«Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на підтримку розвитку об’єднаних територіальних 

громад» (зі змінами), керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

                                   виконком міської ради вирішив: 
       

        Затвердити перелік проектів, що можуть бути реалізовані за рахунок 

субвенції з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам на підтримку розвитку 

об’єднаних територіальних громад у 2020 році, а саме: 

 

-    Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Шевченка ПК18+56-

ПК20+68 в м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області; 

-   Капітальний  ремонт  автомобільної  дороги  по вул. Вокзальна в                             

м. Корюківка, Корюківського району Чернігівської області; 

-    Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Дудка в м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області.  

  
 

 

Міський голова                                                                            Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12 березня 2020 року                   м. Корюківка                                             № 89 

 

Про визначення виконавців робіт 

        Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М., керуючись ст. 31 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради вирішив: 
 

       1. Визначити виконавцем робіт:  

       1.1. З проектування (розробки робочого проекту) «Реконструкція 

каналізаційної насосної станції та каналізаційного колектору по                                 

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

фізичну особу - підприємця  Котельчук А.Л.. 

        1.2. З виготовлення проектно - кошторисної документації по об’єкту: 

«Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Шевченка ПК18+56 – 

ПК20+68 в м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області»                  

фізичну особу - підприємця  Примак М.М..  

        1.3. З виготовлення проектно - кошторисної документації по об’єкту: 

«Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Вокзальна в м. Корюківка, 

Корюківського району Чернігівської області» фізичну особу - підприємця  

Примак М.М..  

        1.4. З виготовлення проектно - кошторисної документації по об’єкту: 

«Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по 

вул. Дудка в м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області» 

товариство з обмеженою відповідальністю «ДОРПРОЕКТБУД».  

        1.5. З виготовлення проектно - кошторисної документації по об’єкту: 

«Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Дудка в м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області» фізичну особу - підприємця  

Примак М.М..  

 

        2. Міському голові Ахмедову Р.Р. укласти договори на виконання 

проектних робіт з відповідними виконавцями. 

 



        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 

 

12 березня 2020 року                   м. Корюківка                                             № 90 

 

Про затвердження  

штатного розпису КП «Відродження» 

 

       Розглянувши клопотання КП «Відродження» від 19.02.2020 № 108/04-02, 

керуючись ст.ст. 32, 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

 виконком міської ради вирішив: 

 

       Затвердити станом на 01 січня 2020 року штатний розпис комунального 

підприємства «Відродження» Корюківської міської ради, 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 

 

12 березня 2020 року                        м. Корюківка                                       № 91 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про надання дозволу  

на списання майна  

 

Розглянувши документи інвентаризаційної комісії міської ради  щодо 

списання майна, що перебуває на обліку Корюківської міської ради,  

відповідно до Положення про відчуження та списання майна, що є міською 

комунальною власністю, затвердженого рішенням двадцять четвертої сесії 

Корюківської міської ради п’ятого скликання від 20.08.2009, керуючись  ст. 29 

Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

                             виконком міської ради вирішив: 
 

1. Надати дозвіл на списання з балансу Корюківської міської ради 

необоротних матеріальних активів на загальну суму 1550,00 грн. (одна тисяча 

п’ятсот п’ятдесят гривень, 00 копійок), у тому числі: 
 

№ з/п        Найменування Інвентарний 

номер 

Кількість Первісна 

балансова 

вартість 

1 Офісна стойка 111360351 1 штука 500,00 

2 Офісна стойка  111360352 1 штука 600,00 

3 Офісна перегородка 111360362 1 штука 450,00 
 

2. Списання майна здійснити відповідно до зазначеного вище Положення. 
 

3. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити 

виконання даного рішення. 

 

 

Міський голова                                                                 Р.АХМЕДОВ 



                                                                         
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12 березня 2020 року                        м. Корюківка                                      № 92 

 

Про виготовлення дубліката 

свідоцтва про право власності 

 

       Розглянувши заяву ХХХХ щодо надання дозволу на виготовлення 

дубліката свідоцтва про право власності на гараж, керуючись ст.ст. 40, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Надати дозвіл ХХХХ на оформлення дубліката свідоцтва від 24.09.2001 

про право власності на гараж № 48 по вул. Кошового м. Корюківка, виданого 

на  його ім’я, у зв’язку із втратою оригіналу.  

       Підстава: заява вх. № 53/04-05 від 27.02.2020. 

        

       2. Оригінал  свідоцтва  про   право   власності   на   гараж  від  24.09.2001, 

виданий на ім’я ХХХХ, визнати  недійсним  на   підставі  п. 1 даного рішення. 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я                              

 

12 березня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 93  

 

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: 

- Павлову Анну Володимирівну, ХХХХ р.н., дитину, позбавлену 

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

Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від 

10.03.2020 №11-18/199. 

 

2. У зв’язку з втратою підстав, що дають право для перебування на обліку 

за місцем проживання громадян, що потребують поліпшення житлових умов з 

правом позачергового забезпечення житлом, перевести 01.01.2021 року на 

загальну чергу при виконавчому комітеті Корюківської міської ради з дати 

постановки на квартирний облік: 

 - Дубиніну Тетяну Сергіївну, ХХХХ р.н., поставлену на квартирний облік 

зі статусом дитини, позбавленої батьківського піклування, з 19.02.2014. 

       Підстава: досягнення 23 річного віку 03.03.2020, рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 19.02.2014 № 36. 



 

       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.. 

 

 

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 

 

12 березня 2020 року                   м. Корюківка                                             № 94  

 

Про надання дозволу  

на проведення земляних робіт 

   Розглянувши звернення КП «Корюківкаводоканал» від 05.03.2020 № 55, 

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

виконком міської ради вирішив: 

       1. Надати  дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської  ради на проведення земляних робіт, пов’язаних з 

поточним ремонтом підвідного водогону до будинку № 79 по вул. Шевченка 

м. Корюківка. 

       2. Зобов’язати КП «Корюківкаводоканал» після закінчення ремонтних 

робіт провести комплексний благоустрій території. 

       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 

 

12 березня 2020 року                       м. Корюківка                                          № 95 

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши звернення депутата міської ради Лещенко С.В., 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: 

 

        Надати ХХХХ, зареєстрованому 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: звернення депутата міської ради Лещенко С.В.  вх. № 59/04-05 

від 05.03.2020. 

 

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 

 

12 березня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 96   

 

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 ХХХХ (вул. ХХХХ, 

м.  Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

ХХХХ), що здійснювала поховання ХХХХ, безробітного, який помер 

02.03.2020. 

        Підстава: заява вх. № 56/04-05 від 03.03.2020. 

    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 «Полікомбанк» на рахунок ХХХХ  № ХХХХ. 

 

 

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 

 

12 березня 2020 року                       м. Корюківка                                        № 97 
 

Про знесення зелених насаджень 
 

       Розглянувши акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

знесенню чи пересадженню, від 27.02.2020 №№ 1-7, керуючись ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

виконком міської ради вирішив: 
 

 1. Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

знесенню чи пересадженню у зв’язку із забудовою та впорядкуванням 

земельних площ на території Корюківської міської ради, від 27.02.2020            

№№ 1-7. 

 

 2. Надати дозвіл на знесення зелених насаджень, зазначених у актах 

обстеження, наступним суб’єктам господарювання: 

-      фізичній особі – підприємцю Хрущу Олександру Михайловичу; 

-    комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради; 

-      комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради; 

-      Корюківській житлово-експлуатаційній конторі. 

 

 3. Оприбуткувати дрова, отримані в результаті знесення зелених 

насаджень: 

-        відділу бухгалтерського  обліку та  звітності міської ради – об’ємом               

2,31 м. куб., 

-       комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради – об’ємом 55,8 м. куб., 

-      комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради – 

об’ємом 4,33 м. куб.,  

-      Корюківській житлово - експлуатаційній конторі – об’ємом 5,6 м. куб.. 

 

        4. Передати дрова, оприбутковані на баланс міської ради, на потреби 

бюджетних установ та комунальних підприємств Корюківської міської ради. 



  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова                                                                            Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12 березня 2020 року                      м. Корюківка                                           № 98 

 

Про відключення квартири від  

мереж централізованого опалення  

та гарячого водопостачання   

 

         Розглянувши протокол постійно діючої міжвідомчої комісії Корюківської 

міської ради з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від 

мереж центрального опалення і гарячого водопостачання від 12.03.2020, 

керуючись Порядком відключення окремих житлових будинків від мереж 

централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів 

від централізованого теплопостачання, затвердженим рішенням сімнадцятої 

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

України «Про житлово-комунальні послуги», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  
 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Надати дозвіл  ХХХХ на відключення квартири № Х у будинку № ХХ 

по вул. Шевченка м. Корюківка від мереж централізованого опалення та 

гарячого водопостачання.   
 

 2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради та її виконкому 

надати заявнику перелік організацій, до яких слід звернутися для отримання 

технічних умов для розробки проекту індивідуального (автономного) 

теплопостачання і відокремлення від мереж централізованого опалення.                 
 

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

Міський голова                                                              Р.АХМЕДОВ  


