
Порядок денний  

засідання виконкому Корюківської міської ради 

від 21 липня 2020 року м. Корюківка 

 

1. Про затвердження Плану роботи виконавчого комітету Корюківської 

міської ради на ІІ півріччя 2020 року. 

2. Про роботу зі зверненнями громадян. 

3. Про субвенцію з державного бюджету. 

4. Про додаткову дотацію з обласного бюджету. 

5. Про іншу субвенцію з районного бюджету. 

6. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

7. Про іншу субвенцію з Перелюбського та Прибинського сільських 

бюджетів. 

8. Про затвердження штатного розкладу КП «Корюківкаводоканал», 

структури та штатного розпису Центру надання соціальних послуг, штатного 

розпису КП «Благоустрій». 

 9. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

нагоди Дня міста. 

10. Про нагородження обдарованих дітей та молоді Дипломом та 

стипендією Корюківської міської ради до Дня міста Корюківка. 

11. Про створення місцевої комісії для формування пропозицій щодо 

потреби надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа.  

12. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 21.11.2018 № 440 «Про створення аукціонної комісії». 

13. Про формування переліку об’єктів малої приватизації на 2020 рік. 

14. Про завершення приватизації об’єкта малої приватизації. 

15. Про оренду  майна міської комунальної власності.  

16. Про впорядкування адресного господарства. 

17. Про виготовлення дубліката свідоцтва про право власності. 

18. Про квартирний облік.  

19. Про надання дозволу на проведення земляних робіт. 

20. Про надання матеріальної допомоги.                            

21. Про надання дозволів на підключення до централізованої мережі 

водопостачання.  

22. Про знесення зелених насаджень. 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 липня 2020 року                     м. Корюківка                                            № 213 

 

Про затвердження Плану роботи  

виконавчого комітету Корюківської 

міської ради на ІІ півріччя 2020 року 
 

         Керуючись ст. 59 закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Регламентом виконавчого комітету Корюківської міської ради, 

 

                               виконком міської ради вирішив: 

 

        Затвердити План  роботи  виконавчого  комітету Корюківської міської 

ради на  ІІ півріччя 2020 року, що додається. 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 



                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                              Рішення виконавчого комітету 

                                                                              Корюківської міської ради 

                                                                              від 21.07.2020 № 213 

                                                                

 

              

 

                                                    План роботи  

                     виконавчого комітету Корюківської міської ради  

                                         на ІІ півріччя 2020 року 

 

Липень  Про роботу зі зверненнями 

громадян. 

 

Керуючий справами /секретар/ 

виконкому Пономаренко З.Ю.                                     

Серпень  Про підсумки виконання 

міського бюджету за                             

І півріччя 2020 року. 

 

Начальник фінансового відділу   

міської ради Барсук О.І. 

Вересень  Про готовність комунальних 

підприємств та навчальних 

закладів громади до роботи в 

осінньо - зимовий період. 

 

Керівники комунальних 

підприємств Корюківської міської 

ради, начальник Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту міської 

ради Наумчик І.В., завідувач ДНЗ 

№ 1 Рябченко В.О., завідувач ДНЗ   

№ 4 Лобода Л.М.. 

 

Жовтень Про роботу із забезпечення 

прав та законних інтересів 

дітей на території 

Корюківської ОТГ.  

 

Заступник директора Центру 

надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради 

Васильченко С.М.. 

Листопад 

 

Про підсумки виконання 

міського бюджету за 9 місяців 

2020 року. 

 

Начальник фінансового відділу   

міської ради Барсук О.І. 

Грудень Про проєкт  міського 

бюджету на  2021 рік. 

Начальник фінансового відділу   

міської ради Барсук О.І. 

 

 

 

Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                                       З.ПОНОМАРЕНКО    

 
                                                                           



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 липня 2020 року                     м. Корюківка                                            № 214 

 

 Про роботу зі зверненнями громадян 

      

           Заслухавши інформацію керуючого справами (секретаря) виконкому 

Пономаренко З. Ю., керуючись Законом України «Про звернення громадян»,  

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

удосконалення роботи зі зверненнями громадян, забезпечення реалізації 

громадянами їх конституційного права на звернення, 

 

                                          виконком міської ради вирішив: 

 

            1. Інформацію про роботу зі зверненнями громадян прийняти до відома.  

 

       2. Керівництву міської ради, комунальних закладів, підприємств та 

установ: 

-  забезпечувати  кваліфікований, неупереджений і об’єктивний розгляд 

звернень громадян з метою вирішення порушених у них питань, задоволення 

законних вимог заявників, 

-   здійснювати постійний контроль за об’єктивним, всебічним та вчасним 

вирішенням питань, порушених у зверненнях, 

-    вживати  заходів  до усунення  причин,  що  породжують колективні та 

повторні звернення громадян.  

 

       3. Загальному відділу виконавчого апарату Корюківської міської ради: 

-   забезпечувати постійний контроль за своєчасним розглядом звернень 

громадян у структурних підрозділах виконавчого апарату міської ради, 

надавати працівникам міської ради, комунальних закладів, підприємств та 

установ консультативну, методичну допомогу в роботі зі зверненнями 

громадян, 

-   забезпечувати систематичне розміщення на сайті міської ради та на 

Єдиному державному вебпорталі відкритих даних  інформації щодо організації 

роботи зі зверненнями громадян у відповідності з вимогами чинного 

законодавства.     

       4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконкому Пономаренко З. Ю.. 

 

 



 

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 

 

21 липня 2020 року                        м. Корюківка                                            № 215 

 

Про субвенцію з державного бюджету 

 

         Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.2020                 

№ 891-р «Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій» міському бюджету виділена субвенція в сумі                

1500000,00 грн. (ККД 41034500) та розпорядження голови Чернігівської 

обласної державної адміністрації від 10.07.2020 № 356 «Про розподіл 

трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам» виділена субвенція з 

державного бюджету на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих 

результатів» в сумі 4500000,00 грн. (ККД 41054900). У зв’язку з цим, 

керуючись п. 15 рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 17.12.2019  № 1-31/VII «Про міський бюджет на                

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

 

виконком міської ради вирішив: 

 

         1. Спрямувати кошти субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій в сумі 1500000,00 грн. на придбання медичного 

обладнання, а саме: ультразвукової діагностичної системи для комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня 

Корюківської районної ради Чернігівської області» (КПКВКМБ 0117363 

«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій» по КЕКВ 3210 

«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»). 

  Головний розпорядник – Корюківська міська рада. 

  Одержувач бюджетних коштів – комунальне некомерційне підприємство 

«Корюківська центральна районна лікарня Корюківської районної ради 

Чернігівської області. 

 

        2. Визначити Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради головним розпорядником коштів субвенції на реалізацію 

програми «Спроможна школа для кращих результатів» в сумі 4500000,00 грн. 

(КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об’єктів»). 



 

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

підготовці проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від             

17 грудня 2019 року  № 1-31/VII «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 

 

21 липня 2020 року                        м. Корюківка                                           № 216 

 

Про додаткову дотацію з  

обласного бюджету 

 

        Згідно спільного розпорядження голів Чернігівської обласної державної 

адміністрації та Чернігівської обласної ради від 07.07.2020 № 74 «Про розподіл 

додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров’я» міському бюджету виділена 

додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі 802900,00 грн. (ККД 

41040200). У зв’язку з цим, керуючись п. 15 рішення тридцять першої сесії 

Корюківської міської  ради сьомого скликання від 17.12.2019 № 1-31/VII            

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

самоврядування в Україні», 

  

виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Спрямувати кошти додаткової дотації на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я 

в сумі 600000,00 грн. на оплату енергоносіїв та комунальних послуг 

комунального неприбуткового підприємства «Корюківська центральна 

районна лікарня Корюківської районної ради». 

 Головний розпорядник – Корюківська міська рада. 

Одержувач бюджетних коштів – комунальне неприбуткове підприємство 

«Корюківська центральна районна лікарня Корюківської районної ради». 

 

2. Спрямувати кошти додаткової дотації на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я 

в сумі 202900,00 грн. на утримання загальноосвітніх навчальних закладів. 

Головний розпорядник – Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

 

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

підготовці проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від                      

17 грудня 2019 року  № 1-31/VII «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 

 

21 липня 2020 року                        м. Корюківка                                           № 217  

 

Про іншу субвенцію 

з районного бюджету 

 

         Згідно спільного розпорядження голів Корюківської районної державної 

адміністрації та Корюківської районної ради від 15.07.2020 № 31 міському 

бюджету виділена інша субвенція у сумі 200000,00 грн. на утримання Центру 

надання соціальних послуг Корюківської міської ради. У зв’язку з цим, 

враховуючи додаткову угоду № 1 від 15.07.2020 до договору № 1 від 

19.12.2019 між  Корюківською районною та Корюківською міською радами,  

керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Спрямувати кошти  іншої субвенції з  районного бюджету на утримання 

фахівців із соціальної роботи Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради, а саме: 198000,00 грн. на виплату заробітної плати та 2000,00 грн. 

на інші поточні видатки. 

Головний розпорядник – Корюківська міська рада. 

Розпорядник ІІІ ступеня – Центр надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради. 

 

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

підготовці проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від              

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

 

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 липня 2020 року                        м. Корюківка                                         № 218 

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 
      

 Заслухавши інформацію  начальника фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись п.15 рішення тридцять першої                        

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17.12.2019№ 1-31/VII  

«Про міський бюджет на 2020 рік, ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

   

1. Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 45000,00 грн.. 

  

2. Збільшити призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) 

міського бюджету по КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів 

в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» на  суму 45000,00 грн. з метою забезпечення співфінансування 

для придбання ультразвукової діагностичної системи для комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня».  

 

3. Зменшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету 

КПКВКМБ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» по КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 

1235600,00 грн. та по КПКВКМБ 0617361 «Співфінансування інвестиційних 

проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів»     

на суму 186400,00 грн.. 

 

4. Збільшити призначення по КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» по загальному фонду міського бюджету КЕКВ 2620 

«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 

186400,00 грн. та спеціальному фонду міського бюджету КЕКВ 3220 

«Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» на 



суму 1235600,00 грн. для забезпечення співфінансування на придбання 

шкільного автобуса. 

 

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

підготовці проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від                      

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

 

        6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 
 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 липня 2020 року                        м. Корюківка                                           № 219  

 

Про іншу субвенцію 

з Перелюбського та Прибинського 

сільських бюджетів  

 

         Згідно рішень Перелюбської та Прибинської сільських рад від             

05.06.2020 міському бюджету виділена інша субвенція у сумі 10202,00 грн. на 

утримання фахівця із соціальної роботи Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради. У зв’язку з цим, керуючись ст. 28 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Спрямувати кошти  іншої субвенції з Перелюбського та Прибинського 

сільських  бюджетів в сумі 10202,00 грн. на утримання фахівця із соціальної 

роботи Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради. 

Головний розпорядник – Корюківська міська рада. 

Розпорядник ІІІ ступеня – Центр надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради. 

 

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

підготовці проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від                   

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

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 липня 2020 року                        м. Корюківка                                          № 220 

 

Про затвердження штатного розкладу  

КП «Корюківкаводоканал», 

структури та штатного розпису  

Центру надання соціальних послуг, 

штатного розпису КП «Благоустрій» 

  

       Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 02.07.2020 № 146  

щодо затвердження штатного розкладу підприємства у зв’язку зі змінами в 

організації виробництва і праці, клопотання Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради від 03.07.2020 № 01-06/361  щодо затвердження 

структури та штатного розпису установи у зв’язку зі зміною кваліфікаційних 

категорій працівників Центру за результатами кваліфікаційної атестації,               

КП «Благоустрій» від 20.07.2020 № 124 – у зв’язку зі збільшенням штатної 

чисельності працівників, керуючись ст.ст. 32, 40, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

 виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Затвердити станом на 27 липня 2020 року штатний розклад 

комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради, що додається.  

 

       2. Затвердити  станом на  01 липня  2020 року структуру  та  штатний  

розпис Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради, що 

додаються.  

  

       3. Затвердити  станом на  01 серпня  2020 року штатний  розпис 

комунального підприємства «Благоустрій» 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 

 

21 липня 2020 року                    м. Корюківка                                              № 221    

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради з нагоди Дня міста 

 

Розглянувши подання підприємств, установ та 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 відзначення Дня міста Корюківка за високий професіоналізм, 

активну життєву і громадську позицію, вагомий внесок у розвиток міста 

нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

- Білодіда Володимира Миколайовича – лісничого Корюківського 

лісництва державного підприємства «Корюківське лісове господарство». 

Підстава: подання ДП «Корюківське лісове господарство» від 10.07.2020 

вх. № 400/04-02. 

- Богдановського Петра Олександровича – начальника зміни Філії 

«Корюківська ТЕС» ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ». 

Підстава: подання Філії «Корюківська ТЕС» ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ» від 

08.07.2020 № 17. 

- Борисенко Ганну Миколаївну – ветерана праці, члена міської первинної 

ветеранської організації, активну учасницю творчої самодіяльності. 

Підстава: подання Корюківської районної організації ветеранів від 

07.07.2020 № 84. 

- Борисову Тетяну Василівну – бухгалтера централізованої бухгалтерії 

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

Підстава: подання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 07.07.2020 № 457. 



- Іващенко Ларису Анатоліївну – економіста комунального 

некомерційного підприємства «Корюківський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Корюківської районної ради. 

Підстава: подання КНП «Корюківський ЦПМСД» КРР від 13.07.2020                

№ 03-05/293. 

- Осадчу Наталію Миколаївну – бухгалтера бухгалтерії акціонерного 

товариства «Слов’янські шпалери – КФТП». 

Підстава: подання АТ «Слов’янські шпалери – КФТП» від 14.07.2020      

№ 852. 

- Менського Романа Анатолійовича – фізичну особу-підприємця. 

Підстава: подання першого заступника міського голови від 08.07.2020            

вх. № 186/04-04. 

- Самойленко Яну Олегівну – робітника з благоустрою комунального 

підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради. 

Підстава: подання КП «Благоустрій» від 08.07.2020 № 116. 

- Сібільову Венеру Ільсурівну – соціального робітника відділення 

соціальної допомоги вдома відділу соціального обслуговування Центру 

надання соціальних послуг Корюківської міської ради. 

Підстава: подання Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської від 07.07.2020 № 01-26/369. 

- Суботу Тетяну Іванівну – інженера з охорони праці приватного 

сільськогосподарського підприємства «Червоний маяк». 

Підстава: подання ПСП «Червоний маяк» від 09.07.2020 вх. № 394/04-02. 

-  Тихоновську Вікторію Михайлівну – громадську активістку, активну 

учасницю творчої самодіяльності та організатора молодіжних заходів. 

Підстава: подання КММГО «Альтернатива» вх. № 395/04-02 від 

09.07.2020        . 

-   Шафорост Наталію Іванівну – сестру медичну операційну 

комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна 

районна лікарня Корюківської районної ради Чернігівської області». 

Підстава: подання КНП «Корюківська ЦРЛ»  від 09.07.2020 № 02-20/72/3. 

-   Шкеля Олександра Миколайовича – секретаря керівника секретаріату 

акціонерного товариства «Слов’янські шпалери – КФТП». 

Підстава: подання АТ «Слов’янські шпалери – КФТП» від 14.07.2020      

№ 849. 

 

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

3900 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 650 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 

 

21 липня 2020 року                    м. Корюківка                                              № 222   

 

Про нагородження обдарованих  

дітей та молоді Дипломом 

та стипендією Корюківської міської ради  

до Дня міста Корюківка 

 

Відповідно до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20.12.2018 «Про затвердження міських Програм», 

Календарного плану заходів Корюківської міської ради на 2020 рік, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

19.12.2019 № 507  (зі змінами), ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

виконком  міської ради  вирішив: 
 

1. З нагоди відзначення Дня міста Корюківка нагородити Дипломом 

Корюківської міської ради з виплатою стипендії у розмірі 400 грн. кожному: 

- Волка Артема Олександровича – вихованця спортивного клубу 

«Сила», переможця ІІІ дитячого турніру з боксу в м. Корюківка, відкритого 

чемпіонату Клубу боксу «Лідер» в м. Новгород-Сіверський. 

Підстава: подання громадської організації «Спортивний клуб «Сила»» 

від 16.07.2020 вх.№ 408/04-02. 

- Воскобоя Артема Івановича – вихованця Корюківської дитячо-

юнацької спортивної школи, наймолодшого учасника відкритої першості міста 

Чернігова з бігу на 12 км. 

Підстава: подання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 16.07.2020 вх.№ 410/04-02. 

- Грибенчука Іллю Володимировича – вихованця Наумівського 

відділення лижних гонок спортивної дитячо-юнацької школи олімпійського 

резерву, чемпіона та призера обласних та всеукраїнських змагань з лижних 

гонок. 

Підстава: подання Наумівського відділення лижних гонок СДЮШОР від 

16.07.2020 вх.№ 408/04-02. 

- Кореня Владислава Андрійовича – вихованця гуртка «Різьба по 

дереву» Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості, переможця 

обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»; 



- Литвина Михайла Юрійовича – вихованця гуртка «Таеквон-до» 

Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості, призера обласних 

турнірів з таеквон-до серед дітей. 

Підстава: подання Корюківського ЦДЮТ від 15.07.2020 № 35. 

- Крекотня Ярослава Олександровича – учня 11-Б класу Корюківської 

ЗОШ І-ІІІ ст. №1, дипломанта Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, переможця 

інтернет-олімпіад, інтелектуальних ігор та брейн-рингів; 

- Крес Наталію Олегівну – ученицю 11-Б класу Корюківської ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 1, переможницю обласного етапу конкурсу «Охорона праці очима 

дітей», Всеукраїнських конкурсів та інтернет-олімпіад. 

Підстава: подання Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 від 14.07.2020             

№ 01-27/59. 

- Зубенко Дарію Павлівну – ученицю 6 (10) класу Корюківської гімназії, 

переможницю Всеукраїнського конкурсу фото- та відеоробіт «Безпечна 

країна», обласного конкурсу лідерів учнівського самоврядування «ART-LEED-

FEST», переможницю регіонального та півфіналістку Всеукраїнського 

освітнього проєкту «Відкривай Україну»; 

- Савченко Софію Андріївну – ученицю 6 (10) класу Корюківської 

гімназії, переможницю обласного конкурсу лідерів учнівського 

самоврядування «ART-LEED-FEST», призерку обласного конкурсу лідерів 

учнівського самоврядування «Лідер року». 

Підстава: подання Корюківської гімназії від 14.07.2020 № 01-23/30. 

- Хоменко Анну Олександрівну – ученицю 7 класу сольного 

академічного співу Корюківської школи мистецтв ім. О.С. Корнієвського, 

переможницю Міжнародного конкурсу «Сузір’я Україна-Європа». 

Підстава: подання Корюківської школи мистецтв ім. О.С.Корнієвського 

від 14.07.2020 № 13. 

 

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

4000 грн. для виплати стипендії та в сумі 500 грн. для придбання квітів. 

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

перерахування коштів згідно 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 

 

21 липня 2020 року                    м. Корюківка                                           № 223 

 

Про створення місцевої комісії для формування пропозицій щодо потреби 

надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 

для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа 

 

        Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 «Про 

затвердження Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа», з метою 

формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції за 

напрямами, передбаченими Порядком та умовами надання у 2020 році 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом 

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

(далі – Порядку та умов),  

 

                                    виконком міської ради вирішив:  

 

        1. Створити місцеву комісію для формування пропозицій щодо потреби 

надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа (далі – місцева комісія).  

 

 

        2. Затвердити склад місцевої комісії (додаток 1).  

 

        3. Затвердити Положення про місцеву комісію (додаток 2).  

          



        4. Місцевій комісії в своїй діяльності керуватися Порядком та умовами і 

Положенням про місцеву комісію.  

 

        5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Міський голова                                                               Р.АХМЕДОВ 



                                                                
                                                                    У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 липня 2020 року                    м. Корюківка                                           № 224 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про внесення змін до рішення виконавчого  

комітету Корюківської міської ради 

від 21.11.2018 № 440 «Про створення  

аукціонної комісії» 

 

У зв’язку з кадровими змінами, керуючись ст.ст. 40, 59  Закону України 

«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

          Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 21.11.2018 № 440 «Про створення аукціонної комісії», виклавши склад 

комісії в наступній редакції:  

«Голова комісії: САВЧЕНКО Олександр Миколайович – перший 

заступник міського голови.  

Заступник голови комісії: ВАЩЕНКО Іван Олександрович – начальник 

юридичного відділу - державний реєстратор виконавчого апарату міської ради.  

Секретар комісії: ДОЛБІНА Людмила Михайлівна – провідний спеціаліст 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради.  

Члени комісії:  

СКИБА Тетяна Віталіївна – начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради,  

ГОЛОВАЧОВА Світлана Миколаївна – головний спеціаліст фінансового 

відділу виконавчого апарату міської ради,  

БАБИЧ Вікторія Сергіївна – головний спеціаліст – державний реєстратор 

юридичного відділу виконавчого апарату міської ради,  

ЧАЛИК Оксана Василівна – спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконавчого апарату міської ради.»     

 

 

  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 

 

21 липня 2020 року                   м. Корюківка                                              № 225 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Про формування переліку об’єктів  

малої приватизації на 2020 рік 
 

З метою належного та ефективного використання майна міської 

комунальної власності, наповнення дохідної частини міського бюджету, 

відповідно до Закону України «Про приватизацію державного та комунального 

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

Україні», 
 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Сформувати  Перелік об’єктів малої приватизації міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади, що підлягають 

приватизації у 2020 році (додається).     

 

2. Вносити підготовлені до приватизації об’єкти  на розгляд  чергової сесії 

Корюківської міської ради.   

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Міський голова                                                               Р.АХМЕДОВ 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 21.07.2020 року № 225   

«Про формування переліку об’єктів  

малої приватизації на 2020 рік» 

 

П Е Р Е Л І К  

об’єктів малої приватизації міської комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2020 році 

 
Найменування 

об’єкта 

Місцезнаходження 

об’єкта 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

Балансоутримувач Спосіб 

приватизації 

Балансова 

(залишкова) 

вартість, грн 

Нежитлова 

будівля 

Чернігівська область, 

Корюківський район,  

с. Бреч, 

вул. Лісового П., 

буд.50 Б 

0,3220 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

0,00 

Котельня, 

нежитлова 

будівля  

Чернігівська область, 

Корюківський район, 

м. Корюківка, вул. 

Костюк Г, буд. 22 

0,1834 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

0,00 

Нежитлова 

будівля  

Чернігівська область, 

Корюківський район, 

м. Корюківка, вул. 

Бульварна, буд. 13 Б 

0,0257 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

0,00 

Нежитлова 

будівля, склад 

Чернігівська область, 

Корюківський район, 

м. Корюківка, вул. 

Бульварна, буд. 25 Б 

 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

0,00 

Нежитлова 

будівля 

Чернігівська область, 

Корюківський район, 

с. Наумівка, 

вул.Лучка, буд. 1 А 

0,2055 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

0,00 

Нежитлова 

будівля  

Чернігівська область, 

Корюківський район, 

с. Сахутівка, 

вул.Шевченка,  

буд.60 В 

 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

0,00 

Нежитлова 

будівля, 

адмінбудівля 

Чернігівська область, 

Корюківський район, 

с. Тютюнниця, 

вул.Хмельницького Б, 

45а,  

 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

0,00 

 

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 

 

21 липня 2020 року                    м. Корюківка                                            № 226 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про завершення приватизації об’єкта 

малої приватизації 

 

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 

продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018  № 432 

(зі змінами), враховуючи рішення виконавчого комітету Корюківської міської  

ради від 21.05.2020 №163, протокол про результати електронних аукціонів                           

№ UA-PS-2020-04-22-000098-3, сформований 18.05.2020 оператором 

електронного майданчика ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн», договір купівлі-

продажу від 17.06.2020 та отримання 14.07.2020 повної оплати за об’єкти 

приватизації, керуючись  ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  

в  Україні», 

 

       виконком міської ради вирішив: 

 
 

1. Завершити приватизацію об’єкта малої приватизації – нежитлової 

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

область. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Міський голова                                                                    Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 липня 2020 року                    м. Корюківка                                            № 227 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про оренду  майна 

міської комунальної власності  

         

        Враховуючи акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу об’єкта 

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

м. Корюківка, Чернігівська область, придбаного фізичною особою - 

підприємцем Сотником Віталієм Олександровичем, рішення виконавчого 

комітету від 21.07.2020 № 226 «Про завершення приватизації об’єкта         

малої приватизації», керуючись ст. 29 Закону України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

        1.  Передати фізичній особі – підприємцю Сотнику Віталію 

Олександровичу зазначені нижче договори оренди приміщень в нежитловій 

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

№ 

п/п 

Дані договору Сторона договору  (орендар) Орендована

площа м² 

 

Номер Дата  Термін дії договору 

1 б/н 01.12.2006 Релігійна громада Української 

Православної Церкви Свято-Іоанно-

Богословської парафії 

179,9 01.12.2006-31.12.2020 

2 13/2018 29.12.2018 ФОП Кугук Тетяна Михайлівна  32,75 29.12.2018-25.11.2021 

 

2. Відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради  

(Скиба Т.В.) нараховувати орендну плату за зазначеними в п.1 договорами до 

моменту державної реєстрації речових прав покупця на нерухоме майно. 

 

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 

 

21 липня 2020 року                   м. Корюківка                                               № 228 

 

Про впорядкування адресного господарства 

 

         Розглянувши заяви громадян та додані документи, відповідно до 

Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту з присвоєння 

адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367 «Деякі питання 

дерегуляції господарської діяльності», Порядку присвоєння та зміни  

поштових адрес об’єктам нерухомого  майна на території Корюківської 

міської територіальної громади, затвердженого рішенням шостої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 25.05.2017, ст.ст. 30,  37, 59  

Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  

 

                                     виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Присвоїти квартирі № 2 у житловому будинку по вул. Вокзальна, 25,                

м. Корюківка, власність на яку в частинах (по 1/4) зареєстрована                                  

за Малишенко Оленою Жолчубаївною, Малишенком Віктором 

Володимировичем, Малишенко Ганною Вікторівною та Малишенком  Сергієм  

Вікторовичем відповідно до свідоцтва про право власності на житло                    

від 03.10.2002,  поштову адресу: вул. Вокзальна, 25,  кв. 11, м. Корюківка,  

Чернігівська область. 

        Підстава: заява вх. № 130/04-05 від 03.07.2020. 

 

        2. Присвоїти житловому будинку та земельній ділянці по вул. Єсеніна, 19, 

у звֹ’язку з невідповідністю їхньої адреси фактичному розташуванню, нову 

поштову адресу: вул. Єсеніна, 23, м. Корюківка, Чернігівська область 

(забудовник Коненко Сергій Федорович).  

        Підстава: заява вх. № 152/04-05 від 21.07.2020. 

  

        3. Присвоїти гаражу, розташованому на території колишнього гаражного 

кооперативу «Ластівка» по вул. Передзаводська, м. Корюківка, забудовником 

якого є Нікітенко Олександр Іванович (померлий), адресу: гараж № 1А,               

вул. Передзаводська,  м. Корюківка,  Чернігівська область.              

       Підстава: заява вх. № 146/04-05 від 16.07.2020. 

 

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 

 

21 липня 2020 року                        м. Корюківка                                         № 229 

 

Про виготовлення дубліката 

свідоцтва про право власності 

 

        Розглянувши заяву Єргакової Л.В. щодо надання дозволу на виготовлення 

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Надати дозвіл Єргаковій Лідії Василівні на оформлення                

дубліката свідоцтва від 15.10.1998 про право власності у рівних частинах на 

квартиру № 68 по вул. Шевченка, 48, м. Корюківка, виданого на ім’я Єргакової 

Ніни Іванівни (померлої) та Єргакової Лідії Василівни, у зв’язку із втратою 

оригіналу.  

       Підстава: заява вх. № 142/04-05 від 09.07.2020. 

        

       2. Оригінал свідоцтва про право власності на квартиру від  15.10.1998, 

виданий на ім’я Єргакової Н.І. та Єргакової Л.В., 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 

 

21 липня 2020 року                       м. Корюківка                                          № 230 

 

Про квартирний облік 

 

Розглянувши заяву Кожушка В.М., враховуючи рішення двадцять 

дев’ятої позачергової сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

06.11.2019 № 1-29/VII «Про добровільне приєднання до об’єднаної 

територіальної громади», № 9-29/VII «Про припинення в результаті 

реорганізації Савинківської сільської ради», рішення виконавчого комітету 

міської ради від 27.09.2017 № 381 «Про зняття з квартирного обліку», 

керуючись 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. Перевести на квартирний облік при виконавчому комітеті 

Корюківської міської ради осіб, які перебували на квартирному обліку 

Савинківської сільської ради з часу їх включення до таких обліків: 

 

           1) Баглая Романа Юрійовича, ХХХХ р.н., дитину, позбавлену 

батьківського піклування, черга позачергова, з 16.05.2013 р., склад сім’ї –                  

1 особа. 

Підстава: рішення виконавчого комітету Савинківської сільської ради від 

16.05.2013 № 18. 

 

2. Відмовити Кожушку Віктору Миколайовичу у поновленні в списках 

квартирного обліку при виконавчому комітеті Корюківської міської ради у 

зв’язку із забезпеченням житлом. 

Підстава: пункти 3, 4 рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 27.09.2017 № 381 «Про зняття з квартирного обліку», 

свідоцтво на право власності на квартиру житловою площею 31,20 кв. м., 



видане Сосницькою селищною радою 23.12.1999, свідоцтво про право на 

спадщину на будинок житловою площею 46,4 кв. м., видане Корюківською 

державною нотаріальною конторою 18.11.2004. 

 

3. Зняти з квартирного обліку при виконавчому комітеті Корюківської 

міської ради Стельмаха Євгена Васильовича у зв’язку із забезпеченням 

житлом. 

Підстава: ордер на службову квартиру житловою площею 33,2 кв. м., 

виданий виконавчим комітетом Корюківської міської ради 15.06.2020. 

 

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

перебувають на обліку за місцем проживання та потребують поліпшення 

житлових умов, з врахуванням пунктів 1, 3 даного рішення. 

 

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

Міський голова                                                                         Р. АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 липня 2020 року                   м. Корюківка                                                № 231 

 

Про надання дозволу  

на проведення земляних робіт 

   Розглянувши звернення АТ «Слов’янські шпалери – КФТП» від 

01.07.2020, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

виконком міської ради вирішив: 

       1. Надати дозвіл акціонерному товариству «Слов’янські шпалери – 

КФТП» на проведення земляних робіт, пов’язаних із заміною кабелю, згідно 

схеми розташування, що додається. 

       2. Зобов’язати АТ «Слов’янські шпалери – КФТП» 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 

 

21 липня 2020 року                       м. Корюківка                                          № 232 

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши звернення депутатів міської ради Бабича С.В., Лещенко С.В., 

Лисиці А.О., Матюхи О.О., заяву Гетьманчук Н.С. та додані документи, 

керуючись рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20.12.2018 «Про затвердження Положення про порядок та умови 

надання громадянам разової адресної матеріальної допомоги» (зі змінами), 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Надати Камишній Аліні Вікторівні, зареєстрованій по ХХХХ, м. 

Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника  податків ХХХХ, 

матеріальну допомогу на лікування матері Камишної Ольги Володимирівни в 

сумі  15000 грн.. 

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

       Підстава: звернення депутатів Бабича С.В., Лещенко С.В., Матюхи О.О.  

№ 148/04-05 від 16.07.2020. 

 

       2. Надати Смаглюк Людмилі Петрівні, зареєстрованій по                                     

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

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

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

       Підстава: звернення депутата Лисиці А.О  № 147/04-05 від 16.07.2020. 

 

       3. Надати Гетьманчук Ніні Степанівні, зареєстрованій по                                       

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

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

       Кошти перерахувати  на рахунок № ХХХХ до ТВБВ № 10024/0159 філії 

ЧОУ АТ «Ощадбанк». 

       Підстава: заява вх. № 141/04-05 від 09.07.2020. 

 

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 

 

21 липня 2020 року                   м. Корюківка                                                № 233 

 

Про надання дозволів на підключення 

до централізованої мережі водопостачання  

   Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 01.07.2020 № 143, 

та від 20.07.2020 № 158, заяви громадян та додані документи, керуючись ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

виконком міської ради вирішив: 

       1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на підключення до централізованої мережі 

водопостачання житлових  будинків  за наступними адресами: 

-   по вул. Шевченка, 234, м. Корюківка згідно заяви Черепенко Ірини Сергіївни,                                                                                                                          

- по вул. Сагайдачного, 23,  м. Корюківка згідно заяви Лящук Світлани Іванівни,                                                                                                                             

- по вул. Передзаводська, 12, м. Корюківка згідно заяви Кузьменка Олексія 

Віталійовича,   

- по вул. 8 Березня, 48А згідно заяви Гладиш Алли Миколаївни.                                          

 

        2. Надати дозвіл Кугуку Володимиру Олексійовичу на підключення до 

централізованої мережі водопостачання житлового будинку по вул. 

Лермонтова, 5 в м. Корюківка.   

           Підстава: заява Кугука В.О. вх. № 120/04-05 від 22.06.2020.  

       3. Надати дозвіл Ребенок Лідії Андріївні на підключення до централізованої 

мережі водопостачання житлового будинку по вул. Гоголя, 4 в м. Корюківка.  

Підстава: заява Ребенок Л.А. вх. № 144/04-05 від 10.07.2020.  

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

виконання земляних робіт по підключенню вищезазначених будинків до 

міського водогону. 

     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 

 

21 липня 2020 року                       м. Корюківка                                           № 234 

   

Про знесення зелених насаджень  

 

         Розглянувши акти обстеження зелених насаджень, що підлягають знесенню 

чи пересадженню, від 17.07.2020 №№ 13-17, 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 17.07.2020                 

№№ 13-17.  

 

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

обстеження, комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова                                                               Р.АХМЕДОВ 


