
Порядок денний 

засідання виконкому Корюківської міської ради 

від 05 серпня 2020 року 

м. Корюківка 

 

1. Про виконання міського бюджету за І півріччя 2020 року. 

2. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

3. Про привітання Циганка М.К. з нагоди 90-річчя. 

4. Про затвердження штатного розпису КП «Убідьське». 

5. Про підготовку закладів освіти Корюківської міської ради до нового 

2020 - 2021 навчального року. 

6. Про затвердження будівельних паспортів забудови земельних ділянок. 

6. Про передприватизаційну підготовку  об’єктів малої приватизації.  

7. Про затвердження акта обстеження технічного стану нерухомого майна 

міської комунальної власності. 

8. Про впорядкування майна міської комунальної власності. 

9. Про виготовлення дублікатів свідоцтв про право власності на житло. 

10. Про квартирний облік. 

11. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 16.04.2019 № 143 «Про надання дозволу на торгівлю». 

12. Про надання матеріальної допомоги.                           



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 серпня 2020 року                      м. Корюківка                                          № 237 

 

Про виконання  

міського бюджету за  

І півріччя 2020 року 

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І., 

керуючись ст. 28 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 4 ст. 80 

Бюджетного кодексу України, 
 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Винести на чергову сесію для затвердження міською радою звіт про 

виконання міського бюджету за І півріччя 2020 року: 

 

- по доходах у сумі  87 036,4 тис. грн., в тому числі по доходах загального 

фонду міського бюджету у сумі 85 014,9 тис. грн. та  спеціального фонду 

міського бюджету у сумі 2 021,5 тис. грн.; 

 

- по видатках у сумі 84 932,7 тис. грн., у тому числі по видатках 

загального фонду міського бюджету у сумі 74 147,4 тис. грн. та спеціального 

фонду міського бюджету у сумі 10 785,3 тис. грн.; 

 

- по кредитуванню у сумі 58,0 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 

в сумі 45,0 тис. грн. та  спеціального фонду в сумі 13,0 тис. грн.. 

  

        2. Додаток до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
 

 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 

 

05 серпня 2020 року                        м. Корюківка                                         № 238  

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 

      

       Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу 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 90000,00 грн., по 

КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами))» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 165000,00 грн.,  КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 35000,00 грн. та КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 58880,00 грн., що 

передбачені за рахунок субвенції  на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа». 

 

2. Зменшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0117321 «Будівництво установ та закладів» по КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на суму 40000,00 грн. та по 

КПКВКМБ 0117660 «Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних 

торгах та проведення таких торгів» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, 

окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» на 

суму 10000,00 грн.. 

 



3. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» на суму 40000,00 грн.. 

 

4. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету                 

по КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших 

об’єктів» на суму 80000,00 грн., по КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем 

планування та забудови територій (містобудівної документації)» по КЕКВ 

2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм» на суму 10000,00 грн., по КПКВКМБ 

0117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права 

на неї» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 

реалізації державних (регіональних) програм» на суму 10000,00 грн., по 

КПКВКМБ 0161020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами))» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» на суму 58880,00 грн.  за рахунок субвенції  на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» та по КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»  

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на суму              

200000,00 грн. (співфінансування по субвенції «Спроможна школа для кращих 

результатів»).  

 

5. Фінансовому відділу (Барсук О.) 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/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 

  

05 серпня 2020 року                        м. Корюківка                                       № 239   

 

Про привітання Циганка М.К. 

з нагоди 90-річчя 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів, 

керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, 

затвердженим рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20.12.2018, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

 

                          виконком міської ради вирішив: 

 

1. З нагоди ювілейного дня народження вручити вітальну листівку              

з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 500 грн.: 

- Циганку Михайлу Корнійовичу – жителю с. Трудовик (ХХХХ р.н.).  

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів          

від 13.07.2020 № 87. 

 

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

500 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 50 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 

 

05 серпня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 240  

                                                                  

Про затвердження штатного  

розпису КП «Убідьське» 

 

      Розглянувши клопотання КП «Убідьське» від 05.08.2020 №73 щодо 

затвердження штатного розпису підприємства у зв’язку зі збільшенням 

штатної чисельності працівників, керуючись ст.ст. 30, 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                     виконком міської ради вирішив: 

 

       Затвердити з 01 вересня 2020 року штатний розпис комунального 

підприємства «Убідьське» 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 

  

05 серпня 2020 року                        м. Корюківка                                       № 241 

  

Про підготовку закладів освіти 

Корюківської міської ради до нового  

2020 - 2021 навчального року 

 

      З метою  забезпечення  організованого  початку  2020 - 2021 навчального 

року,  відповідно до Законів України «Про освіту», «Про  загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», « Про позашкільну освіту», керуючись ст. 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити  склад робочої комісії з перевірки готовності закладів освіти 

Корюківської міської ради до нового 2020 - 2021 навчального року, що 

додається. 

 

2. Затвердити графік роботи робочої комісії з перевірки готовності закладів 

освіти Корюківської міської ради до нового 2020 - 2021 навчального року, що 

додається. 

 

     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника  

міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Міський голова                                                                    Р.АХМЕДОВ  



                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО  

                    рішенням виконавчого комітету  

                                                                        Корюківської міської ради 

                                                                               05 від серпня 2020 року № 241 
 

 

 

Склад 

робочої комісії з перевірки готовності закладів освіти Корюківської 

міської ради до нового 2020 - 2021 навчального року 

 

 

Савченко Олександр Миколайович Голова комісії, перший заступник 

міського голови  

Члени комісії:  

Аухімік Андрій Володимирович начальник Корюківського районного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Чернігівській 

області 

Ментій Світлана Василівна начальник відділу  державного нагляду 

за дотриманням  вимог санітарного 

законодавства Корюківського  

районного управління Головного  

управління Держпродспоживслужби в 

Чернігівській області 

Наумчик Ірина Володимирівна  начальник Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської 

ради 

Кузюра Ольга Петрівна  завідувач Корюківського  

міськрайонного відділу державної 

установи «Чернігівський обласний 

лабораторний центр» МОЗ України 

Мацко Владислав Валерійович провідний інспектор Корюківського РС 

УДСНС в Чернігівській області 

Хуртик Сергій Васильович інженер відділення господарського 

забезпечення Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської 

ради 

 

 

Начальник ВОКМтаС                                                    І.НАУМЧИК 



                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО  

                рішенням виконавчого комітету  

                                                                        Корюківської міської ради 

                                                                                05 від серпня 2020 року № 241 

 

 

 

Графік роботи робочої комісії з перевірки готовності закладів освіти 

Корюківської міської ради до нового 2020 – 2021 навчального року 

 

1. Корюківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1  Корюківської  

міської ради Чернігівської області – 17.08.2020 р. 

2. Корюківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Корюківської 

міської ради Чернігівської області – 17.08.2020 р. 

3. Корюківська гімназія Корюківської міської ради  Чернігівської області – 

17.08.2020 р. 

4. Корюківська загальноосвітня школа І ступеня № 2 Корюківської міської 

ради  Чернігівської області – 17.08.2020 р. 

5. Наумівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Корюківської міської 

ради Чернігівської області – 18.08.2020 р. 

6. Сядинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Корюківської міської 

ради Чернігівської області – 19.08.2020 р. 

7. Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Корюківської 

міської ради Чернігівської області – 18.08.2020 р. 

8. Савинківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Корюківської міської 

ради Чернігівської області –  19.08.2020 р. 

9. Забарівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Корюківської міської 

ради Чернігівської області – 18.08.2020 р. 

10.  Корюківський центр дитячої та юнацької творчості Корюківської 

міської ради Чернігівської області – 17.08.2020 р. 

11.  Корюківська дитячо - юнацька спортивна школа  Корюківської міської 

ради Чернігівської області – 17.08.2020 р. 

12.  Корюківський дошкільний навчальний заклад № 1 «Дельфін» художньо 

– естетичного  напрямку Корюківської міської ради Чернігівської області – 

17.08.2020 р.; 

13.  Корюківський дошкільний навчальний заклад № 4 « Веселка» еколого – 

натуралістичного напрямку Корюківської міської ради Чернігівської області – 

17.08.2020 р.; 

14.  Наумівський дошкільний навчальний заклад  «Сонечко» Корюківської 

міської ради Чернігівської області – 18.08.2020 р. 

15.  Сядринський дошкільний навчальний заклад «Барвінок» Корюківської 

міської ради Чернігівської області – 19.08.2020 р. 



16.  Олександрівський дошкільний навчальний заклад «Малятко» 

Корюківської міської ради Чернігівської області -  18.08.2020 р. 

17.  Корюківська школа мистецтв ім. О. Конієвського Корюківської міської 

ради Чернігівської області – 17.08.2020 р. 

 

Начальник ВОКМтаС                                                    І.НАУМЧИК 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 Р І Ш Е Н Н Я                                 

 

05 серпня 2020 року                     м. Корюківка                                             № 242 

 

Про затвердження будівельних паспортів  

забудови земельних ділянок 

        Розглянувши звернення громадян про видачу будівельних паспортів 

забудови земельних ділянок та додані до заяв документи щодо намірів 

забудови земельних ділянок, відповідно до наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України від 

05.07.2011 № 103 «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки», керуючись ст. 27 Закону України  «Про 

регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 5, 14 Закону України  «Про 

основи містобудування», Законом України «Про архітектурну діяльність», 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення містобудівної діяльності», ст.ст. 52, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради вирішив: 

1. Затвердити будівельні паспорти забудови земельних ділянок: 

 

1.1 Будівельний паспорт «Нове будівництво індивідуального 

житлового будинку та гаража» за адресою: вул. Незалежності, 53,                               

м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області. Власник земельної 

ділянки  - Сластьон Сергій Олександрович, документ, що підтверджує право 

власності - Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності, номер запису про право власності № 36684950 від 

29.05.2020, внесений на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, 

серія та номер: 349, виданого 29.05.2020 Дремлюгою Р.М., приватним 

нотаріусом Корюківського районного нотаріального округу Чернігівської 

області; кадастровий номер 7422410100:01:002:0201, площа ділянки - 0,1 га. 

 

1.2  Будівельний паспорт «Нове будівництво індивідуального 

житлового будинку, гаража та літньої кухні» за адресою: вул. Воїнів 

Інтернаціоналістів, 10-А, м. Корюківка Корюківського району Чернігівської 



області. Власник земельної ділянки  - Воскобойник Анатолій Васильович, 

документ, що підтверджує право власності - Витяг з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, номер запису 

про право власності № 35571786 від 14.02.2020, внесений на підставі рішення 

органу місцевого самоврядування «Про приватизацію земельних ділянок», 

серія та номер: 34-33/VII, виданого 06.02.2020 Корюківською міською радою; 

кадастровий номер 7422410100:01:002:1810, площа ділянки - 0,1 га. 

 

1.3 Будівельний паспорт «Реконструкція індивідуального житлового 

будинку та нове будівництво господарської будівлі» за адресою: вул. Дружби, 

43, м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області. Власник 

земельної ділянки  - Бабко Юрій Леонідович, документ, що підтверджує право 

власності - Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності, номер запису про право власності № 10977152 від 

31.08.2015,  внесений на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, 

серія та номер: 1112, виданого 31.08.2015 Дремлюгою Р.М., приватним 

нотаріусом Корюківського районного нотаріального округу; кадастровий 

номер 7422410100:01:001:1145, площа ділянки - 0,1 га. 

 

1.4 Будівельний паспорт «Реконструкція індивідуального житлового 

будинку та гаража зі знесенням господарської будівлі» за адресою:                     

вул. Шевченка, 254 м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області. 

Власник земельної ділянки  - Демяненко Євген Володимирович, документ, що 

підтверджує право власності - Відомості з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно, номер запису про право власності № 15955126 від 

11.08.2016, внесений на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, 

серія та номер: 1056, виданого 11.08.2016 Дремлюгою Р.М., приватним 

нотаріусом Корюківського районного нотаріального округу; кадастровий 

номер 7422410100:01:002:1261, площа ділянки - 0,1005 га. 

 

2.    Зобов’язати замовників: 

        2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення об’єкта будівництва. 

        2.2. Виконання підготовчих та будівельних робіт здійснювати після 

отримання документа, що надає право на виконання вищезазначених робіт, 

виданого Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у 

Чернігівській області з наступним прийняттям об’єкта до експлуатації в 

установленому законодавством порядку. 

         2.3. При проектуванні і будівництві об’єкта містобудування 

дотримуватись вимог, визначених у будівельному паспорті забудови земельної 

ділянки. 

         2.4. Після завершення будівельних робіт з будівництва  житлового 

будинку встановити номерний знак на будинок та поштову скриньку, провести 

комплексний благоустрій території. 



         2.5. Прийняття в експлуатацію об’єкта містобудування без проведення 

комплексного благоустрою території забороняється. 

 

         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 

 

05 серпня 2020 року                     м. Корюківка                                             № 243 

 

Про передприватизаційну підготовку  

об’єктів малої приватизації  

 

       Розглянувши протокол аукціонної комісії щодо визначення стартової ціни 

об’єктів малої приватизації від 29.07.2020, враховуючи рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 21.07.2020 № 225 «Про формування 

переліку об’єктів малої приватизації на 2020 рік», відповідно до Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна», Положення 

про конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності у сфері рухомого та 

нерухомого майна, затвердженого рішенням десятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 27.10.2017, керуючись  ст. 29 Закону України «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити протокол аукціонної комісії для продажу об’єктів малої 

приватизації міської комунальної власності від 29 липня 2020 року, що 

додається. 

 

2. Здійснити інвентаризацію об’єктів малої приватизації, а саме: 

- котельні, нежитлової будівлі, розташованої за адресою: вул. Костюк Г., 

22а, м. Корюківка, Чернігівська область; 

- нежитлової будівлі, розташованої за адресою: вул. Бульварна, 13Б,                     

м. Корюківка, Чернігівська область; 

- громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та 

спорудами, розташованого за адресою: вул. Лісового П., 50Б, с. Бреч, 

Корюківський район, Чернігівська область. 

 

3. Створити інвентаризаційну комісію (далі – Комісія) для проведення 

інвентаризації об’єктів малої приватизації, зазначених у п. 2 рішення, у складі: 

        Голова комісії: 

САВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – перший заступник 

міського голови.          



       Члени комісії: 

КОЖЕМА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА – начальник відділу 

бухгалтерського обліку та звітності міської ради; 

ДОЛБІНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА – провідний спеціаліст відділу 

земельних ресурсів та комунального майна  виконавчого апарату міської ради;  

       ЧАЛИК ОКСАНА ВАСИЛІВНА – спеціаліст І категорії відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської ради. 

  

       4. Комісії здійснити інвентаризацію об’єктів малої приватизації, вказаних 

в пункті 2 рішення, станом на 31 липня 2020 року та подати органу 

приватизації зведений акт інвентаризації за встановленою формою до                        

15 серпня 2020 року.  

 

       5. Здійснити незалежну оцінку об’єктів малої приватизації, вказаних в 

пункті 2 рішення, відповідно до чинного законодавства України. 

 

       6. Встановити дату оцінки об’єктів малої приватизації -  31 липня                      

2020 року. 

 

       7. 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 

 

05 серпня 2020 року                  м. Корюківка                                             № 244 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Про впорядкування майна 

міської комунальної власності 

 

Розглянувши звернення Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 02.07.2020 № 09-14/451, Акт про технічний стан 

майна міської комунальної власності від 27.07.2020, складений постійно 

діючою комісією з питань обстеження стану будівель, споруд виробничого, 

житлового та громадського призначення, транспортних засобів, інженерних 

комунікацій та об’єктів благоустрою міської комунальної власності, 

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

 

виконком міської ради вирішив: 
 
 

1. Визнати окремим об’єктом нерухомого майна сарай, 1 Б, зі складу 

нежитлових будівель міжшкільного навчально - виробничого комбінату 

професійної орієнтації учнів за адресою: вул. Хмельницького Б., 4, 

м. Корюківка. 

 

2. Затвердити Акт від 27 липня 2020 року про технічний стан майна міської 

комунальної власності, а саме: сараю, 1 Б, зі складу нежитлових будівель 

міжшкільного навчально - виробничого комбінату професійної орієнтації учнів 

за адресою: вул. Хмельницького Б., 4, м. Корюківка. 

 

3. Змінити статус та назву будівлі, зазначеної в пункті 1 рішення, з «сарай» 

на «гараж».  

 

4. Присвоїти окрему поштову адресу об’єкту нерухомого майна, вказаному 

в пункті 1 рішення: вул. Хмельницького Б., 4 Б, м. Корюківка, Чернігівська 

область. 

 

 

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 

 

05 серпня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 245 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Про затвердження акта обстеження 

технічного стану нерухомого майна 

міської комунальної власності 

 

        Розглянувши звернення Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 03.08.2020 № 09-14-496, Акт про технічний стан 

майна міської комунальної власності від 03.08.2020, складений постійно 

діючою комісією з питань обстеження стану будівель, споруд виробничого, 

житлового та громадського призначення, транспортних засобів, інженерних 

комунікацій та об’єктів благоустрою міської комунальної власності, 

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. Затвердити Акт від 03 серпня 2020 року про технічний стан майна 

міської комунальної власності, а саме: котельні із складу нежитлових будівель 

міжшкільного навчально - виробничого комбінату професійної орієнтації учнів 

за адресою: вул. Хмельницького Б., 4, м. Корюківка. 
 

       2. Внести на розгляд міської ради питання про списання нерухомого 

майна, зазначеного в рішенні.  

 

 

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 

 

05 серпня 2020 року                        м. Корюківка                                       № 246 

 

Про виготовлення дублікатів 

свідоцтв про право власності 

на житло 

 

        Розглянувши заяви Марченко О.А., Утишевої Л.В. щодо надання дозволів 

на виготовлення дублікатів свідоцтв про право власності на житло, керуючись 

ст.ст. 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Надати дозвіл Марченко Олені Анатоліївні на оформлення                

дубліката свідоцтва про право власності від 07.07.1986 на житловий будинок 

№ ХХХХ в м. Корюківка, виданого на ім’я Симоненка Івана Михайловича 

(померлого), у зв’язку із втратою оригіналу.  

       Підстава: заява вх. № 155/04-05 від 21.07.2020. 

        

       1.1. Оригінал свідоцтва про право власності на будинок від 07.07.1986, 

виданого на ім’я Симоненка І.М., визнати недійсним на підставі п. 1 даного 

рішення. 

 

       2. Надати дозвіл Утишевій Ларисі Володимирівні на оформлення                

дубліката свідоцтва про право особистої власності від 06.09.1995 на 

домоволодіння № ХХХХ в м. Корюківка, виданого на ім’я Черноуса 

Володимира Митрофановича (померлого), у зв’язку із втратою оригіналу.  

       Підстава: заява вх. № 160/04-05 від 31.07.2020. 

        

       2.1. Оригінал свідоцтва про право власності на домоволодіння від  

06.09.1995, виданого на ім’я Черноуса В.М., визнати недійсним на підставі п. 2 

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 

 

05 серпня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 247 

 

Про квартирний облік 

 

Розглянувши клопотання служби у справах дітей Корюківської районної 

державної адміністрації, заяви Оряпа Р.М., Пророченко Л.І., керуючись ст. 39 

Житлового кодексу Української РСР, Правилами обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР, постановою виконавчого комітету Чернігівської обласної 

ради народних депутатів і президії обласної ради президії професійних спілок 

від 07.01.1985 «Про порядок обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень у Чернігівській області», ст. 33 

Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 12 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

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

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Поставити на квартирний облік: 

-  Павловського Ярослава Юрійовича, ХХХХ р.н., дитину, позбавлену 

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

 Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від 

22.07.2020 № 11-18/308. 

 

- Оряпа  Романа  Миколайовича, ХХХХ., учасника  бойових  дій, черга 

першочергова, склад сім’ї – 3 особи: 

1) дружина – Оряп Анна Олександрівна, ХХХХ р.н.; 

2) донька – Оряп Каміла Романівна, ХХХХ р.н. 

Підстава: заява вх. № 157/04-05 від 23.07.2020.  

 

2. Переоформити квартирну чергу на ім’я Пророченко Людмили Іванівни 

в зв’язку зі смертю її чоловіка Пророченка Олександра Степановича, який 



перебував на квартирному обліку при виконавчому комітеті Корюківської 

міської ради. 

Підстава: заява вх. № 156/04-05 від 22.07.2020. 

 

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

перебувають на обліку за місцем проживання та потребують поліпшення 

житлових умов, з врахуванням 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 

 

05 серпня 2020 року                    м. Корюківка                                            № 248 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 16.04.2019 № 143 «Про надання  

дозволу на торгівлю» 

 

       Заслухавши інформацію першого заступника міського голови                   

Савченка О.М., керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

                                    виконком міської ради вирішив: 

 

       Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 16.04.2019 № 143 «Про надання дозволу на торгівлю», виклавши                

п. 1 даного рішення в наступній редакції: 
       «1. Надати дозвіл на торгівлю продукцією власного виробництва 
(сільськогосподарською продукцією, в тому числі тваринного походження, 
зокрема, м’ясопродуктами) в м. Корюківка від перехрестя вулиць Вокзальна           
та Ринкова до будівлі по  вул. Ринкова, 20 та на земельній ділянці біля заїзду 
на територію щоденного ринку за адресою: вул. Вокзальна, 9 терміном по                
31 грудня 2020 року включно при умові дотримання санітарних норм та 
правил благоустрою.». 
 
 
 
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 

 

05 серпня 2020 року                       м. Корюківка                                          № 249 

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши заяву Пономаренка В.І. 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: 

 

       Надати Пономаренку Володимиру Івановичу, зареєстрованому по             

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

податків ХХХХ, матеріальну допомогу на ліквідацію наслідків пожежі в сумі  

1500 грн.. 

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

       Підстава: заява вх. № 165/04-05 від 03.08.2020. 

 
 

 

Міський голова                                                                         Р.АХМЕДОВ 


