
Порядок денний 

засідання виконкому Корюківської міської ради 

від 18 серпня 2020 року 

м. Корюківка 

 

1. 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».  

2. Про Програму захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у 

Корюківській міській територіальній громаді на 2020-2022 роки. 

3. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради.  

4. Про погодження річних планів ліцензованої діяльності КП 

«Корюківкаводоканал» на 2021 рік. 

5. Про затвердження планових витрат на поточні ремонти об’єктів 

водопостачання та водовідведення КП «Корюківкаводоканал» на 2021 рік. 

6. Про створення робочої групи. 

7. Про відведення місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації. 

        8. Про затвердження акта обстеження технічного стану нерухомого майна 

міської комунальної власності. 

9. Про присвоєння адреси земельній ділянці. 

10. Про квартирний облік. 

11. Про надання матеріальної допомоги  

12. Про надання дозволів на підключення до централізованої мережі 

водопостачання.  

13. Про надання допомоги на поховання. 

14. 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 

 

18 серпня 2020 року                   м. Корюківка                                              № 250 

 

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: 

 

       1. 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 191 219 685 гривень, в тому числі 

доходи загального  фонду міського бюджету – 182 430 965 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету – 8 788 720 гривень згідно з додатком             

1 до цього рішення; 

 

        -   видатки  міського  бюджету  у  сумі  206 631 945  гривень, в  тому  числі 

видатки загального фонду міського бюджету – 172 924 345 гривень та видатки 

спеціального фонду  міського бюджету – 33 707 600 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                                    

18 470 380  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

       - дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі                                  

18 470 380 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 40 728 040 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. 

 

       2. 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 

 

18 серпня 2020 року                   м. Корюківка                                             № 251 

 

Про Програму захисту прав дітей  

та розвитку сімейних форм виховання у 

Корюківській міській територіальній громаді 

на 2020-2022 роки 

 

      Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Барсук О.І. про Програму захисту прав дітей та розвитку сімейних форм 

виховання у Корюківській міській територіальній громаді на 2020-2022 роки, 

керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Інформацію начальника фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І. прийняти до відома. 

 

       2. Подати на затвердження Корюківської міської ради проект Програми 

захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Корюківській 

міській територіальній громаді на 2020-2022 роки. 

 

       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 

 

18 серпня 2020 року                   м. Корюківка                                              № 252    

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради  

 

Розглянувши подання першого заступника міського голови                 

Савченка О.М., Корюківської районної організації ветеранів, Корюківського 

відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції України в Чернігівській області, громадської організації 

«Корюківська  спілка воїнів-учасників АТО», Відділу освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської ради, 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 незалежності України нагородити Почесною 

грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги             

у розмірі 300 грн. кожному: 

- Бабич Вікторію Сергіївну, головного спеціаліста-державного 

реєстратора юридичного відділу виконавчого апарату Корюківської міської 

ради – за сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у 

розвиток місцевого самоврядування. 

Підстава: подання начальника юридичного відділу-державного 

реєстратора виконавчого апарату Корюківської міської ради від 10.08.2020     

вх. № 226/04-04; 

- Більченко Валентину Іванівну, відповідального секретаря Ради 

Корюківської районної організації ветеранів, ветерана праці – за багаторічну 

сумлінну працю, активну життєву позицію та громадську діяльність, вагомий 

внесок у розвиток ветеранського руху. 



Підстава: подання Корюківської районної організації ветеранів                     

від 10.08.2020 № 92; 

- Бондаренко Світлану Олександрівну, майора поліції, старшого слідчого 

слідчого відділення Корюківського відділення поліції Менського відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області – за 

багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм. 

Підстава: подання Корюківського відділення поліції Менського відділу 

поліції ГУНП в Чернігівській області від 13.08.2020 № 5745/124/45.2-2020; 

- Погребну Валентину Андріївну, голову Корюківської районної 

організації ветеранів – за багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм та вагомий внесок у розвиток ветеранського руху. 

Підстава: подання першого заступника Корюківського міського голови від 

10.08.2020 вх. № 225/04-04; 

- Соколовську Наталію Михайлівну, ветерана праці АТ «Слов’янські 

шпалери – КФТП», волонтера – за активну волонтерську діяльність, 

спрямовану на підтримку військовослужбовців в зоні проведення АТО/ООС. 

Підстава: подання ГО «Корюківська спілка воїнів-учасників АТО» від 

17.08.2020 вх. № 457/04-04. 

1.1. 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 п.1 даного рішення. 

 

2. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 

внесок у розвиток галузі освіти та з нагоди Конференції педагогічних 

працівників нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради             

з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

- Бадюлю Зінаїду Олексіївну – заступника директора з навчально-

виховної роботи Корюківської гімназії Корюківської міської ради; 

- Сотник Аллу Михайлівну – вихователя дошкільного навчального 

закладу № 1 «Дельфін» художньо-естетичного напрямку Корюківської міської 

ради; 

- Ховдій Антоніну Семенівну – вихователя групи продовженого дня 

Корюківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Корюківської міської 

ради. 

Підстава: подання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 12.08.2020 № 01-11/526. 

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

900 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 150 грн. для придбання 



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

перерахування коштів згідно з п. 2 даного рішення. 

 

3. За активну життєву і громадську позицію, вагомий внесок у розвиток 

міста Корюківка та з нагоди відзначення Дня підприємця нагородити 

Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної 

допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

-      Мисника   Олександра   Миколайовича  –  керівника   товариства  з 

обмеженою відповідальністю «Корфад»; 

-       Мисника Віталія Миколайовича – фізичну особу-підприємця.  

Підстава: подання першого заступника Корюківського міського голови від 

13.08.2020 вх. № 231/04-04. 

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

600 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 100 грн. для придбання 

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

перерахування коштів згідно з п. 3 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 

 

18 серпня 2020 року                       м. Корюківка                                        № 253 

                                                                  

Про погодження річних планів 

ліцензованої  діяльності  

КП «Корюківкаводоканал» 

на 2021 рік 

  

       Розглянувши клопотання  КП «Корюківкаводоканал» від 17.08.2020 № 170 

та № 170/1 щодо погодження річних планів ліцензованої діяльності 

підприємства з централізованого водопостачання та водовідведення на                   

2021 рік, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

  

                                  виконком міської ради вирішив:  

 

       

      1. Погодити Річний план ліцензованої діяльності з централізованого 

водопостачання комунального підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на 2021 рік, що додається.     

 

      2. Погодити Річний план ліцензованої діяльності з централізованого 

водовідведення комунального підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на 2021 рік, 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 

 

18 серпня 2020 року              м. Корюківка                                                  № 254     

 

Про затвердження планових  

витрат на поточні ремонти об’єктів  

водопостачання та водовідведення  

КП «Корюківкаводоканал»  

на 2021 рік 

 

      Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 17.08.2020 № 171, відповідно до ст.ст. 30, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

  

виконком міської ради вирішив: 

 

      1. Затвердити Планові витрати на поточні ремонти об’єктів водопостачання 

комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради 

на 2021 рік, що додаються. 

 

      2. Затвердити Планові витрати на поточні ремонти об’єктів водовідведення 

комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради 

на 2021 рік, що додаються. 

 

 

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 

 

18 серпня 2020 року                        м. Корюківка                                       № 255 

 

Про створення робочої групи  
 

       З метою участі в ІІ етапі Програми USAID «DOBRE» та виконання 

практичного завдання, керуючись ст.ст. 27, 32, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 
       

       Затвердити  склад  робочої   групи   для   виконання   практичного  завдання 

Програми USAID «DOBRE», а саме: 

 

Міський голова                                                                            Р.АХМЕДОВ 

Ахмедов Ратан Ратанович голова робочої групи, міський голова 

Члени робочої групи:  

Савченко Олександр Миколайович перший заступник міського голови 

Барсук Олена Миколаївна начальник фінансового відділу 

Корюківської міської  ради 

Кукуюк Оксана Леонідівна начальник відділу економіки, 

транспорту, інвестицій та туризму  

Корюківської міської  ради 

Лагодна Діана Олегівна провідний спеціаліст відділу 

економіки, транспорту, інвестицій та 

туризму  Корюківської міської  ради 

Кожушко Юлія Юріївна головний спеціаліст загального відділу 

Корюківської міської ради 

Наумчик Ірина Володимирівна начальник Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської 

ради 

Милейко Сергій Олександрович депутат міської ради 

Барабаш Андрій Васильович приватний підприємець 

Станіславська Анна Григорівна місцева активістка 

Савченко Софія Андріївна член молодіжної ради  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
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Про відведення місць для 

розміщення матеріалів 

передвиборної агітації 

 

        Відповідно до ст.ст. 51, 53 Виборчого кодексу України, ст.ст. 40, 59 

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

забезпечення розміщення матеріалів передвиборної агітації під час підготовки 

до проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, 

  

виконком міської ради вирішив: 
 

        1. Визначити на території населених пунктів Корюківської міської ради 

місця для розташування передвиборної агітації, а саме: 

а) дошки та стенди для розміщення друкованих матеріалів: 

-  по вул. Шевченка в м. Корюківка, біля міського Будинку культури, 

-  по вул. Костюк Галини в м. Корюківка, біля магазину № 4, 

-  по вул. Червонохутірська в м. Корюківка, біля магазину № 3,  

-  по вул. Шкільна в с. Бреч, біля магазину, 

-  по  вул. Центральна  в с. Буда, біля  адмінприміщення  старостинського 

округу та сільського клубу,  

-  по вул. Першотравнева в с. Петрова Слобода, на в’їзді в населений  пункт та 

біля Будинку культури, 

-  по вул. Шосейна в с. Соснівка, біля колишнього ФАПу, 

- по вул. Гагаріна в с. Забарівка, напроти адмінприміщення старостинського 

округу, 

-  по вул. Шевченка в с. Наумівка, біля Будинку народних традицій і дозвілля, 

- по вул. Б. Хмельницького в с. Тютюнниця, біля адмінприміщення 

старостинського округу, 

-  по вул. Шевченка в с. Сахутівка, біля сільського клубу, 

-  по вул. Дачна в с. Кугуки, біля автобусної зупинки, 

-  по вул. Зелена в с. Самсонівка, біля будівлі колишнього магазину, 

-  по вул. Л. Українки в с. Костючки, біля автобусної зупинки, 



-  по вул. Шевченка в с. Рейментарівка, біля адмінприміщення старостинського 

округу, 

-  по вул. Генерала Білого в с. Сядрине, біля адмінприміщення старостинського 

округу та Будинку культури, 

-  по вул. Довженка в с. Хотіївка, біля магазину, 

- по вул. Молодіжна, 22 в с. Домашлин, біля адмінприміщення 

старостинського округу, 

-   по вул. Центральна в с. Олександрівка, біля будівлі Свято-Покровської 

церкви, 

-   по вул. Центральна в с. Верхолісся, біля будівлі колишнього магазину, 

-   по вул. Незалежності в с. Піски, біля будівлі магазину, 

-   по вул. Лесі Українки в с. Савинки, біля будівлі магазину продовольчих 

товарів; 

б) агітаційних палаток: 

-  на площі біля міського Будинку культури в м. Корюківка; 

-  на площі Героїв України в м. Корюківка; 

-  від перехрестя вул. Ринкова та вул. Вокзальна в м. Корюківка до будівлі по 

вул. Ринкова, 20; 

-  на повсякденному ринку ПП «ТОРГ- СВ» (за згодою власника) та біля входу 

на ринок (на тротуарі) по вул. Передзаводська в м. Корюківка; 

- біля магазину «Слов’янські шпалери» по вул. Вокзальна, 6, зі сторони                        

вул. Передзаводська в м. Корюківка, 

- біля перехрестя  вул. Дудка  і  вул. Нова в м. Корюківка, поблизу автобусної 

зупинки, 

-  по вул. Шкільна в с. Бреч, біля магазину, 

-  по вул. Центральна в с. Буда, біля адмінприміщення старостинського округу 

та сільського клубу, 

-  по вул. Шевченка в с. Наумівка, біля Будинку народних традицій і дозвілля, 

-  по вул. Б. Хмельницького в с. Тютюнниця, біля автобусної зупинки, 

-  по вул. Шевченка в с. Сахутівка, біля сільського клубу, 

-  по вул. Шкільна в с. Воловики,  

- по вул. Гагаріна в с. Забарівка, напроти адмінприміщення старостинського 

округу, 

-  по вул. Шевченка в с. Рейментарівка, біля адмінприміщення старостинського 

округу, 

-  по вул. Генерала Білого в с. Сядрине, біля приміщення Будинку культури, 

-  в с. Сахутівка, біля магазину, 

-  по вул. Довженка в с. Хотіївка, біля магазину, 

-  по вул. Центральна, 7 в с. Домашлин, біля приміщення сільського клубу, 

-  по вул. Центральна в с. Олександрівка, біля будівлі Свято-Покровської 

церкви, 

-  по вул. Лесі Українки в с. Савинки, біля приміщення Будинку культури, 

-  по вул. Лісова в с. Бурківка, поблизу автобусної зупинки. 

 



        2. Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради 

(Селюк А.М.) забезпечити ремонт та належне утримання дошок та стендів, 

зазначених у підпункті а пункту 1 цього рішення. 

 

        3. Визначити, що прибирання території, де будуть розміщуватись 

агітаційні палатки, та підтримання належного стану громадського порядку 

покладається на суб’єктів виборчого права. 

 

        4.  Встановити, що розміщення агітаційних палаток в місцях, визначених 

підпунктом б пункту 1 цього рішення, здійснюється суб’єктами виборчого 

права шляхом подання повідомлення (заяви) про розміщення до міської ради. 

 

        5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників 

міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.   

 

 

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 
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Про затвердження акта обстеження 

технічного стану нерухомого майна 

міської комунальної власності 

 

Розглянувши Акт про технічний стан майна міської комунальної власності 

від 30.07.2020, 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, 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 30 липня 2020 року про технічний стан майна 

міської комунальної власності, а саме: житлового будинку за адресою: 

вул. Дудка, 131, 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 
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Про присвоєння адреси 

земельній  ділянці 

 

         У зв’язку з упорядкуванням адресного господарства, керуючись                

ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 33 Закону України «Про місцеве  

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

Присвоїти земельній ділянці площею 0,1337 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:04:006:0036, що перебуває у комунальній 

власності Корюківської міської територіальної громади в особі Корюківської 

міської ради відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 27.11.2019, номер запису 

про право власності 34423987, цільове використання земельної ділянки – для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка 

утворилася у зв’язку з поділом земельної ділянки по вул. Костюк Г., 20-Г,              

м. Корюківка, Чернігівська область, поштову адресу: вул. Костюк Г., 20-Д,             

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 
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Про квартирний облік 

 

Розглянувши заяву Назарової Т.В., клопотання служби у справах дітей 

Корюківської районної державної адміністрації, 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. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Поставити на квартирну чергу при виконавчому комітеті Корюківської 

міської ради: 

 

        -  Назарову Тетяну Віталіївну, ХХХХ р.н., черга загальна, склад сім’ї –            

3 особи: 

1) син – Назаров Кіріл Євгенович, ХХХХ р.н., 

2) донька – Назарова Мілана Євгенівна, ХХХХ р.н. 

Підстава: заява вх. № 164/04-05 від 03.08.2020.  

 

        - Камишну Анастасію Борисівну, ХХХХ р.н., дитину, позбавлену 

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

Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від 

04.08.2020 № 11-18/321. 

 

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

перебувають на обліку за місцем проживання та потребують поліпшення 

житлових умов, з врахуванням пункту 1 даного рішення. 



 

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 
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Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши звернення депутата міської ради Чепи В.В. 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 Чудаковій Оксані Вікторівні, зареєстрованій по вул. ХХХХ, с. 

ХХХХ Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки платника  

податків ХХХХ, матеріальну допомогу на лікування сина Забаровського Павла 

Владиславовича в сумі  5000 грн.. 

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

       Підстава: депутатське звернення Чепи В.В. вх. № 169/04-05 від 11.08.2020. 

 

       2. Надати Дєгтянниковій Наталії Георгіївні, зареєстрованій по                             

вул. ХХХХ Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки 

платника  податків ХХХХ, матеріальну допомогу на лікування доньки 

Дєгтянникової Софії Миколаївни  в сумі  5000 грн.. 

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

       Підстава: депутатське звернення Чепи В.В вх. № 175/04-05 від 17.08.2020. 

 

 

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 
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Про надання дозволів на підключення 

до централізованої мережі водопостачання  

   Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 13.08.2020 № 169, 

від 17.08.2020 № 172, 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. ХХХХ, м. Корюківка згідно заяви Панюкової Світлани 

Миколаївни,                                                                                                                             

-  по вул. ХХХХ, м. Корюківка  згідно  заяви  Дубини Любові Володимирівни,                                                                                                                          

-     по  вул. ХХХХ, м. Корюківка  згідно  заяви Шакун Олени Григорівни,                

-  по вул. ХХХХ, м. Корюківка згідно заяви Ісаченка Михайла Миколайовича.                                          

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

виконання земляних робіт по підключенню вищезазначених будинків до 

міського водогону. 

      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 

 

18 серпня 2020 року                       м. Корюківка                                          № 262  

 

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 Ковальчук Марині 

Володимирівні (вул. ХХХХ, м.  Корюківка, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ХХХХ), що здійснювала поховання Верещако 

Валентини Миколаївни, безробітної, яка померла 21.07.2020. 

       Підстава: заява вх. № 172/04-05 від 14.08.2020. 

       Довідка Корюківської районної філії ЧОЦЗ 

       Довідка Пенсійного фонду 

  Копія свідоцтва про смерть 

        Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть 

для отримання допомоги на поховання. 

        Довідка міської ради 

        Кошти перерахувати до АТ КБ «ПриватБанк» на рахунок                                      

№ 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 

 

18 серпня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 263 

   

Про знесення зелених насаджень  

 

         Розглянувши акти обстеження зелених насаджень, що підлягають знесенню 

чи пересадженню, від 17.08.2020 №№ 18-21, 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 17.08.2020                      

№№ 18-21.  

 

2. Надати дозвіл на знесення аварійних дерев, зазначених у актах 

обстеження: 

-      комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради, 

-      Корюківській житлово-експлуатаційній конторі. 

 

        3. КП «Благоустрій», Корюківській ЖЕК оприбуткувати дрова, отримані в 

результаті знесення зелених насаджень. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова                                                               Р.АХМЕДОВ 

 


