
Порядок денний 

засідання виконкому Корюківської міської ради 

від 22 вересня 2020 року 

м. Корюківка 

 

1. Про готовність комунальних підприємств та навчальних закладів 

громади до роботи в осінньо-зимовий період 2020 - 2021 років. 

2. Про субвенцію з державного бюджету. 

3. Про іншу субвенцію з районного бюджету. 

4. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

5. Про іншу субвенцію з Перелюбського сільського бюджету.  

6. Про субвенцію з обласного бюджету. 

7. Про іншу субвенцію з Холминського селищного бюджету. 

8. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради.  

9. Про затвердження штатних розписів.  

10. Про анулювання земельних торгів.  

11. Про встановлення плати на утримання торгових місць. 

12. Про встановлення вартості платних послуг, що надаються закладами 

культури Корюківської міської ради. 

13. Про передприватизаційну підготовку об’єктів малої приватизації.  

14. Про оренду майна міської комунальної власності. 

15. Про розгляд клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

16. Про порушення клопотання щодо надання довгострокового пільгового 

кредиту Ковальовій Н.В. 

17. Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 23.06.2020 № 210 «Про впорядкування 

адресного господарства в селі Кугуки». 

18. Про впорядкування адресного господарства. 

19. Про квартирний облік. 

20.  Про надання матеріальної допомоги Владі М.В. 

21. Про надання матеріальної допомоги. 

22. Про надання дозволу Корюківському УГГ АТ «Чернігівгаз» на 

проведення земляних робіт. 

23. 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 

 

22 вересня 2020 року                        м. Корюківка                                      № 297  

 

Про готовність комунальних  

підприємств та навчальних закладів  

громади до роботи в осінньо -  

зимовий період 2020-2021 років 

 

        Заслухавши інформацію начальника комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради Галущенка С. В., 

начальника Корюківської житлово-експлуатаційної контори Жоголка А.О.,            

головного спеціаліста Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради Дзюби О.М., завідувача Корюківського дошкільного навчального 

закладу № 1 «Дельфін» Корюківської міської ради Рябченко В.О., керуючись 

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

 

                                  виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Інформацію керівників комунальних підприємств, закладів освіти  

міської ради прийняти до відома (додається). 

 

       2.  Забезпечити в термін до 15 жовтня 2020 року готовність навчальних 

закладів, об’єктів житлово-комунального призначення, систем тепло- та 

водопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2020 - 2021 років. 

 

       3. Корюківській ЖЕК провести ревізії теплопунктів, роботи по ізоляції 

трубопроводів тепло -, водопостачання в підвальних приміщеннях, утепленню  

під’їздів, горищ та підвалів житлових будинків. 

 

       4. Корюківській ЖЕК та КП «Корюківкаводоканал» закінчити до                          

01 листопада 2020 року ремонт та підготовку снігоочисної техніки до роботи в 

зимовий період. 

 

5.  Укласти договори з організаціями про надання послуг по розчищенню 

та посипанню піщано-сольовою сумішшю міських доріг та тротуарів.  



 

6. Корюківській експлуатаційній дільниці АТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» 

(Штиков А. В.) здійснити перевірку та привести в належний стан ізоляцію 

теплових мереж, забезпечити безперебійну роботу котелень, теплосистем, 

обладнання в осінньо-зимовий період 2020 - 2021 років.  

 

7. Рекомендувати ВП Корюківський РЕМ (Герасименко О.М.), 

Корюківському УГГ АТ «Чернігівгаз» (Горовий Ю.В.) вжити заходів щодо 

забезпечення надійної експлуатації та технічного обслуговування в зимовий 

період електричних мереж та обладнання, газових систем. 

 

8. КП «Благоустрій» (Селюк А.М.) вжити заходів щодо надійної 

експлуатації та роботи мережі вуличного освітлення міста. 

 

9. 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 

 

22 вересня 2020 року                        м. Корюківка                                      № 298  

 

Про субвенцію з державного бюджету 

 

       Згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від              

15.09.2020 № 479 «Про розподіл  субвенції» міському бюджету виділена 

субвенція на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів в сумі 1246700,00 грн. (ККД 41053000). 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. Визначити головним розпорядником коштів субвенції на проведення 

виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в сумі 

1246700,00 грн. Корюківську міську раду (КПКВКМБ 0110191 «Проведення 

місцевих виборів). 

 

2. Визначити розпорядником ІІІ ступеня на кошти вищезазначеної 

субвенції в сумі 1246700,00 грн. Корюківську міську територіальну виборчу 

комісію. 

 

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

бюджету  та врахувати дане рішення при  внесенні змін до рішення тридцять 

першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17.12.2019             

№1-31/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 

 

22 вересня 2020 року                        м. Корюківка                                       № 299 

 

Про іншу субвенцію 

з районного бюджету 

 

       Згідно спільного розпорядження голів Корюківської районної державної 

адміністрації та Корюківської районної ради від 17.09.2020 № 37 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 № 2 від 18.09.2020 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 кошт іншої субвенції з  районного бюджету на утримання 

фахівців із соціальної роботи Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради, а саме: 193000,00 грн. – на виплату заробітної плати,                  

5000,00 грн. – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 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 

 

22 вересня 2020 року                       м. Корюківка                                       № 300 

 

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 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» на суму 40490,00 грн. (Корюківська ЖЕК –  

25290,00 грн., КП «Благоустрій» – 15200,00 грн.), по КПКВКМБ 0611020 

«Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти (у тому числі 

з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» по КЕКВ 2275 «Оплата 

інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» на суму 220000,00 грн. та 

по КПКВКМБ 0611100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» 

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 10000,00 грн.. 

  

2. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» 

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на  суму 10000,00 грн.. 

  

3. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» по КЕКВ «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» на суму 40490,00 грн., (Корюківська ЖЕК – 25290,00 грн.,           

КП «Благоустрій» – 15200,00 грн.), по КПКВКМБ 0611180 «Виконання  

заходів в рамках програми «Спроможна школа для кращих результатів»               



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

суму 200000,00 грн. (співфінансування) та по КПКВКМБ 0617361 

«Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку» по КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на суму 20000,00 грн..    

 

4. 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». 

 

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 

 

22 вересня 2020 року                        м. Корюківка                                       № 301  

 

Про іншу субвенцію 

з Перелюбського  

сільського бюджету  

 

         Згідно рішення Перелюбської сільської ради від 11.09.2020  міському 

бюджету виділена інша субвенція у сумі 5400,00 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 сільського  

бюджету в сумі 5400,00 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 

 

22 вересня 2020 року                м. Корюківка                                               № 302 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про субвенцію з обласного бюджету 

 

        Згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від  

21.09.2020 № 497 «Про розподіл  трансфертів з державного бюджету місцевим 

бюджетам» міському бюджету виділена субвенція з обласного бюджету за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я для лікування хворих 

на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином в сумі 

234600,00 грн. (ККД 41055000). 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. Визначити головним розпорядником коштів субвенції на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я для 

лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет 

десмопресином в сумі 234600,00 грн. Корюківську міську раду (КПКВКМБ 

0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет»). 

 

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

бюджету та врахувати дане рішення при  внесенні змін до рішення тридцять 

першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17.12.2019            

№ 1-31/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 

 

22 вересня 2020 року                        м. Корюківка                                        № 303  

 

Про іншу субвенцію 

з Холминського селищного бюджету 

 

        Згідно рішення Холминської селищної ради від 18.09.2020 міському 

бюджету виділена інша субвенція у сумі 160000,00 грн. на виплату заробітної 

плати працівникам Холминської філії Корюківської школи мистецтв                          

ім. О.С. Корнієвського. У зв’язку з цим, враховуючи додаткову угоду № 1 від 

18.09.2020 до договору № 1 від 20.12.2019 між  Холминської селищною та 

Корюківською міською радами,  керуючись ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Спрямувати кошти іншої субвенції з Холминського селищного 

бюджету в сумі 160000,00 грн. на виплату заробітної плати працівникам 

Холминської філії Корюківської школи мистецтв ім. О.С. Корнієвського. 

Головний розпорядник – Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

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 

 

22 вересня 2020 року                      м. Корюківка                                        № 304 

  

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради 

 

Розглянувши подання підприємств, установ, організацій, керуючись 

Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим рішенням 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018,  

ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. З нагоди Дня ветерана за багаторічну, сумлінну працю та активну 

громадську діяльність нагородити Почесною грамотою Корюківської міської 

ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн.: 

- Пененко Катерину Яківну, жительку м. Корюківка, ветерана праці, 

заступника голови Ради районної організації ветеранів. 

- Розумєйка Миколу Петровича, жителя м. Корюківка, ветерана праці, 

члена Ради первинної ветеранської організації АТ «Слов’янські шпалери - 

КФТП». 

Підстава: подання Корюківської районної організації ветеранів від 

15.09.2020 № 103. 

1.1. 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.1 даного рішення. 

 

2. З нагоди Дня працівників освіти за багаторічну сумлінну працю та 

високий професіоналізм нагородити Почесною грамотою Корюківської міської 

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

- Тищенко Аллу Сергіївну – директора Забарівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Корюківської  міської ради Чернігівської області.  



- Титаренко Галину Геннадіївну – учителя англійської мови 

Корюківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Корюківської  

міської ради Чернігівської області. 

- Костюк Лілію Леонідівну – учителя англійської мови Наумівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Корюківської  міської ради 

Чернігівської області. 

- Радченко Катерину Володимирівну – практичного психолога 

Корюківської гімназії Корюківської  міської ради Чернігівської області. 

- Мірошниченко Ірину Іванівну – кухаря Корюківського дошкільного 

навчального закладу № 1 «Дельфін» Корюківської  міської ради Чернігівської 

області. 

- Малиш Олену Петрівну – помічника вихователя Корюківського 

дошкільного навчального закладу № 4 «Веселка» Корюківської  міської ради 

Чернігівської області. 

Підстава: подання відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 17.09.2020 № 01-11/635. 

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

1800 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 300 грн. для придбання 

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

перерахування коштів згідно з 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 

 

22 вересня 2020 року                        м. Корюківка                                        № 305  

 

Про затвердження штатних розписів  

 

       Розглянувши клопотання Центру надання соціальних послуг від 09.09.2020 

№ 01-06/431, Корюківського ДНЗ № 1 «Дельфін» від 14.09.2020 № 01-46/65, 

Корюківської ЖЕК від 15.09.2020 № 165, Корюківського міського 

молодіжного центру «КУБ» від 17.09.2020 № 27  щодо затвердження штатних 

розписів у зв’язку з підвищенням з 01 вересня 2020 року розміру мінімальної 

заробітної плати, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 

26.08.2020 № 750 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів 

та організацій бюджетної сфери», ст.ст. 32, 40, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

 виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Затвердити  станом на  01 вересня  2020 року штатний  розпис Центру 

надання соціальних послуг Корюківської міської ради, що додається.  

  

       2. Затвердити  станом на  01 вересня  2020 року штатний  розпис 

Корюкіського дошкільного навчального закладу № 1 «Дельфін» художньо-

естетичного напрямку Корюківської міської ради, що додається.   

 

       3. Затвердити станом на 01 вересня 2020 року штатний розклад  

Корюківської житлово-експлуатаційної контори, що додається.  

         
       4. Затвердити станом на 01 вересня 2020 року штатний розпис 

Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» 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 

 

22 вересня 2020 року                       м. Корюківка                                       № 306  

 

Про анулювання земельних торгів       

 

        Розглянувши лист голови конкурсної комісії з відбору виконавців робіт із 

землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних 

засадах Савченка О.М. щодо несплати переможцем ТОВ «ЗЕМЛЕРЕСУРС 

АГРО» в установлений строк належної суми за придбаний лот (річної орендної               

плати за земельну ділянку з кадастровим номером 7422482000:06:002:0106), 

керуючись п. 5 ст. 138 Земельного кодексу України, ст. 33 Закону України 

«Про місцеве  самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Анулювати результати земельних торгів за лотом № 53997 на земельну 

ділянку площею 18,5204 га, кадастровий номер 7422482000:06:002:0106, 

цільове призначення 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, місце знаходження в адміністративних межах (за межами 

населених пунктів) Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області. 

 

2. Розмістити інформацію про анулювання земельних торгів за лотом                 

№ 53997 на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері земельних відносин. 

 

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 

 

22 вересня 2020 року                м. Корюківка                                               № 307 

 

Про встановлення плати 

на утримання торгових місць 

 

Розглянувши та врахувавши клопотання КП «Благоустрій», з метою 

приведення вартості послуг до економічно - обґрунтованих  витрат та 

необхідність затвердження плати за утримання торгових місць,  відповідно до 

ст.ст. 28, 30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Встановити тарифи на послуги комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради з утримання торгових місць, що 

додаються. 

 

2. Затвердити наступний режим роботи з утримання торгових місць 

комунальним підприємством «Благоустрій» Корюківської міської ради: 

щочетверга, щонеділі з 6.00  год. до 12.00  год.. 

 

3. Дане рішення набуває чинності з моменту його опублікування. 

 

      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

 

  Міський голова                                                               Р.АХМЕДОВ 



                                  Додаток 

                                                                            до рішення виконавчого комітету 

                                                                Корюківської міської ради 

                                                                       від 22 вересня 2020 року № 307  

                                                                            «Про встановлення плати 

                                                                            на утримання торгових місць» 

 

 

Тарифи на послуги  

комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради  

з утримання торгових місць 

 

№ п/п                              Найменування тарифів Тарифи, грн. 

 Тарифи на утримання торгових місць в належному 

санітарно-технічному стані. 

 

1. Утримання 1 торгового місця при торгівлі з 

палаток, критих столів, столів, контейнерів : 

- с/г продукцією, продуктами харчування, 

промисловими товарами, товарами змішаного 

ассортименту, будматеріалами, побутовою хімією, 

тощо за 1 т.м. в день 

30,00 

2. Утримання 1 торгового місця при торгівлі з 

відкритих столів: 

- с/г продукцією, продуктами харчування, 

промисловими товарами, дрібним товаром 

змішаного ассортименту, будматеріалами, 

побутовоїюхімією, тощо за 1 п.м. в день 

10,00 

3. Утримання  1 торгового місця при торгівлі с/г 

продукцією з власних присадибних ділянок 1 т.м. 

до 20 кг в день 

10,00 

4. Утримання 1 торгового місця при торгівлі з 

легкового автомобіля, легкового причепу, 

мотоцикла, мопеда с/г продукцією, продуктами 

харчування, промисловими товарами змішаного 

ассортименту, будматеріалами, побутовою хімією, 

тощо за 1 т.м. в день 

30,00 

5. Утримання 1 торгового місця при торгівлі з 

вантажного автомобіля,  вантажного причепу с/г 

продукцією, продуктами харчування, 

промисловими товарами змішаного асортименту, 

будматеріалами, побутовою хімією, тощо за 1 т.м. 

в день 

50,00 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                         О.БИКОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22 вересня 2020 року                        м. Корюківка                                      № 308  
 

Про встановлення вартості платних послуг,  

що надаються закладами культури 

Корюківської міської ради 
 

       Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 18.09.2020 № 10-04/645, відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами 

культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» (зі 

змінами), з метою поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури та 

розширення надання платних послуг населенню 
 

                                виконком міської ради вирішив: 

 

І.  Встановити з 01 жовтня 2020 року наступний розмір платних послуг, 

які надає Корюківський історичний музей Корюківської міської ради:  

1. Вхідна плата: 

- дорослі – 6 грн. 

2. Екскурсійне обслуговування (1 академічна година): 

2.1. - діти шкільного віку, студенти (за наявності студ. квитка) – 5 грн. 

-  дорослі – 6 грн. 

3. Екскурсійне обслуговування по історичним місцям (1 академічна 

година). – 20.00 грн. з 1 особи. 

4. Екскурсія російською мовою – 20 грн. 

5. Надання консультацій – 10 грн.  

6. За право фотографування відвідувачів в експозиції музею (одна 

академічна година) – 10 грн. 

7. За право копіювання (будь-який спосіб), зйомки (будь-який вид) (один 

експонат) – 5 грн. 

8. Виготовлення ксерокопій формат А-4 – 2 грн. 

9. Користування літературою з фондів музею: 

- в музеї (одна академічна година) – 3 грн. 

- за межами музею (одна доба) – 5 грн. 



10. Пошук і складання списку експонатів та бібліографічних списків за 

вказаною тематикою (одна позиція) – 1 грн. 

        11. Демонстрування виставок за межами музею згідно із укладеними 

угодами – ціна договірна відповідно до кількості експонатів, часу, витраченого 

на підготовку тощо. 

ІІ.  Встановити з 01 жовтня 2020 року наступний розмір платних послуг, 

які надає міський Будинок культури:  

1.   Демонстрація  відео-і кінофільмів: 

  -    Дорослий – 20 грн. 

        -    Дитячий – 5 грн. 

        2. Надання в оренду приміщень для проведення концертів, вистав, 

виставок, семінарів та інших заходів: 

-     глядацької зали (1 год.) - 450 грн. 

-     для гастрольних колективів – 10% від вартості проданих квитків; 

        -    фойє (1 год.) – 250 грн. 

        -    кімната (1 год.) – 300 грн. 

3.  Прокат сценічних костюмів, театрального реквізиту (одиниця)  – 20 –    

50 грн.; 

4. Вартість вхідного квитка на культурно-масовий захід (1.5 год.) – 30 –   

50 грн. 

 5. Розробка сценарію масового заходу на замовлення (1 захід)   - 500 грн. 

 6. Постановча робота заходу (1 захід) – 550 грн. 

 7. Прокат звукоакустичної та світлової апаратури (2 год.) – 500 грн. 

 8. Послуга з написання фонограм (1фонограма) – 100 грн. 

 9. Виготовлення слайд-фільму, відеофільму  – 100 грн. 

 10.Проведення виїздних концертів (1захід до 100 км.)  – 1300 грн. 

 11.Проведення дискотеки – 10 грн. 

         ІІІ. Встановити з 01 жовтня 2020 року наступний розмір платних послуг, 

які надає будинок народних традицій і дозвілля с. Наумівка : 

         1.Вартість вхідного квитка на культурно-масовий захід (1.5 год.) – 10 грн. 

         2. Гра в більярд, теніс (1 год.)  – 1 грн; 

         3. Оренда приміщення ( 1год.) – 100 грн. 

         4. Проведення дискотеки – 10 грн. 

         ІV. Встановити з 01 жовтня 2020 року наступний розмір платних послуг, 

які надає Сядринський будинок культури: 

         1. Вартість вхідного квитка на культурно-масовий захід (1.5год.) – 10 грн. 

         2. Оренда приміщення ( 1год.) – 100 грн. 

        V. Встановити з 01 жовтня 2020 року наступний розмір платних послуг, 

які надає Забарівський будинок культури: 

         1. Проведення дискотеки (2 год.) – 2 грн. 

         VІ. Встановити з 01 жовтня 2020 року наступний розмір платних послуг, 

які надає Рейментарівський сільський клуб: 

         1. Проведення дискотеки (2 год.) – 2 грн. 

         VІІ. Встановлення з 01 жовтня 2020 року наступний розміру платних 

послуг, які надає Сахутівський сільський клуб: 



         1. Вартість вхідного квитка на культурно-масовий захід (1.5 год.) – 3 грн. 

         2. Гра в більярд (1 год.) – 3 грн. 

         VІІІ. Встановити з 01 жовтня 2020 року наступний розмір платних 

послуг, які надає Брецький сільський клуб: 

   1. Оренда приміщення (1 год.)  - 50 грн. 

   2. Проведення дискотеки (2 год.) – 2грн. 

   ІХ. Встановити з 01 жовтня 2020 року наступний розмір платних послуг, 

які надає Хотіївський сільський клуб: 

   1. Проведення дискотеки (2 год.) – 2 грн. 

          Х. Встановити з 01 жовтня 2020 року наступний розмір платних послуг, 

які надає Петровослобідський сільський клуб: 

   1. Проведення дискотеки (2 год.) – 2 грн. 

          ХІ. Встановити з 01 жовтня 2020 року наступний розмір платних послуг, 

які надає Корюківська публічна бібліотека: 

          1. Надання послуг з оформлення реєстраційно-облікових документів 

користувачів бібліотеки (квитків, формулярів тощо) – 10,00 грн. 

2. Нічний абонемент (видача  1 прим.   на 7 діб) – 5,00 грн. 

          3. Надання послуг із користування персональним комп'ютером (ПК) 

(1год.) – 5,00 грн. 

                     4. Робота користувача на ПК із допомогою бібліотекаря (1 год.) –             

10,00 грн. 

5. Пошук бібліографічних та реферативних джерел у мережі Інтернет із 

допомогою бібліотекаря (1 год.) – 7,00 грн. 

          6. Формування бібліографічних списків для курсових, дипломних та 

наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек і бібліотек підприємств, 

установ та організацій. (1 позиція) – 0,50 грн. 

          7. Підготовка та надання письмових тематичних, фактографічних, 

аналітичних, адресно-бібліографічних та інших довідок для фізичних та 

юридичних осіб (1 довідка) – 5,00 грн. 

8. Роздрукування інформації з електронних носіїв – 2,00 грн. 

          9. Проведення фото-, відеозйомок окремих сторінок документів з 

бібліотечних фондів (1 стор.) – 2,00 грн. 

          10. Ксерокопіювання, сканування документів з фондів бібліотек              

(1 стор.) – 2,00 грн.. 

                    11. Користування міжбібліотечним абонементом (компенсування 

поштових витрат), доставка документів, у тому числі електронна – 3,00 грн.. 

         12. Продаж документів з фондів бібліотек, що списуються та підлягають 

утилізації, фізичним та юридичним особам (1 прим.) – 5,00 грн.. 

 

 

 

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 

 

22 вересня 2020 року                       м. Корюківка                                       № 309 

 

Про передприватизаційну підготовку  

об’єктів малої приватизації  

 

Розглянувши протокол аукціонної комісії щодо визначення стартової ціни 

об’єкта малої приватизації від 21.09.2020, 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 21 вересня 2020 року, що 

додається. 

 

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

- нежитлової будівлі, розташованої за адресою: вул. Лучка, 1а,                               

с. Наумівка, Корюківський район, Чернігівська область; 

- нежитлової будівлі, адмінбудівлі, розташованої за адресою: 

вул. Хмельницького Б., 45а, с. Тютюнниця, 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 (головний бухгалтер) виконавчого апарату 

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 п. 2 даного рішення, станом на 30 вересня 2020 року та подати органу 

приватизації зведений акт інвентаризації за встановленою формою в строк до 

15 жовтня 2020 року.  

 

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

п. 2 рішення, відповідно до чинного законодавства України. 

 

        6. Встановити дату оцінки об’єктів малої приватизації - 30 вересня               

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 

 

22 вересня 2020 року                   м. Корюківка                                          № 310 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про оренду  майна 

міської комунальної власності  

 

Розглянувши лист ФОП Галат Г.Я. від 28.08.2020, керуючись ст. 29 

Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Достроково, з 01 жовтня 2020 року, припинити дію договору оренди            

№ 7 від 28 лютого 2006 року, укладеного з фізичною особою – підприємцем 

Галат Ганною Яківною про оренду приміщення загальною площею 38 кв.м. на 

І поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 66Г,                          

с. Наумівка,  Корюківський район, Чернігівська область. 

 

2. 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 
 

22 вересня 2020 року                    м. Корюківка                                           № 311 

 

Про розгляд клопотання Відділу  

освіти, культури, молоді та спорту  

Корюківської міської ради 

 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 16.09.2020 № 01-11/631  щодо надання дозволу 

батькам вихованців дошкільних навчальних закладів міської ради, як виняток, 

на вхід з дітьми у приміщення закладів дошкільної освіти за умови дотримання 

ними відповідних санітарних вимог, враховуючи наближення холодів та 

несприятливих погодних умов для здійснення прийому дітей дошкільного віку 

на вулиці, з метою недопущення поширення простудних захворювань серед 

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

Україні»,  

 

                           виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Дозволити за несприятливих погодних умов  вхід батькам з дітьми у 

приміщення дошкільних навчальних закладів за умови дотримання ними 

відповідних санітарних та протиепідемічних вимог.    

 

       2. Керівникам закладів дошкільної освіти розробити інформативні 

матеріали щодо встановлених обмежень та правил поводження під час 

перебування у приміщеннях дошкільних навчальних закладів. 

 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керівників 

дошкільних навчальних закладів 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 
 

22 вересня 2020 року                    м. Корюківка                                          № 312 
 

Про порушення клопотання  

щодо надання довгострокового  

пільгового кредиту Ковальовій Н.В.  

 

       Розглянувши заяву жительки с. Савинки Корюківського району 

Ковальової Н.В. про порушення клопотання Корюківською міською радою 

перед Чернігівським обласним Фондом підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі, на підставі розпорядження голови Чернігівської   

облдержадміністрації від 29.08.2016 № 483 «Про затвердження Правил 

надання пільгових довгострокових кредитів за Програмою «Власний дім», 

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

                            виконком міської ради вирішив: 
 

       Звернутись із клопотанням до Чернігівського обласного Фонду підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі щодо надання довгострокового 

пільгового кредиту в сумі 150 (сто п’ятдесят) тисяч гривень Ковальовій Ніні 

Василівні, що мешкає по вул. Коцюбинського, 36 в с. Савинки Корюківського 

району Чернігівської області, для придбання завершеного будівництвом 

індивідуального житла (текст клопотання додається). 

       Підстава: заява вх. № 199-05 від 14.09.2020. 
 

 

 

 Міський голова                                                                   Р.АХМЕДОВ 



Чернігівський обласний Фонд 

підтримки індивідуального житлового  

будівництва на селі 

 

 

 

 

 

КЛОПОТАННЯ 
 

        Корюківська міська рада згідно рішення виконавчого комітету міської 

ради від 22 вересня 2020 року № 312 просить надати довгостроковий                

пільговий кредит в сумі 150 (сто п’ятдесят) тисяч гривень Ковальовій Ніні 

Василівні, що мешкає по вул. Коцюбинського, 36 в с. Савинки Корюківського 

району Чернігівської області, для придбання завершеного будівництвом 

індивідуального житла. 

         

 

Міський голова                                                                   Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

22.09.2020 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 вересня 2020 року                      м. Корюківка                                        № 313 

 

Про внесення змін та доповнень до  

рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 23.06.2020 № 210 

«Про впорядкування адресного 

господарства в селі Кугуки» 

 

Враховуючи зону сформованої забудови на території села Кугуки 

Корюківського району, заяви Алєксєєва В.М., Ільєнка О.І., керуючись 

Тимчасовим порядком 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», Порядком присвоєння та зміни 

поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Корюківської міської 

територіальної громади, затвердженим рішенням шостої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 25.05.2017, керуючись ст.ст. 30, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                виконком міської ради вирішив: 
 

Внести зміни та доповнення до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 23.06.2020 № 210 «Про впорядкування 

адресного господарства в селі Кугуки», а саме: 

 

1. Пункт 25 рішення викласти в наступній редакції: 

«25. Присвоїти нову поштову адресу дачному будинку з господарськими 

будівлями № 7 (№ 4 на Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі 

Кугуки Корюківського району – село Кугуки, вулиця Дачна, 59-Б, власником 

якого на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 05.10.2016 

№ 1192 є Алєксєєв Володимир Миколайович.» 

 

2. Пункт 27 рішення викласти в наступній редакції: 
 



«27. Присвоїти нову поштову адресу садовому будинку № 5 (№ 5 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 61-Б, власником якого на підставі 

свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 14.11.2012 серія САЕ               

№ 747152 є Ільєнко Олександр Іванович. 

27.1. Присвоїти нову поштову адресу земельній ділянці № 5 (№ 5 на 

Схемі), площею 0,1017 га, кадастровий номер 7422489200:07:000:18315, яка 

розташована на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського району – село 

Кугуки, вулиця Дачна, земельна ділянка № 61-Б, власником якої на підставі 

державного акту про право власності на земельну ділянку від 06.11.2012 серія 

ЯМ № 012730 є Ільєнко Олександр Іванович.» 

 

 

 

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 

  

22 вересня 2020 року                    м. Корюківка                                         № 314 

 

Про впорядкування адресного господарства 

 

Розглянувши заяву Мачачі А.В. та додані до неї документи щодо 

присвоєння нової адреси належному заявниці житловому будинку у зв’язку з 

подвійною нумерацією, 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, керуючись ст.ст. 30, 37, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

                            виконком міської ради вирішив: 

 

       Присвоїти жилому будинку з надвірними будівлями, який належить 

Мачачі Аллі Володимирівні на підставі договору купівлі-продажу від 

17.07.1996 за № 1542, та розташований по вул. Кузьминського, 5 в с. Маховики 

Корюківського району, поштову адресу: вул. Кузьминського, 5А, с. Маховики, 

Корюківський район, Чернігівська область. 

Підстава: заява вх. № 203/04-05 від 16.09.2020. 

 

 

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 

 

22 вересня 2020 року                    м. Корюківка                                          № 315 

 

Про квартирний облік 

 

Розглянувши 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 професійних спілок від 07.01.1985 № 3 «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», ч. 2 ст. 96 Закону України «Про 

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

Україні», 

 

                            виконком міської ради вирішив: 

 

1. Поставити на квартирний облік при виконавчому комітеті Корюківської 

міської ради: 

 

-  Смецького Дениса Івановича, ХХХХ р.н., дитину, позбавлену батьківського 

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

Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від 

04.09.2020 № 11-18/386. 

 

2. Включити до списків громадян, які користуються правом 

першочергового отримання житла при виконавчому комітеті Корюківської 

міської ради, поліцейських, що перебувають у загальній черзі квартирного 

обліку з дати їх постановки на облік, а саме: 

 

- Лещенка Ігоря Миколайовича, ХХХХ р.н., майора поліції, з 26.03.2009; 



- Бахира Сергія Васильовича, ХХХХ р.н., старшого лейтенанта поліції, з 

14.11.2017; 

- Воскобойника Василя Анатолійовича, ХХХХ р.н., старшого лейтенанта 

поліції, з 08.02.2018; 

- Давидова Романа Миколайовича, ХХХХ р.н., капітана поліції, з 

30.10.2019; 

- Дюбу Олександра Миколайовича, ХХХХ р.н., старшого сержанта 

поліції, з 08.09.2020. 

  

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

перебувають на обліку за місцем проживання та потребують поліпшення 

житлових умов, із врахуванням пункту 1 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 

 

22 вересня 2020 року                    м. Корюківка                                         № 316 

 

Про надання матеріальної допомоги Владі М.В. 

 

      Розглянувши заяву Влади М.В., клопотання Центру надання соціальних 

послуг Корюківської міської ради від 14.08.2020 № 142 щодо виділення 

матеріальної допомоги  прийомній родині Влади М.В., в якій виховуються 

четверо дітей, позбавлених батьківського піклування, для проведення 

реконструкції житлового будинку з метою забезпечення належних умов для 

проживання, навчання, виховання та розвитку дітей, керуючись Програмою 

захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Корюківській 

міській територіальній громаді на 2020 - 2022 роки, ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 

                                    виконком міської ради вирішив: 

 

       Надати Владі Маргариті Володимирівні, зареєстрованій по                                  

вул. Центральна, 5, с. Довга Гребля Корюківського району, реєстраційний 

номер облікової картки платника  податків ХХХХ, матеріальну допомогу на 

придбання будівельних матеріалів для проведення реконструкції житлового 

будинку за вказаною адресою в сумі  20000 грн.. 

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

ЧОУ АТ «Ощадбанк». 

        

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 

 

22 вересня 2020 року                       м. Корюківка                                        № 317 

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши звернення Коваль О.О., Перекреста М.М. 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 Коваль Ользі Олексіївні, зареєстрованій по вул. ХХХХ,               

с. Наумівка Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки 

платника  податків ХХХХ, матеріальну допомогу на  лікування в сумі  1500 

грн.. 

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

ЧОУ АТ «Ощадбанк». 

       Підстава: заява вх. № 200/04-05 від 15.09.2020. 

 

       2. Надати Перекресту Миколі Миколайовичу, зареєстрованому по                   

вул. ХХХХ с. Воловики Корюківського району, реєстраційний номер облікової 

картки платника  податків ХХХХ, матеріальну допомогу на  лікування в сумі  

1500 грн.. 

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

ЧОУ АТ «Ощадбанк». 

       Підстава: заява вх. № 201/04-05 від 15.09.2020. 

 

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 

 

22 вересня 2020 року                       м. Корюківка                                       № 318 

 

Про надання дозволу  

Корюківському УГГ 

АТ «Чернігівгаз» 

на проведення земляних робіт 

 

       Розглянувши клопотання Корюківського управління з експлуатації              

газового господарства АТ «Чернігівгаз» вх. № 508/04-02 від 04.09.2020           

про надання дозволу на проведення земляних, керуючись ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                                   виконком міської ради вирішив: 
  

       1. Надати дозвіл Корюківському управлінню з експлуатації газового 

господарства акціонерного товариства  «Чернігівгаз» на проведення земляних 

робіт в серпні - грудні  2020 року при умові відновлення ґрунтового покриття 

та благоустрою території в місцях проведення робіт в наступних населених 

пунктах Корюківської міської ради: 

 

м. Корюківка 

вул. Вознесенська, буд. №№ 2-22, 

вул. Соборна, буд. № 19, буд. № 154, 

вул. Польова, буд. 19, 

вул. Костюк Г., буд. № 33а, буд. № 37, 

пров. Зарічний, буд. № 2, 

вул. Передзаводська, буд. №№ 2-22, 

вул. Франка, буд. № 26а, буд. № 26, 

вул. Хмельницького Б., буд. №№ 2-12, 

вул. Шевченка, буд. №№ 2-239, 

вул. Кошового, буд. 61, буд. 39Г, 

вул. Сагайдачного гетьмана, буд. №№ 2-71, 

пров. Стржалковського, буд. №№ 2-8, 

вул. Індустріальна, буд. №№ 2-41, 



вул. Мічуріна, буд. №№ 2-12, 

вул. Червонохутірська, буд. № 58, буд. № 103, 

вул. Паркова, буд. №№ 5-25, 

вул. Бульварна,буд. №№ 2-42, 

вул. Ринкова, буд. №№ 2-41, 

вул. Дудка, буд. № 117, буд. № 47, 

вул. Зелена, буд. № 20, 

вул. Лугова, буд. № 5, 

вул. Чернігівська, буд. № 19, 

вул. Гагаріна, буд. № 31, 

 

с. Олександрівка 

вул. Зарічна, буд. № 2, 

 

с. Наумівка 

вул. Шевченка, буд. № 173, 

вул. Бородавка, буд. №№ 2-12, 

вул. Колгоспна, буд. № № 2-88, 

вул. Польова, буд. №№ 28-32, буд. № 3, 

вул. Лучка, буд. № 2, 

 

с. Савинки 

вул. Лесі Українки, буд № 29, 

 

с. Воловики 

вул. Вокзальна, буд. № 44, 

 

с. Забарівка 

вул. Гагаріна, буд. № 95, 

 

с. Бреч 

вул. Шкільна, буд. № 28, 

 

с. Сядрине 

вул. Білого генерала, буд. №№ 2-61, 

вул. Шевченка. буд. №№ 2-51, 

вул. Пушкіна, буд. № 11, 

вул. Зелена, буд. №№ 2-31. 

 

       2. 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 

 

22 вересня 2020 року                       м. Корюківка                                        № 319 

   

Про знесення зелених насаджень  

 

         Розглянувши акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

знесенню чи пересадженню, від 21.09.2020 №№ 22-24, 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 21.09.2020                      

№№ 22-24.  

 

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

обстеження: 

-      комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради, 

-      комунальному підприємству Убідьське» Корюківської міської ради. 

 

        3. КП «Благоустрій», КП «Убідьське» 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 


