
Порядок денний 

засідання виконкому Корюківської міської ради 

від 31 серпня 2020 року 

м. Корюківка 

 

1. Про субвенцію з державного бюджету. 

2. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

3. Про внесення змін до мережі розпорядників та одержувачів бюджетних 

коштів міського бюджету на 2020 рік. 

4. Про затвердження структури та штатної чисельності Відділу освіти,  

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради. 

5. Про організацію підвозу учнів сільської місцевості до загальноосвітніх 

навчальних закладів Корюківської міської  ради  та затвердження схем 

маршрутів та розкладів руху шкільних автобусів на 2020 - 2021 навчальний 

рік. 

6. Про дотримання протиепідемічних заходів.  

7. Про затвердження Висновку органу опіки та піклування Корюківської 

міської ради про можливість повернення дітей у сім’ю ХХХХ. 

8. Про підтвердження факту недієздатності особи. 

9. Про затвердження будівельних паспортів забудови земельних ділянок. 

10. Про продовження договору оренду майна міської комунальної власності.  

11. Про затвердження звіту про оцінку майна. 

12. Про відключення квартир від мереж централізованого опалення та гарячого 

водопостачання.   

13. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. 

14. Про надання дозволу на торгівлю.  

15. 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 
 

31 серпня 2020 року                        м. Корюківка                                     № 265 
 

Про субвенцію з державного бюджету 
 

       Згідно розпорядження голови Чернігівської обласної державної 

адміністрації  від   27.08. 2020 № 447 «Про розподіл  субвенції на будівництво 

(придбання житла)» міському бюджету виділена субвенція з державного 

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

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених          

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

батьківського піклування, осіб з їх числа на 2020 рік в сумі 402225,00 грн. 

(ККД 41050900). 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 з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей -                  

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в сумі                   

402225,00 грн. Корюківську міську раду (КПКВКМБ 0116083 «Проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

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

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

числа»). 
 

2. 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». 
 

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 

 
31 серпня 2020 року                        м. Корюківка                                     № 266 

 

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 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 55000,00 грн. 

та по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 40000,00 грн.. 

 
2. Збільшити призначення по загальному фонду видатків міського 

бюджету по КПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» по 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» на суму 55000,00 грн.. 

 

3. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету                   

по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на                  

суму 40000,00 грн. для придбання твердопаливного котла для 

Олександрівського ДНЗ.  
 

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 

 

31 серпня 2020 року                        м. Корюківка                                         № 267 

 

Про зміни до мережі розпорядників 

та одержувачів бюджетних коштів  

міського бюджету на 2020 рік 
      

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І, 

відповідно до Виборчого кодексу України, постанови ЦВК від 10.08.2020          

№ 172, 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. Ввести в мережу розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 

міського бюджету на 2020 рік Корюківську міську територіальну виборчу 

комісію Корюківського району Чернігівської області як розпорядника                       

ІІІ ступеня (КПКВКМБ 0110191 «Проведення місцевих виборів»). 

 

2. 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». 

 

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 

 

31 серпня 2020 року                      м. Корюківка                                           № 268 

 

Про затвердження структури та 

штатної чисельності Відділу освіти,  

культури, молоді та спорту  

Корюківської міської ради 

        Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 27.08.2020 № 01-11/556, відповідно до 

Положення про Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради (нова редакція), затвердженого рішенням сорокової сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.08.2020 № 3-40/VII «Про 

внесення змін до Положення про Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради», керуючись  ст. 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування  в Україні»,  

                                   виконком міської ради вирішив: 

1. Затвердити  наступну структуру  та  штатну  чисельність Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради (далі – Відділ): 

Апарат Відділу   - 4  
Начальник Відділу – 1 

Завідувач сектору культури та культурно – масової роботи – 1 

Головний  спеціаліст – 1 

Спеціаліст І категорії – 1 

 

Центр професійного розвитку педагогічних працівників Відділу  - 4 

Директор – 1 

Консультант – 2 

Психолог – 1 

 

Централізована бухгалтерія Відділу – 9  

Головний  бухгалтер – 1 

Заступник головного бухгалтера – 1 

Економіст – 1 



Бухгалтер – 6. 

 

Відділення господарського забезпечення Відділу – 9,5 

Начальник – 1 

Юрисконсульт – 1 

Економіст – 2 

Інженер – 3 

Діловод – 1 

Водій автотранспортних засобів – 1 

Прибиральник службових приміщень – 0,5. 

 

Загальна кількість штатних одиниць – 26, 5. 

 

2. Дане рішення набуває чинності з 01 вересня 2020 року. 

 

 

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 

 

31 серпня 2020 року                      м. Корюківка                                         № 269 

 

Про організацію підвозу учнів 

сільської місцевості до 

загальноосвітніх навчальних 

закладів Корюківської міської  ради  

та затвердження 

схем маршрутів та розкладів 

руху шкільних автобусів 

на 2020 - 2021 навчальний рік 

 

        Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового 

комплексу в народному господарстві», Указу Президента України від                 

20.12.2000 № 1356/2000 «Про основні засади розвитку соціальної сфери села», 

постанов Кабінету Міністрів України від 20.07.1999  № 1305 «Про розвиток 

сільської загальноосвітньої школи», від 16.01.2003 № 31 «Про затвердження 

Програми «Шкільний автобус», керуючись ст. 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та з метою удосконалення організації 

навчального процесу, 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

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

(Наумчик І.В.): 

1.1. У зв’язку із значною віддаленістю мікрорайонів Милейки, Олексіївка, 

вулиць Чернігівська та Трудова  від центру міста, відсутністю навчальних 

закладів у мікрорайонах Милейки та Олексіївка дозволити підвозити учнів до 

місць навчання автобусами БАЗ А079.13 ш, ЧАЗ А074.01, ATAMAN D 093S2 

Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, АС-Р 4234 «Мрія», БАЗ А 079.13 ш 

Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4. 

1.2. Забезпечити належний технічний стан та своєчасний ремонт шкільних 

автобусів. 

1.3. Здійснювати систематичний контроль за організацією підвозу учнів. 

 



2.  Персональну відповідальність за збереження життя та охорону 

здоров’я учнів під час перевезення покласти на директорів загальноосвітніх 

навчальних  закладів, а в разі їх відсутності – на виконуючого обов’язки 

директора навчального закладу. 

 

3. Затвердити розклади руху шкільних автобусів, що здійснюють підвіз 

учнів сільської місцевості до загальноосвітніх навчальних закладів міської 

ради, що додаються. 

 

4. Корюківському відділенню поліції Менського відділу поліції ГУНП 

України в Чернігівській області (Кукуюк А.П.): 

4.1. Вжити заходів щодо забезпечення постійного контролю за 

виконанням вимог Правил дорожнього руху при перевезенні учнів. 

4.2. Забезпечити постійний контроль за технічним станом шкільних 

автобусів. 

 

5.  Управлінню  Держпродспоживслужби   в   Корюківському   районі  

(Аухімік А.В.) здійснювати постійний контроль за дотриманням санітарно - 

гігієнічних  вимог у шкільних автобусах. 

 

6. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів: Корюківської ЗОШ 

І-Ш ст. № 1 (Лізіна Л.О.), Корюківської гімназії (Остапенко Л.Г.),     

Корюківської   ЗОШ  І  ст.   № 2 (Баглай Л.Л.), Корюківської ЗОШ І-Ш ст. № 4 

(Гайовий О.М.), Сядринської ЗОШ І-ІІІ ст. (Кулик Г.Є,), Наумівської ЗОШ             

І-ІІІ ст. (Савченко І.М.), Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ст. (Мірошниченко В.А.), 

Савинківської ЗОШ І-ІІІ ст. (Вовк Т.М.): 

6.1. Забезпечити контроль за цільовим використанням шкільних 

автобусів. 

6.2. Категорично заборонити перевезення сторонніх осіб у шкільних 

автобусах. 

6.3. Забезпечити проведення щоденного інструктажу з учнями, які 

підвозяться, з обов’язковим веденням журналу. 

 

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 
 

31серпня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 270  

 

Про дотримання 

протиепідемічних заходів  

 

У відповідності до постанови Головного державного санітарного лікаря 

України від 27.03.2020 № 4 (в редакції від 04.08.2020), ст.ст. 19, 79 Кодексу 

цивільного захисту України, ст.ст. 5, 11, 28, 30 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», ст.ст. 32, 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 

                              виконком міської ради вирішив: 

 

1. Рекомендувати підприємствам, установам та організаціям, незалежно 

від форми власності, що діють на території населених пунктів Корюківської 

міської ради, керуватися постановою Головного державного санітарного 

лікаря України від 27.03.2020 № 4 (в редакції від 04.08.2020) в частині 

дотримання протиепідемічних заходів. 

 

2. Зобов’язати комунальне підприємство «Благоустрій» Корюківської 

міської ради (Селюк А.М.) керуватися постановою Головного державного 

санітарного лікаря України від 27.03.2020 № 4 (в редакції від 04.08.2020) в 

частині дотримання протиепідемічних заходів. 

 

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 

 

31 серпня 2020 року                м. Корюківка                                                № 272 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про підтвердження факту 

недієздатності особи 

 

            Розглянувши заяву мешканців будинку № ХХ по вул. ХХХХ в                        

м. Корюківка, лист Центру надання соціальних послуг Корюківської міської 

ради та задля вжиття заходів стосовно підтвердження недієздатності жителя     

м. Корюківка, вул. ХХХХ ХХХХ, ХХХХ р.н., враховуючи суспільно - 

небезпечну поведінку, неможливість перебування в колективі та потребу в 

сторонньому догляді, керуючись ст. ст. 39, 40 Цивільного кодексу України, ст. 

ст. 34, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                      виконком міської ради вирішив: 

 

1. Доручити юридичному відділу Корюківської міської ради 

підготувати від імені виконавчого комітету Корюківської міської ради, як 

органу опіки і піклування, заяву  до  суду  про визнання  недієздатним ХХХХ, 

ХХХХ р.н., жителя м. Корюківка, вул. ХХХХ. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 
 

Міський голова Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

31 серпня 2020 року                     м. Корюківка                                           № 273 

 

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», законами України «Про архітектурну діяльність», 

«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 господарської будівлі» за 

адресою: вул. Калинова, 3, м. Корюківка Корюківського району Чернігівської 

області. Власник земельної ділянки  – Кузюра Наталія Іванівна, документ, що 

підтверджує право власності – Витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності, номер запису про                       

право власності № 30795410 від 14.03.2019, внесений на підставі рішення 

Корюківської міської ради «Про приватизацію земельних ділянок»,                       

серія та номер: 26-22/VII, виданого 28.02.2019; кадастровий номер 

7422410100:01:003:1329, площа ділянки - 0,1 га. 

1.2   Будівельний паспорт «Реконструкція житлового будинку під 

господарську будівлю та нове будівництво індивідуального житлового 

будинку» за адресою:  вул. Кошового, 95,  м. Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області. Власник земельної ділянки  – Бондаренко Микола 

Петрович, документ, що підтверджує право власності – Витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, 

номер запису про право власності № 23864319 від 11.12.2017, внесений на 

підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 1474, 



виданого 11.12.2017 Корюківською районною державною нотаріальною 

конторою; кадастровий номер 7422410100:01:002:1426, площа ділянки -   

0,1014 га. 

1.3 Будівельний паспорт «Реконструкція житлового будинку з 

добудовою» за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, 23, м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області. Власник земельної ділянки  – 

Лящук Світлана Іванівна,  документ, що підтверджує право власності – Витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності, номер запису про право власності № 36865164 від 12.06.2020, 

внесений на підставі договору дарування земельної ділянки, серія та номер: 

398, виданого 12.06.2020 Дремлюгою Р.М., приватним нотаріусом 

Корюківського районного нотаріального округу Чернігівської області; 

кадастровий номер 7422410100:01:001:1536, площа ділянки - 0,0837 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 

 

31 серпня 2020 року                       м. Корюківка                                       № 274 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про продовження договору оренду майна 

міської комунальної власності  

 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 27.08.2020 № 01-12/558, заяву                                 

ФОП Пінченко К.О.,  керуючись ст. 29 Закону України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Продовжити термін дії договору оренди № 3 від 17.10.2019, укладеного 

з фізичною особою - підприємцем Пінченко Катериною Олексіївною, про 

оренду приміщення загальною площею 80,15 кв.м. на І поверсі нежитлової 

будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Бульварна, 13, м. Корюківка, для 

розміщення класу занять танцями строком  на три роки одинадцять місяців. 

 

2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюкіської міської ради 

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 

 

31 серпня 2020 року                     м. Корюківка                                            № 275 

 

Про затвердження звіту про  

оцінку майна 

 

Розглянувши звіт про оцінку нерухомого майна: нежитлових приміщень 

площею 80,15 кв.м. на першому поверсі будівлі бібліотеки, що знаходиться за 

адресою: вул. Бульварна, 13, м. Корюківка, Чернігівська область, виконаний 

приватним підприємством «Десна - Експерт - М», керуючись ст. 29 Закону 

України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 
 

                            виконком міської ради вирішив: 

 

 Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлових приміщень площею                  

80,15 кв.м. на першому поверсі будівлі бібліотеки, що знаходиться за адресою: 

вул. Бульварна, 13, м. Корюківка, Чернігівська область, ринкова вартість 

якого, згідно звіту, станом на 06.08.2020 становить 165280,00 грн. (сто 

шістдесят п’ять тисяч двісті вісімдесят гривень 00 копійок), без врахування 

ПДВ.  

 

 

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 

 

31 серпня 2020 року                      м. Корюківка                                        № 276  

 

Про відключення квартир від  

мереж централізованого опалення  

та гарячого водопостачання   
 

        Розглянувши протокол постійно діючої міжвідомчої комісії Корюківської 

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

мереж центрального опалення і гарячого водопостачання від 26.08.2020, 

керуючись Порядком відключення окремих житлових будинків від мереж 

централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів 

від централізованого теплопостачання, затвердженим рішенням сімнадцятої 

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

України «Про житлово-комунальні послуги» (надалі – Закон), Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

виконком міської ради вирішив: 
 

 

       1. На підставі п. 7 розділу VI. Прикінцеві та перехідні положення                

Закону надати дозвіл на відключення квартир у будинку № Х по                                

вул. ХХХХ м. Корюківка від мереж централізованого опалення та гарячого 

водопостачання наступним громадянам: 

         - Савченко Надії Вікторівні, вул. ХХХХ, 

         - Безніську Олександру Григоровичу, вул. ХХХХ.    
 

          2. На підставі п. 2.2.3 Порядку відключення окремих житлових будинків 

від  мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові 

споживачів від централізованого теплопостачання відмовити в наданні 

дозволу на відключення квартири від мереж централізованого опалення та 

гарячого водопостачання: 

        - Синельник Аллі Дмитрівні, вул. ХХХХ. 

 

        3. Виконавчому апарату Корюківської міської ради та її виконкому надати 

заявникам перелік організацій, до яких слід звернутися для отримання 

технічних умов для розробки проекту індивідуального (автономного) 

теплопостачання і відокремлення від мереж централізованого опалення.                 
 



  4. 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 

 

31 серпня 2020 року                   м. Корюківка                                           № 277 

 

Про надання дозволу на підключення 

до централізованої мережі водопостачання  

   Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 20.08.2020 № 178, 

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 Бондаренка Миколи Петровича,                                                                                                                             

-  по вул. ХХХХ, м. Корюківка  згідно  заяви  Вовк Тетяни Валеріївни.                                                                                                                           

      2. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» 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 

 

31 серпня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 279 

   

Про знесення зелених насаджень  

 

         Розглянувши акт обстеження зелених насаджень, що підлягають знесенню 

чи пересадженню, від 27.08.2020 № 18, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити акт обстеження зелених насаджень, що підлягають 

знесенню чи пересадженню у зв’язку із забудовою та впорядкуванням 

земельних площ на території Корюківської міської ради, від 27.08.2020                 

№ 18.  

 

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

обстеження, комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова                                                               Р.АХМЕДОВ 


