
Порядок денний 

засідання виконкому Корюківської міської ради 

від 02 жовтня 2020 року 

 

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 підтримки та розвитку «Трудового архіву» у 

Корюківській міській раді на 2020-2022 роки.  

        3. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради.  

        4. Про затвердження штатного розпису КП «Благоустрій». 

        5. Про погодження графіка якісного регулювання відпуску теплоти 

АТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО». 

        6. Про затвердження списків дітей, які проживають на території населених 

пунктів Корюківської міської ради. 

        7. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень для 

проєктування об’єкта будівництва. 

        8. Про затвердження звітів про оцінку майна. 

        9. Про передачу в оренду майна міської комунальної власності.  

        10. Про продовження договору оренди майна міської комунальної 

власності.  

        11. Про квартирний облік. 

        12. Про надання статусу службового житла. 

        13. Про відключення квартири від мереж централізованого опалення та 

гарячого водопостачання.   

        14. Про надання матеріальної допомоги. 

        15. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання.  

        16. Про надання допомоги на поховання. 



                                                               
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

02 жовтня 2020 року                       м. Корюківка                                        № 321 

 

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 194 345 810 гривень, в тому числі 

доходи загального  фонду міського бюджету – 185 547 090 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету – 8 798 720 гривень згідно з додатком 1 

до цього рішення; 

 

   - видатки міського бюджету у сумі 209 778 070 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету – 175 337 755 гривень та видатки 

спеціального фонду  міського бюджету – 34 440 315 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 зі спеціального фонду міського бюджету –                                       

45 500 гривень; 

 

-  профіцит за загальним фондом  міського  бюджету у сумі                                    

19 173 095 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

-  дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі                                  

19 173 095 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 40 732 940 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 

 

02 жовтня 2020 року                   м. Корюківка                                           № 322 

 

Про Програму підтримки та розвитку  

«Трудового архіву» у Корюківській 

міській раді на 2020-2022 роки  

 

      Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Барсук О.І. про Програму підтримки та розвитку «Трудового архіву» у 

Корюківській міській раді 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 проєкт Програми 

підтримки та розвитку «Трудового архіву» у Корюківській міській раді на 

2020-2022 роки, що додається. 

 

       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 

 

02 жовтня 2020 року                        м. Корюківка                                      № 323  

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради  

 

Розглянувши подання начальника юридичного відділу – державного  

реєстратора виконавчого апарату Корюківської міської ради Ващенка І.О.,             

АТ «Слов’янські шпалери – КФТП», громадських 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 юриста за сумлінну працю та високий професіоналізм 

нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 300 грн.: 

- Кугук Альону Іванівну – державного реєстратора юридичного відділу 

виконавчого апарату Корюківської міської ради. 

Підстава: подання начальника юридичного відділу – державного  

реєстратора виконавчого апарату Корюківської міської ради Ващенка І.О. від 

28.09.2020 вх. № 312/04-04. 

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

300 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 50 грн. для придбання 

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

перерахування коштів згідно з п. 1 даного рішення. 

 

2. З нагоди Дня захисника України та Дня Українського козацтва за 

мужність і героїзм, проявлені при захисті територіальної цілісності України, 

активну життєву і громадську позицію нагородити Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі               

300 грн. кожному: 



- Горкавого Сергія Михайловича – учасника бойових дій на Сході 

України, члена громадської організації «Корюківська спілка воїнів-учасників 

АТО»;  

- Самойленка Павла Володимировича – учасника бойових дій на Сході 

України, члена громадської організації «Корюківська спілка воїнів-учасників 

АТО». 

Підстава: подання громадської організації «Корюківська спілка воїнів-

учасників АТО» від 17.09.2020 № 01-11/635. 

- Козубовського Петра Михайловича – члена громадської організації 

«Корюківська сотня». 

Підстава: подання громадської організації «Корюківська сотня» від 

30.09.2020 вх. № 567/04-02. 

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. З нагоди Дня працівників целюлозно-паперової промисловості за 

багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм нагородити Почесною 

грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у 

розмірі 300 грн. кожному: 

- Петрика Дмитра Валерійовича – гравера друкарських форм дільниці 

друкарських форм АТ «Слов’янські шпалери – КФТП»;  

- Марченка Олександра Григоровича – інженера-технолога служби 

головного технолога виробництва шпалер АТ «Слов’янські шпалери – КФТП»; 

- Коненка Андрія Сергійовича – машиніста шпалерно-друкарської 

машини виробництва шпалер АТ «Слов’янські шпалери – КФТП»; 

- Зайця Миколу Миколайовича – машиніста шпалерно-друкарської 

машини виробництва шпалер АТ «Слов’янські шпалери – КФТП». 

Підстава: подання АТ «Слов’янські шпалери – КФТП» від 02.10.2020               

№ 1277 - 1280». 

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

1200 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 200 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 

 

02 жовтня 2020 року                        м. Корюківка                                        № 324 

 

Про затвердження штатного 

розпису КП «Благоустрій» 

  

       Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 28.09.2020 № 166  щодо 

затвердження штатного розкладу підприємства у зв’язку зі збільшенням 

штатної чисельності працівників, керуючись ст.ст. 32, 40, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

 виконком міської ради вирішив: 

 

       Затвердити станом на 01 жовтня  2020 року  штатний  розпис  

комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради, що 

додається.   

 

             

 

Міський голова                                                                               Р.АХМЕДОВ 



                                                                        
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

02 жовтня 2020 року                        м. Корюківка                                      № 325 

 

Про погодження графіка 

якісного регулювання відпуску теплоти 

АТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» 

 

       Розглянувши клопотання начальника Корюківської експлуатаційної 

дільниці АТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» Штикова А.В. вх. № 566/04-02 від 

30.09.2020 щодо погодження графіка якісного регулювання відпуску теплоти, 

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

Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду, 

затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України   

10.12.2008  за № 620/378, 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

       Погодити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» 

Температурний опалювальний графік якісного регулювання відпуску теплоти 

на 2020 - 2021 роки в м. Корюківка, 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 

 

02 жовтня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 326  

 

Про затвердження списків дітей,  

які проживають на території 

населених пунктів 

Корюківської міської ради 

 

        Відповідно до Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684, 

ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

забезпечення здобуття загальної середньої освіти усіма дітьми шкільного віку, 

які проживають на території Корюківської міської ради, 

 

                               виконком  міської ради  вирішив: 
 

       1. Затвердити списки дітей, яким на 01 вересня 2020 року виповнилося                 

5 років, та списки дітей шкільного віку від 6 до 18 років, які постійно 

проживають на території населених пунктів Корюківської міської ради.                              

 

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

ради (Наумчик І.В.) забезпечити у контрольному стані зберігання списків та 

контроль за охопленням навчанням дітей від 6 до 18 років.    

                                                                       

       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 

 

02 жовтня 2020 року                     м. Корюківка                                         № 327 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Про затвердження та надання 

містобудівних умов та обмежень 

для проєктування об’єкта будівництва 

 

Заслухавши інформацію міського голови Ахмедова Р.Р. та розглянувши 

відповідні документи, керуючись наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України                   

від 31.05.2017 № 135 «Про затвердження Порядку ведення реєстру 

містобудівних умов та обмежень»,  абз. 4 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про 

основи містобудування», ст.ст. 26, 29 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», пп. 9 п. «а» ч. 1 ст. 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                           виконком міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити та надати містобудівні умови та обмеження для 

проєктування об’єкта будівництва «Будівництво багатоповерхового 

багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованим об’єктом 

соціальної інфраструктури – реабілітаційним центром з автономним джерелом 

живлення в кожній квартирі (реконструкція незавершеного будівництва                   

16-квартирного житлового будинку) на земельній ділянці за адресою                

м. Корюківка, вул. Бульварна, 43» та належить Корюківській міській 

територіальній громаді в особі Корюківської міської ради (код ЄДРПОУ 

04061760) відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 24.06.2019 № 171466510, 

площею 0,2442 га, кадастровий номер 7422410100:01:002:0359.  

 

2. Зобов’язати замовника: 

2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення проєктованого об’єкта.  

2.2. Отримати вихідні дані на проєктування та замовити в організаціях, 

що мають на це відповідний кваліфікаційний сертифікат, розроблення проєкту 



для об’єкта будівництва та провести його експертизу згідно з діючим 

законодавством України. 

2.3. Звернутися в Управління Державної архітектурно-будівельної 

інспекції в Чернігівській області для отримання дозвільних документів, які 

дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

2.4. Звернутись до виконавчого комітету із заявою про укладення 

договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту та 

надати документи, що підтверджують загальну кошторисну вартість 

будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

Відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства 

Корюківської міської ради – головного архітектора Єрмоленко Я.С.. 

 

 

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 

 

02 жовтня 2020 року                     м. Корюківка                                          № 328 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про затвердження звітів про  

оцінку майна 

 

Розглянувши звіти про оцінку нерухомого майна:  

нежитлових приміщень площею 45,5 кв.м. на другому поверсі нежитлової 

будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка,  

Чернігівська область,  виконаний приватним підприємством «Десна - Експерт - 

М», 

нежитлової будівлі загальною площею 396,4 кв.м., що знаходиться за 

адресою: вул. Шевченка, 66Г, с. Наумівка, Корюківський район, Чернігівська 

область, виконаний приватним підприємством «Десна - Експерт - М» згідно 

договору 267/20-М від 30.09.2020, керуючись  ст. 29 Закону України «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні», 
 

                            виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлових приміщень площею             

45,5 кв.м. на другому поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: 

вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка,  Чернігівська область, ринкова вартість 

якого, згідно звіту, станом на 31.08.2020 становить 90138,56 грн. (дев’яносто 

тисяч  сто тридцять вісім гривень 56 копійок), без врахування ПДВ.  

 

2. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлової будівлі загальною 

площею 396,4 кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 66Г,                            

с. Наумівка, Корюківський район, Чернігівська область, ринкова вартість 

якого, згідно звіту, станом на 30.09.2020 становить 289088,26 грн. (двісті 

вісімдесят дев’ять тисяч  вісімдесят вісім гривень 26 копійок), без врахування 

ПДВ.  

 

 

Міськийголова                                                                                 Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

02 жовтня 2020 року                   м. Корюківка                                          № 329 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про передачу в оренду  майна 

міської комунальної власності  

 

         З метою ефективного використання майна міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, відповідно до Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна», постанови Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного              

та комунального майна», ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  

в  Україні», 

 

                           виконком міської ради вирішив: 
 

1. Передати в оренду на аукціоні майно міської комунальної власності 

(надалі – Об’ֹєкти оренди): 

а)  приміщення загальною площею 106,7 кв.м. на ІІ поверсі нежитлової 

будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 66Г, с. Наумівка, 

Корюківський район, Чернігівська область, 

б) приміщення загальною площею 38,0 кв.м. на І поверсі нежитлової 

будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 66Г, с. Наумівка, 

Корюківський район, Чернігівська область. 

 

2. Включити Об’ֹєкти оренди, зазначені в п. 1 даного рішення, до Переліку 

І типу – Переліки об’єктів, що підлягають передачі в оренду на аукціоні. 

 

3. Затвердити умови оренди Об’ֹєктів оренди, зазначених в п. 1 рішення, 

що додаються. 

 

4. Відділу земельних ресурсів та комунального майна (Скиба Т.В.) 

забезпечити оприлюднення в електронній торговій системі оголошення про 

передачу Об’ֹєктів оренди, зазначених в п. 1 рішення, в оренду на аукціоні. 

 

    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 

 

02 жовтня 2020 року                      м. Корюківка                                         № 330 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про продовження договору оренди   

майна міської комунальної власності  

 

Розглянувши лист ПСП «Червоний маяк» від 03.09.2020 № 01-16/193, 

враховуючи звіт про оцінку майна – нежитлового приміщення площею                    

45,5 м.кв. на ІІ поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: 

вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка, наданий орендарем, керуючись ст. 29 Закону 

України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Продовжити дію договору оренди № 6 від 20.11.2017, укладеного з 

приватним сільськогосподарським підприємством «Червоний маяк», про 

оренду приміщення загальною площею 45,5 кв.м. на ІІ поверсі нежитлової 

будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка, 

Чернігівська область, строком на 2 роки 11 місяців, а саме: з 20 жовтня                  

2020 року по 19 вересня 2023 року, з розрахованою місячною орендною 

платою в сумі 1126,73 (одна тисяча сто двадцять шість гривень 73 копійки) з 

подальшим коригуванням цієї орендної плати на індекс інфляції, в тому числі 

за вересень 2020 року. 

 

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 

 

02 жовтня 2020 року                    м. Корюківка                                          № 331 

 

Про квартирний облік 

 

Розглянувши заяву Драгуна Д.М. та додані документи, 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. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                            виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Поставити на квартирний облік при виконавчому комітеті Корюківської 

міської ради: 

 

-      Драгуна  Дмитра  Миколайовича,  ХХХХ  р.н.,  черга  загальна,  склад     

сім’ї – 1 особа. 

Підстава: заява вх. № 215/04-05 від 23.09.2020.  

 

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

перебувають на обліку за місцем проживання та потребують поліпшення 

житлових умов, із врахуванням п. 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 

 

02 жовтня 2020 року                        м. Корюківка                                       № 332  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Про надання статусу  

службового житла 

  

Розглянувши клопотання ТОВ «Племінне господарство «Бреч» про 

надання статусу службового житла житловому будинку по вул. Шкільна, 46,                    

с. Бреч  Корюківського району, керуючись Положенням про порядок надання 

службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, 

затвердженим постановою Ради Міністрів УРСР від 04.02.1988 № 37, ст. ст. 15, 

118 Житлового  кодексу Української РСР, ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Включити до числа службових житлових приміщень житловий будинок 

за адресою: вул. Шкільна, 46, с. Бреч, Корюківський район, Чернігівська 

область. 

 

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 

 

02 жовтня 2020 року                      м. Корюківка                                         № 333 

 

Про відключення квартири 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 01.10.2020, 

керуючись п. 2.2.3 Порядку відключення окремих житлових будинків від 

мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові 

споживачів від централізованого теплопостачання, затвердженого рішенням 

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

Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  
 

виконком міської ради вирішив: 
 

 

      Відмовити в наданні дозволу на відключення квартири від мереж 

централізованого опалення та гарячого водопостачання: 

      - Бондаренко Ірині Володимирівні, вул. Шевченка, 44, кв. 22, м. Корюківка. 

 

         

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 

 

02 жовтня 2020 року                       м. Корюківка                                        № 334  

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши звернення депутата міської ради Левченка О.Г. та додані 

документи, керуючись рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20.12.2018 «Про затвердження Положення про порядок 

та умови надання громадянам разової адресної матеріальної допомоги» (зі 

змінами), Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

       Надати Словінській Марії Іванівні, зареєстрованій по вул. ХХХХ,               

с. Хотіївка Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ХХХХ, матеріальну допомогу на проходження 

післяопераційної реабілітації її донькою Словінською Анастасією Романівною 

в сумі  10000 грн.. 

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

      Підстава: депутатське звернення Левченка О.Г. № 207/04-05 від 18.09.2020. 

 

 

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 
 

02 жовтня 2020 року                   м. Корюківка                                             № 335 
 

Про надання дозволу на підключення 

до централізованої мережі водопостачання  

   Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 28.09.2020 № 199 

та № 200, 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. Сіверська, 35, м. Корюківка згідно заяви Авдієнко Діани Іллівни,                                                                                                                             

-   по вул. Сіверська, 20, м. Корюківка  згідно  заяви  Кошенка Володимира 

Вікторовича,                                                                                                                          

-  по  вул. Соборна, 89, м. Корюківка  згідно  заяви Ананченко Ольги 

Юхимівни,                                                                                                                             

-  по вул. Шевченка, 155, м. Корюківка згідно заяви Устименка Олексія 

Олексійовича,                                                                                                                              

-  по вул. Лугова, 8, м. Корюківка  згідно  заяви Ковальчука  Богдана 

Анатолійовича,                                                                                                               

-   по   пров. Дачний, 12,  м. Корюківка  згідно  заяви  Розенберга  Юрія 

Павловича,                                                                                                                     

-    по    вул. Дудка,  44,   м. Корюківка    згідно    заяви   Циганка   Андрія 

Леонідовича.                              

       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 

 

02 жовтня 2020 року                       м. Корюківка                                        №  336 

 

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 Пінчук Олені 

Олександрівні (вул. ХХХХ, с. Наумівка  Корюківського району, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ХХХХ), що здійснювала поховання 

Лисенка Ігоря Олександровича, безробітного, який помер 18.09.2020. 

       Підстава: заява вх. № 224/04-05 від 01.10.2020. 

       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 


