
                                           Порядок денний  

                       засідання виконкому Корюківської міської ради 

                                              від 09 жовтня 2020 року 
                                                      

1. Про субвенцію з державного бюджету. 

2.  Про   преміювання директора Центру надання соціальних  послуг  

Корюківської міської ради.  

        3. Про початок опалювального сезону 2020-2021 років. 

        4. Про затвердження Протоколу про результати електронного аукціону                      

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

м. Корюківка, Чернігівська область. 

        5. Про затвердження Протоколу про результати електронного аукціону                    

з продажу котельні, нежитлової будівлі, розташованої за адресою:                             

вул. Костюк Г., 22а, м. Корюківка, Чернігівська область.  

6. Про затвердження Протоколу про результати електронного аукціону з 

продажу громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та 

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

Корюківський район, Чернігівська область. 

        7. Про приватизацію об’єкта малої приватизації - нежитлова будівля, 

розташована за адресою: вул. Бульварна, 13Б, м. Корюківка, Корюківський 

район, Чернігівська область, шляхом викупу. 

        8. Про  приватизацію  об’єкта малої  приватизації - котельня, нежитлова 

будівля, розташована за адресою: вул. Костюк Г., 22а, м. Корюківка, 

Корюківський район, Чернігівська область, шляхом викупу. 

        9. Про приватизацію об’єкта малої приватизації - громадського будинку з 

господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, розташованого за 

адресою: вул. Лісового П., 50Б, с. Бреч, Корюківський район, Чернігівська 

область, шляхом викупу. 

        10. Про затвердження звіту про оцінку майна. 

        11. Про оренду  майна міської комунальної власності. 

12. Про надання дозволу на попередню  оплату товарів,  робіт і  послуг, 

що закуповуються за кошти місцевого бюджету. 

        13. Про надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами. 

        14. Про надання матеріальної допомоги. 

        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 

 

09 жовтня 2020 року                        м. Корюківка                                        № 337 

 

Про субвенцію з державного бюджету 

 

        Згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від                     

07.10.2020 № 531 «Про розподіл  субвенції» міському бюджету виділена 

субвенція на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів у сумі 75600,00 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 у сумі 

75600,00 грн. Корюківську міську раду (КПКВКМБ 0110191 «Проведення 

місцевих виборів»). 

 

2. Визначити розпорядником ІІІ ступеня на кошти вищезазначеної 

субвенції в сумі 75600,00 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 

 

09 жовтня 2020 року                       м. Корюківка                                        № 338 

                                                                  

Про преміювання директора  

Центру надання соціальних послуг  

Корюківської міської ради 

 

       Розглянувши  подання заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо преміювання директора Центру 

надання соціальних послуг Корюківської міської ради Єрмоленко Т.О. за 

результатами роботи та з нагоди професійного свята – Дня працівника 

соціальної сфери, керуючись Положенням про призначення, звільнення, умови 

оплати праці та преміювання керівників підприємств, установ та організацій, 

що належать до міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, затвердженим рішенням тринадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 05.03.2018, ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

              

                                     виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити   Подання   на   преміювання  керівника  Центру   надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради Єрмоленко Тамари Олексіївни 

(додається). 

 

        2. Директору Центру надання соціальних послуг Єрмоленко Т.О. 

забезпечити  виконання  цього рішення згідно вимог чинного законодавства. 

       

        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 
 

09 жовтня 2020 року                       м. Корюківка                                        № 339 
 

Про початок опалювального сезону 2020-2021 років 
 

       Відповідно до Правил  надання  послуг  з   централізованого  опалення,  

постачання  холодної та  гарячої  води  і  водовідведення  та  типового  

договору  про надання послуг з централізованого опалення, постачання 

холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою  Кабінету   

Міністрів   України   від 21.07.2005 № 630,  Закону України «Про житлово -

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

Україні»  

                                  виконком міської ради вирішив: 
 

      1. Встановити  терміном  початку  опалювального  сезону  2020 - 2021 років 

для бюджетних  установ  Корюківської  міської  ради  та  житлових будинків  з 

централізованим опаленням в м. Корюківка  08 год. 00 хв. 15 жовтня 2020 року  
  
      2. Корюківській експлуатаційній дільниці АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (Штиков А. В.) забезпечити безперебійне 

надання послуг з теплопостачання та гарячого водопостачання згідно 

укладених договорів. 
 

      3. Начальнику Відділу освіти, культури, молоді та спорту  Корюківської 

міської ради Наумчик І.В., завідувачам міських дошкільних навчальних 

закладів № 1 Рябченко В. О. та № 4 Мостович К.В., керівникам підприємств, 

установ міської комунальної власності забезпечити пуск внутрішніх систем 

опалення підпорядкованих їм об’єктів. 
 

      4. КОРЮКІВСЬКІЙ ЖИТЛОВО - ЕКСПЛУАТАЦІЙНІЙ КОНТОРІ  

(Жоголко А.О.) забезпечити пуск внутрішніх систем опалення будинків з 

централізованим опаленням. 
 

5. Контроль   за  виконанням  даного   рішення  покласти   на   заступників  

міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 
 

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 

 

 

09 жовтня 2020 року                     м. Корюківка                                        № 340 

 

Про затвердження Протоколу про 

результати електронного аукціону з продажу  

нежитлової будівлі, розташованої за адресою:  

вул. Бульварна, 13Б, м. Корюківка, 

Корюківський район, Чернігівська область 

 

Розглянувши Протокол про результати електронного аукціону            

№UA-PS-2020-09-18-000043-3, сформований 05.10.2020 та наданий 

товариством з обмеженою відповідальністю «Е-Тендер», відповідно до Закону 

України «Про приватизацію державного та комунального майна», Порядку 

проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 

(зі змінами), враховуючи рішення двадцять другої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 20.08.2020 № 6-40/VII «Про затвердження      

Переліку об’єктів міської комунальної власності, що підлягають приватизації у 

2020 році», керуючись  ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  

в  Україні», 

                                виконком міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити Протокол про результати електронного аукціону                

№UA-PS-2020-09-18-000043-3, сформований оператором електронного 

майданчика –  товариством з обмеженою відповідальністю «Е-Тендер» 

05.10.2020 о 19:39:10, з продажу нежитлової будівлі, розташованої за адресою: 

вул. Бульварна, 13Б, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, 

за ціною продажу лоту – 17 000,00 грн. (сімнадцять тисяч гривень 00 копійок). 
 

2. Опублікувати на сайті міської ради та в електронній торговій системі 

Протокол про результати електронного аукціону №UA-PS-2020-09-18-           

000043-3 відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 

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 
 

 

09 жовтня 2020 року                     м. Корюківка                                        № 341 
 

Про затвердження Протоколу про результати 

електронного аукціону з продажу котельні, 

нежитлової будівлі, розташованої за адресою:  

вул. Костюк Г., 22а, м. Корюківка,  

Корюківський район, Чернігівська область 
 

Розглянувши Протокол про результати електронного аукціону             

№UA-PS-2020-09-18-000105-3, сформований 05.10.2020 та наданий 

товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», 

відповідно до Закону України «Про приватизацію державного та комунального 

майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів 

малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10.05.2018 № 432 (зі змінами), враховуючи рішення двадцять другої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.08.2020 № 6-40/VII «Про 

затвердження Переліку об’єктів міської комунальної власності, що підлягають 

приватизації у 2020 році», керуючись  ст. 29 Закону України «Про місцеве  

самоврядування  в  Україні», 
 

                          виконком міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити Протокол про результати електронного аукціону             

№UA-PS-2020-09-18-000105-3, сформований оператором електронного 

майданчика –  товариством з обмеженою відповідальністю 

«ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» 05.10.2020 о 20:13:21, з продажу котельні, нежитлової 

будівлі, розташованої за адресою: вул. Костюк Г., 22а, м. Корюківка, 

Корюківський район, Чернігівська область, за ціною продажу лоту – 

185 000,00 грн. (сто вісімдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок). 
 

2. Опублікувати на сайті міської ради та в електронній торговій системі 

Протокол про результати електронного аукціону №UA-PS-2020-09-18-                

000105-3 відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 

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 

 

 

09 жовтня 2020 року                     м. Корюківка                                        № 342 

 

Про затвердження Протоколу про 

результати електронного аукціону з продажу  

громадського будинку з господарськими  

(допоміжними) будівлями та спорудами,  

розташованого за адресою:  

вул. Лісового П., 50Б, с. Бреч, 

Корюківський район, Чернігівська область 

 

Розглянувши Протокол про результати електронного аукціону            

№UA-PS-2020-09-19-000005-3, сформований 06.10.2020 та наданий 

товариством з обмеженою відповідальністю «Е-Тендер», відповідно до Закону 

України «Про приватизацію державного та комунального майна», Порядку 

проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 

(зі змінами), враховуючи рішення двадцять другої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 20.08.2020 № 6-40/VII «Про затвердження 

Переліку об’єктів міської комунальної власності, що підлягають приватизації у 

2020 році», керуючись  ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  

в  Україні», 
 

                        виконком міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити Протокол про результати електронного аукціону                

№UA-PS-2020-09-19-000005-3, сформований оператором електронного 

майданчика –  товариством з обмеженою відповідальністю «Е-Тендер» 

06.10.2020 о 19:45:21, з продажу громадського будинку з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами, розташованого за адресою:                       

вул. Лісового П., 50Б, с. Бреч,  Корюківський район, Чернігівська область, за 

ціною продажу лоту – 59 411,00 грн. (п’ятдесят дев’ять тисяч чотириста 

одинадцять гривень 00 копійок). 

 



2. Опублікувати на сайті міської ради та в електронній торговій системі 

Протокол про результати електронного аукціону №UA-PS-2020-09-19-               

000005-3 відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 

 

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 

 

09  жовтня 2020 року                     м. Корюківка                                        № 343 

 

Про приватизацію об’єкта малої приватизації - 

нежитлова будівля, розташована за адресою:  

вул. Бульварна, 13Б, м. Корюківка,  

Корюківський район, Чернігівська область,  

шляхом викупу 
 

Розглянувши протокол про результати електронного аукціону №UA-PS-

2020-09-18-000043-3, сформований 05.10.2020 товариством з обмеженою 

відповідальністю «Е-Тендер», відповідно до Закону України «Про 

приватизацію державного та комунального майна», Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами), на 

виконання рішення двадцять другої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20.08.2020 № 6-40/VII «Про затвердження Переліку об’єктів 

міської комунальної власності, що підлягають приватизації у 2020 році», 

враховуючи подання заяви на участь в аукціоні від одного покупця, керуючись 

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

                                   виконком міської ради вирішив: 
 

1. Приватизувати об’єкт малої приватизації -  нежитлова будівля, 

розташована за адресою: вул. Бульварна, 13Б, м. Корюківка, Корюківський 

район, Чернігівська область, шляхом викупу покупцем – фізичною особою 

Сидоренком Олександром Васильовичем, ідентифікаційний номер 2123909455, 

який єдиний подав заяву на участь в аукціоні з продажу об’єкта, за 

запропонованою ним ціною  - 17 000,00 грн. (сімнадцять  тисяч гривень           

00 копійок). 

 

2. Опублікувати на сайті міської ради та в електронній торговій системі 

дане рішення відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 

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 

 

09  жовтня 2020 року                     м. Корюківка                                        № 344 

 

Про приватизацію об’єкта малої приватизації - 

котельня, нежитлова будівля, розташована  

за адресою: вул. Костюк Г., 22а, м. Корюківка,  

Корюківський район, Чернігівська область,  

шляхом викупу 
 

Розглянувши протокол про результати електронного аукціону №UA-PS-

2020-09-18-000105-3, сформований 05.10.2020 товариством з обмеженою 

відповідальністю «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», відповідно до Закону України «Про 

приватизацію державного та комунального майна», Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами), на 

виконання рішення двадцять другої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20.08.2020 № 6-40/VII «Про затвердження Переліку об’єктів 

міської комунальної власності, що підлягають приватизації у 2020 році», 

враховуючи подання заяви на участь в аукціоні від одного покупця, керуючись 

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

                                   виконком міської ради вирішив: 
 

1. Приватизувати об’єкт малої приватизації -  котельня, нежитлова 

будівля, розташована за адресою: вул. Костюк Г., 22а, м. Корюківка, 

Корюківський район, Чернігівська область, шляхом викупу покупцем – 

фізичною особою – підприємцем Петренком Володимиром Васильовичем, 

РНОКПП 3160502258, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні з продажу 

об’єкта, за запропонованою ним ціною  - 185 000,00 грн. (сто вісімдесят п’ять 

тисяч гривень 00 копійок). 

 

2. Опублікувати на сайті міської ради та в електронній торговій системі 

дане рішення, відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 

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 
 

09  жовтня 2020 року                     м. Корюківка                                        № 345 
 

Про приватизацію об’єкта малої приватизації - 

громадського будинку з господарськими  

(допоміжними) будівлями та спорудами,  

розташованого за адресою: вул. Лісового П., 50Б, 

с. Бреч, Корюківський район, 

Чернігівська область, шляхом викупу 
 

Розглянувши протокол про результати електронного аукціону №UA-PS-

2020-09-19-000005-3, сформований 06.10.2020 товариством з обмеженою 

відповідальністю «Е-Тендер», відповідно до Закону України «Про 

приватизацію державного та комунального майна», Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами), на 

виконання рішення двадцять другої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20.08.2020 № 6-40/VII «Про затвердження Переліку об’єктів 

міської комунальної власності, що підлягають приватизації у 2020 році», 

враховуючи подання заяви на участь в аукціоні від одного покупця, керуючись 

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

                            виконком міської ради вирішив: 
 

1. Приватизувати об’єкт малої приватизації -  громадський будинок з 

господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, розташований за 

адресою, вул. Лісового П., 50Б, с. Бреч, Корюківський район, Чернігівська 

область, шляхом викупу покупцем – товариством з обмеженою 

відповідальністю «Племінне господарство «Бреч», код ЄДРПОУ 36584676, 

який єдиний подав заяву на участь в аукціоні з продажу об’єкта, за 

запропонованою ним ціною  - 59 411,00 грн. (п’ятдесят дев’ять тисяч 

чотириста одинадцять гривень 00 копійок). 
 

2. Опублікувати на сайті міської ради та в електронній торговій системі 

дане рішення відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 

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 

 

09 жовтня 2020 року                     м. Корюківка                                         № 346 

 

Про затвердження звіту про  

оцінку майна 

 

Розглянувши звіт про оцінку нерухомого майна: нежитлової будівлі 

загальною площею 175,9 кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 

116, 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: нежитлової будівлі загальною площею 

175,9 кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 116, м. Корюківка, 

Чернігівська область, ринкова вартість якого, згідно звіту, станом на 

30.09.2020 становить 348 469,61 грн. (триста сорок вісім тисяч чотириста 

шістдесят дев’ять гривень 61 копійка), 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 

 

09 жовтня  2020 року                      м. Корюківка                                        № 347 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про оренду  майна 

міської комунальної власності  

 

Розглянувши лист релігійної громади Української православної                  

Церкви Київського Патріархату Свято-Вознесенської парафії м. Корюківка 

Чернігівської області вх. № 379/04-02 від 03.07.2020, враховуючи звіт про 

оцінку майна: нежитлової будівлі площею 175,9 кв.м., що знаходиться за 

адресою: вул. Шевченка, 116, м. Корюківка, Чернігівська область, наданий 

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

Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

       1. Продовжити дію договору оренди № 4 від 15.11.2017, укладеного                       

з релігійною громадою Української православної Церкви Київського 

Патріархату Свято-Вознесенської парафії м. Корюківка Чернігівської області 

про оренду нежитлової будівлі загальною площею 175,9 кв.м., що знаходиться 

за адресою: вул. Шевченка, 116, м. Корюківка, Чернігівська область, строком 

на 2 роки 11 місяців, а саме: з 15 жовтня 2020 року по 14 вересня 2023 року, на 

умовах договору оренди. 

 

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 
 

09 жовтня 2020 року                       м. Корюківка                                        № 348      
 

Про надання дозволу на попередню оплату  

товарів, робіт і послуг, що закуповуються  

за кошти місцевого бюджету 
 

        Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019                  

№ 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) 

бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що 

закуповуються за бюджетні кошти», керуючись ст.ст. 28, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

виконком міської ради вирішив: 
 

        1.  Дозволити Корюківській міській раді, Відділу освіти, культури,          

молоді та спорту Корюківської міської ради, Корюківському дошкільному 

навчальному закладу № 1 «Дельфін» художньо-естетичного напрямку 

Корюківської міської ради, Корюківському дошкільному навчальному закладу 

№ 4 «Веселка» еколого-натуралістичного напрямку Корюківської міської  

ради, Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради, 

Корюківському міському молодіжному центру «КУБ» Корюківської міської 

ради, Корюківській районній організації ветеранів у 2021 році передбачати у 

договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти попередню 

оплату та здійснювати її лише у разі закупівлі: 

        1)  товарів, робіт і послуг за поточними видатками – на строк не більше 

трьох місяців; 

2)  товарів,  робіт   і   послуг  за   капітальними   видатками;   періодичних                

видань – на строк не більше дванадцяти місяців. 
 

       2. Здійснювати попередню оплату лише тих товарів, робіт і послуг, що 

згідно з договорами передбачається поставити, виконати і надати протягом 

поточного бюджетного періоду, крім передплати періодичних видань. 
 

       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 

 

09 жовтня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 349      
 

Про надання дозволу на розміщення 

об’єкта зовнішньої реклами 

 

 Розглянувши клопотання Корюківського міського молодіжного центру 

«КУБ» вх. № 538/04-02 від 17.09.2020 щодо надання дозволу на встановлення 

інформаційного стенду поряд з будівлею АТБ - Маркету для висвітлення 

діяльності зазначеного центру, керуючись Положенням про розміщення 

зовнішньої реклами на території населених пунктів Корюківської міської ради, 

затвердженим рішенням двадцять четвертої сесії Корюківської міської                     

ради сьомого скликання від 30.05.2019 № 33-24/VIІ, Законом України                   

«Про благоустрій населених пунктів», ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

                                 виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Надати дозвіл Корюківському міському молодіжному центру                   

«КУБ» на встановлення об’єкта зовнішньої реклами – інформаційного стенду 

розміром 2,21 м.кв. за адресою: вул. Шевченка, 72-Б, м. Корюківка строком на 

5 (п’ять) років. 

 

        2. Встановити, що плата за користування місцем для розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами, вказаного у п. 1 цього рішення, не нараховується у зв’язку 

з розміщенням на ньому соціальної реклами. 

 

        3. КМЦ «КУБ» укласти договір з комунальним підприємством 

«Благоустрій» Корюківської міської ради про користування місцем для 

розміщення зовнішньої реклами відповідно до пунктів 1, 2 цього 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 

 

09 жовтня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 350   

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши звернення депутатів міської ради Матюхи О.О.,                        

Ічанської М.С., Олійник С.О., Плющ А.В., Станіславського М.І. та додані 

документи, керуючись рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20.12.2018 «Про затвердження Положення про порядок 

та умови надання громадянам разової адресної матеріальної допомоги» (зі 

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

 

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Надати Бібік Тетяні Петрівні, зареєстрованій по вул. Пушкіна, 9,               

м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника  податків 

2997902602, матеріальну допомогу для проходження післяопераційної 

реабілітації її сином Бібіком Андрієм Сергійовичем у сумі  20000 грн.. 

      Кошти перерахувати  на рахунок № UA753535530000026201000160423 до 

ТВБВ № 10024/0159 філії ЧОУ АТ «Ощадбанк». 

      Підстава: звернення депутатів міської ради  Матюхи О.О., Ічанської М.С.,                     

Олійник С.О., Плющ А.В. № 231/04-05 від 08.10.2020. 

 

       2. Надати Римар Світлані Михайлівні, зареєстрованій по вул. Шевченка, 

27, с. Лубенець Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки 

платника  податків 2776805420, матеріальну допомогу для ліквідації наслідків 

пожежі в сумі  10000 грн.. 

      Кошти перерахувати до АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок                                      

№ UA233052990000026204749908002. 

      Підстава: звернення депутата міської ради Станіславського М.І.                             

№ 232/04-05 від 08.10.2020. 

 

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 

 

09 жовтня 2020 року                       м. Корюківка                                        № 351 

   

Про знесення зелених насаджень  

 

         Розглянувши акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

знесенню чи пересадженню, від 06.10.2020 № 25 та № 26, 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 06.10.2020                      

№ 25 та № 26.  

 

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

обстеження, комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської 

ради. 

 

        3. КП «Благоустрій» 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 

 


