
                                           Порядок денний 

                       засідання виконкому Корюківської міської ради 

                                              від 21 жовтня 2020 року 

                                                     м. Корюківка 
 

1. Про зміну фонду видатків міського бюджету. 

2. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

3. Про внесення змін до Програми «Забезпечення препаратами інсуліну  

хворих на цукровий діабет жителів Корюківської міської  територіальної 

громади  на 2020 рік». 

4. Про нагородження Почесною  грамотою  Корюківської міської ради. 

5. Про повернення дітей в сім'ю. 

6. Про надання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами на 

території населених пунктів Корюківської міської ради. 

7. Про затвердження звіту про оцінку майна. 

8. Про оренду майна міської комунальної власності.  

9. Про порушення клопотання щодо надання довгострокового пільгового 

кредиту Пилипенко Р.Г..  

10. Про виготовлення дубліката свідоцтва про право власності. 

11. Про звільнення від адміністративної відповідальності. 

12. Про надання матеріальної допомоги. 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 жовтня 2020 року                        м. Корюківка                                      № 353 

 

Про зміну фонду видатків 

міського бюджету 

      

        Заслухавши інформацію  начальника фінансового відділу Корюківської 

міської ради 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 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 29588,00 грн.. 

 

2. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» на суму 

29588,00 грн. для придбання художньої літератури з метою поповнення 

бібліотечного фонду Корюківської публічної бібліотеки. 

 

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.. 

 
 

Перший заступник міського голови                                      О.САВЧЕНКО 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

21 жовтня 2020 року                        м. Корюківка                                      № 354 

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 
      

У зв’язку із зростанням кількості випадків захворювання на COVID-19 

жителів Корюківської громади, враховуючи звернення комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня 

Корюківської районної ради Чернігівської області» від 13.10.2020 № 03-05/983 

та комунального некомерційного підприємства «Корюківський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Корюківської районної ради від 

12.10.2020 № 03-05/406, 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 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» на суму 201000,00 грн.. 

  

2. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога» по 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» на  суму 69000,00 грн. для придбання  засобів індивідуального 

захисту та дезінфікуючих засобів для КНП «Корюківська ЦРЛ». 

 

3. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога» по 

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 

на суму 81000,00 грн. для придбання  двох  кисневих концентраторів для               

КНП «Корюківська ЦРЛ». 



4. Збільшити призначення по загальному фонду 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 51000,00 грн. для придбання засобів індивідуального захисту, 

дезінфікуючих засобів та медичних виробів для збору зразків на COVID-19   

для КНП «Корюківський ЦПМСД» КРР. 

 

5. 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». 

      

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Перший заступник міського голови                                      О.САВЧЕНКО 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 
 

21 жовтня 2020 року                   м. Корюківка                                      № 355 
 

Про внесення змін до Програми  

«Забезпечення препаратами інсуліну  хворих  

на цукровий діабет жителів  

Корюківської міської  територіальної  

громади  на 2020 рік» 
 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І., 

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

                          виконком міської ради вирішив: 
 

1. Внести зміни до Програми «Забезпечення препаратами інсуліну  хворих 

на цукровий діабет жителів Корюківської міської  територіальної громади  на 

2020 рік», затвердженої рішенням  тридцять першої сесії Корюківської міської  

ради сьомого скликання від 17.12.2019 №  5-31/VIІ «Про затвердження міських 

Програм», а саме: 

        1.1. У пункті 7 паспорта Програми «Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, всього, тис. грн.» цифру «1321,3 тис. грн.» 

замінити на «1555,9 тис. грн.». 

1.2.  Розділ 5 «Обсяги та джерела Фінансування Програми» викласти в 

новій редакції: 

      «Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  бюджету 

Корюківської  ОТГ та інших джерел, не заборонених законодавством. 

      Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначається щорічно з 

урахуванням фінансових можливостей. 
                                                                                                                                                             (тис.грн.) 

Обсяг коштів, що 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми 

2020 рік 

1 2 

Обсяг ресурсів, всього, 

у тому числі: 
1555,9 

міський бюджет 700,0 



» 

 

2. Дане рішення внести на чергову сесію Корюківської міської ради для 

затвердження. 

 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Перший заступник міського голови     О.САВЧЕНКО 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 жовтня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 356  
 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради  

 

Розглянувши подання Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради, комунального некомерційного підприємства «Корюківська 

центральна районна лікарня Корюківської районної ради Чернігівської 

області», Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради, керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, 

затвердженим рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20.12.2018, ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                           виконком міської ради вирішив: 
 

1. З нагоди Дня працівника соціальної сфери за сумлінну працю та 

високий професіоналізм нагородити Почесною грамотою Корюківської міської 

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

- Горну Наталію Леонідівну – соціального робітника по Білошицько-

Слобідській сільській раді відділення соціальної допомоги вдома відділу 

соціального обслуговування Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради; 

- Козій Тетяну Василівну – соціального робітника по Наумівському 

старостинському округу відділення соціальної допомоги вдома відділу 

соціального обслуговування Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради; 

- Панкратьєву Олену Миколаївну – завідувача відділення соціальної 

допомоги вдома відділу соціального обслуговування Центру надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради.  

Підстава: подання Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради від 07.10.2020 № 02-29/466. 

1.1. 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. 1 даного рішення. 

 

2. З нагоди Дня автомобіліста і дорожника  за багаторічну сумлінну працю 

нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 300 грн.: 

- Іващенка Василя Миколайовича – водія комунального некомерційного 

підприємства «Корюківська центральна районна лікарня».  

Підстава: подання КНП «Корюківська центральна районна лікарня 

Корюківської районної ради Чернігівської області» від 20.10.2020 № 02-20/92. 

2.1. 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. 2 даного рішення. 

 

3. З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва за багаторічну сумлінну працю та високий 

професіоналізм нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

- Аксюту Надію Степанівну – художнього керівника Наумівського 

будинку народних традицій і дозвілля Корюківської міської ради; 

- Кир’яна Віталія Михайловича – завідувача господарства 

Корюківського міського будинку культури, учасника художньої 

самодіяльності. 

Підстава: подання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 20.10.2020 № 01-11/744. 

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

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

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

перерахування коштів згідно з п. 3 даного рішення. 

 

 

Перший заступник міського голови                                       О.САВЧЕНКО 



                                                                        
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 жовтня 2020 року                        м. Корюківка                                      № 357 

 

Про повернення дітей в сім'ю 

 

       Розглянувши протокол засідання комісії з питань захисту прав дітей при 

виконкомі Корюківської міської ради від 16.10.2020 № 26, відповідно до                 

п.п. 11, 34 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 № 866, керуючись  ч. 1 ст. 151 Сімейного 

кодексу України, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,   

 

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Повернути неповнолітню дитину ХХХХ р.н., та малолітніх дітей ХХХХ 

р.н., ХХХХ р.н., з Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації 

дітей до матері ХХХХ, жительки с. Наумівка Корюківського району, вул. 

ХХХХ. 

 

       2. Звернутись до Корюківського районного суду Чернігівської області із 

заявою про залишення  без розгляду справи за позовною заявою від 27.08.2020  

про відібрання малолітніх дітей від батьків без позбавлення батьків 

батьківських прав.  

 

       3. Юридичному відділу виконавчого апарату міської ради письмово 

повідомити службу у справах дітей Корюківської РДА і прокуратуру за місцем 

проживання дітей про прийняте рішення. 

 

       4. Відділу соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді Корюківського 

центру надання соціальних послуг здійснювати постійний контроль за 

умовами проживання неповнолітнього ХХХХ р.н. та малолітніх дітей ХХХХ 

р.н., ХХХХ р.н.. 

 



       5. Попередити  ХХХХ, що в разі повторного виникнення обставин, що 

зумовили вилучення дітей з родини, вона буде позбавлена батьківських прав. 

 

       6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконкому Пономаренко З.Ю.. 

 

 

Перший заступник міського голови                                       О.САВЧЕНКО 



                                                                
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 жовтня 2020 року                       м. Корюківка                                        № 358 

 

Про надання дозволів на розміщення об’єктів  

зовнішньої реклами на території населених пунктів  

Корюківської міської ради 

 

На підставі подання КП «Благоустрій» щодо надання дозволів на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами, 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/VII, Типовими 

правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, ст. 16 Закону України «Про 

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

 

                 виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ» 

дозволи на розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території населених 

пунктів Корюківської міської ради строком на 5 (п’ять років), а саме: 

- вивіска світова, 2,5 м * 2,5 м, що розташована в м. Корюківка по                           

вул. Шевченка, 72Б, на фасаді магазину «Продукти-673»; 

- щит «Зручно та економно», 2,71 м * 1,9 м, що розташований в м. 

Корюківка по вул. Шевченка, 72Б, на фасаді магазину «Продукти-673»; 

- біг – борд, 3 м * 6 м, що розташований в м. Корюківка по вул. Шевченка, 

72Б, на фасаді магазину «Продукти-673»; 

- біг – борд, 3 м * 6 м, що розташований в м. Корюківка по вул. Шевченка, 

72Б, на фасаді магазину «Продукти-673»; 

- борд рекламний, 3 м * 6 м, що розташований в м. Корюківка по                      

вул. Шевченка, 72Б, на фасаді магазину «Продукти-673»; 

- лайтбокс, 1,2 м * 0,4 м, що розташований в м. Корюківка по                            

вул. Шевченка, 72Б, на фасаді магазину «Продукти-673»; 

- планшет для плаката економія, 0,68 м * 0,93 м, що розташований в                    

м. Корюківка по вул. Шевченка, 72Б, на фасаді магазину «Продукти-673»; 



- планшет для плаката економія, 0,68 м * 0,93 м, що розташований в                   

м. Корюківка по вул. Шевченка, 72Б, на фасаді магазину «Продукти-673»; 

- планшет для плаката економія, 0,68 м * 0,93 м, що розташований в                       

м. Корюківка по вул. Шевченка, 72Б, на фасаді магазину «Продукти-673»; 

- планшет для плаката економія, 0,68 м * 0,93 м, що розташований в                 

м. Корюківка по вул. Шевченка, 72Б, на фасаді магазину «Продукти-673»; 

- планшет для плаката економія, 0,68 м * 0,93 м, що розташований в                        

м. Корюківка по вул. Шевченка, 72Б, на фасаді магазину «Продукти-673»; 

- планшет для плаката економія, 0,68 м * 0,93 м, що розташований в                           

м. Корюківка по вул. Шевченка, 72Б, на фасаді магазину «Продукти-673»; 

- стела світова на опорі, 2 м * 2 м, що розташований в м. Корюківка по            

вул. Шевченка, 72Б, біля магазину «Продукти-673»; 

- покажчик двосторонній несвітовий, 1,2 м * 1,8 м, що розташований в                

м. Корюківка по вул. Шевченка, біля будинку № 36; 

- покажчик двосторонній несвітовий, 1,2 м * 1,8 м, що розташований в                

м. Корюківка по вул. Вокзальна, біля будинку № 3. 

 

2. Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради 

(Селюк А.М.) укласти з ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» договори на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами на території населених пунктів Корюківської 

міської ради та встановити плату за користування місцями розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами, вказаних в п. 1 даного рішення, у відповідності 

до Положення про розміщення зовнішньої реклами на території населених 

пунктів Корюківської міської ради, затвердженого рішенням двадцять 

четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 30.05.2019          

№ 33-24/VII. 

 

3. Встановити, що п. 1 даного рішення набуває чинності з моменту 

укладення договорів, передбачених п. 2 даного рішення. 

 

4. Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради 

повідомити ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» про порядок та підстави демонтажу 

рекламних конструкцій. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Перший заступник міського голови                 О.САВЧЕНКО 



                                                                
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 жовтня 2020 року                       м. Корюківка                                      № 359 

 

Про затвердження звіту про  

оцінку майна 

 

Розглянувши звіт про оцінку майна: нежитлових приміщень площею                

45,0 кв.м. на третьому поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: 

вул. Шевченка, 73, 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                 

45,0 кв.м. на третьому поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: 

вул. Шевченка, 73, м. Корюківка, Чернігівська область, ринкова вартість якого, 

згідно звіту, станом на 25.09.2020 становить 89 148,00 грн. (вісімдесят дев’ять 

тисяч сто сорок вісім гривень 00 копійок), без врахування ПДВ.  

 

 

Перший заступник міського голови                 О.САВЧЕНКО 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                           Р І Ш Е Н Н Я                                 Витяг 
 

21 жовтня  2020 року                      м. Корюківка                                         № 360 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про оренду майна 

міської комунальної власності  

 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 12.10.2020 № 01-12/719, лист Чернігівської 

обласної організації Товариства Червоного Хреста України від 21.09.2020                   

№ 01-16/238, враховуючи прийняття у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади об’єктів нерухомості, керуючись 

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

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Погодити Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради продовження договору оренди № 17 від 01.12.2017, укладеного з 

Менським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, про оренду нежитлового приміщення загальною площею 45,0 кв.м., 

що знаходиться на третьому поверсі нежитлової будівлі за адресою:                          

вул.  Шевченка, 73, м. Корюківка, Чернігівська область, терміном на 2 роки              

11 місяців, а саме: з 01 листопада 2020 року по 30  вересня 2023 року, на 

умовах договору оренди. 
 

       2. Внести зміни до договорів оренди у відповідності до додатку 1 до 

рішення, замінивши сторону орендодавця на Корюківську міську раду. 
 

3. Припинити достроково, з 01 грудня 2020 року, дію договору оренди               

№ 5 від 01.07.2013, укладеного з Чернігівською обласною організацією 

Товариства Червоного Хреста України, про оренду приміщення загальною 

площею 38,5 кв.м. на другому поверсі нежитлової будівлі за адресою:                     

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

4. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити 

виконання даного рішення. 

    

Перший заступник міського голови                                       О.САВЧЕНКО 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

21 жовтня 2020 року                    м. Корюківка                                           № 361 
 

Про порушення клопотання  

щодо надання довгострокового  

пільгового кредиту Пилипенко Р.Г.  

 

       Розглянувши заяву жительки с. Хотіївка Корюківського району   

Пилипенко Р.Г.. про порушення клопотання Корюківською міською радою 

перед Чернігівським обласним Фондом підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі, на  підставі  розпорядження  голови  Чернігівської   

облдержадміністрації від 29.08.2016 № 483 «Про затвердження Правил 

надання пільгових довгострокових кредитів за Програмою «Власний дім», 

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

                            виконком міської ради вирішив: 
 

       Звернутись із клопотанням до Чернігівського обласного Фонду  підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі щодо надання довгострокового 

пільгового кредиту в сумі 200 (двісті) тисяч гривень Пилипенко Раїсі 

Григорівні, що мешкає по вул. ХХХХ в с. Хотіївка Корюківського   району 

Чернігівської області, для придбання завершеного будівництвом 

індивідуального житла (текст клопотання додається). 

       Підстава: заява вх. № 233/04-05 від 09.10.2020. 
 

 

Перший заступник міського голови                                       О.САВЧЕНКО 



Чернігівський обласний Фонд 

підтримки індивідуального житлового  

будівництва на селі 

 

 

 

 

 

КЛОПОТАННЯ 
 

        Корюківська міська рада згідно рішення виконавчого комітету міської 

ради від 21 жовтня 2020 року № 361 просить надати довгостроковий                

пільговий кредит у сумі 200 (двісті) тисяч гривень Пилипенко Раїсі     

Григорівні, що мешкає по вул. ХХХХ в с. Хотіївка Корюківського  району 

Чернігівської області, для придбання завершеного будівництвом 

індивідуального житла. 

         

 

Перший заступник міського голови                                       О.САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

21.10.2020 



                                                                      
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 жовтня 2020 року                        м. Корюківка                                         № 362 

 

Про виготовлення дубліката 

свідоцтва про право власності 

 

        Розглянувши заяву Разумейка В.М. щодо надання дозволу на 

виготовлення дубліката свідоцтва про право власності на квартиру, керуючись 

ст.ст. 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Надати дозвіл Разумейку Володимиру Михайловичу на оформлення                

дубліката свідоцтва від 26.05.1993 про право власності в рівних частинах (по 

1/3) на квартиру № 16 в житловому будинку по вул. Бульварна, 15,                                 

м. Корюківка, зареєстрованого за Разумейком Володимиром Михайловичем, 

Рябухою Наталією Юріївною та Разумейко Ольгою Олександрівною, у зв’язку 

із втратою оригіналу.  

       Підстава: заява вх. № 229/04-05 від 06.10.2020. 

        

       2. Оригінал свідоцтва про право власності на квартиру від 26.05.1993, 

виданий на ім’я Разумейка В.М., Рябухи Н.Ю. та Разумейко О.О., визнати 

недійсним на підставі п. 1 даного рішення. 

 

 

Перший заступник міського голови                                       О.САВЧЕНКО 



 
У К Р А Ї Н А 

  

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

21 жовтня 2020 року                        м. Корюківка                                         № 363  

 

Про звільнення від адміністративної 

відповідальності 

 

Розглянувши заяву Ананченко Ольги Юхимівни вх. № 225/04-05 від 

02.10.2020 щодо звільнення її  від адміністративної відповідальності у вигляді 

сплати штрафу у розмірі 340 гривень за вчинення адміністративного 

правопорушення, передбаченого  ст. 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, враховуючи, що адміністративною комісією при 

виконавчому комітеті Корюківської міської ради було накладено мінімальний 

штраф, передбачений санкцією ст. 152 КУпАП, керуючись ст. 288 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, ст. 38 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,   
 

                             виконком міської ради вирішив: 
 

У задоволенні заяви Ананченко Ольги Юхимівни щодо звільнення її                 

від адміністративної відповідальності у вигляді сплати штрафу у розмірі                   

340 (триста сорок) гривень за порушення  вимог ст. 152 КУпАП – відмовити. 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                       О.САВЧЕНКО 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 жовтня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 364    

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши звернення депутатів міської ради Бабича С.В., Кугук І.І., 

Одноралова Е.Л. 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 Стукалу Андрію Миколайовичу, зареєстрованому по                         

вул. ХХХХ, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника  

податків ХХХХ, матеріальну допомогу на лікування в сумі  10000 грн.. 

      Кошти перерахувати до АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок                                

№ ХХХХ. 

      Підстава: звернення депутата міської ради  Бабича С.В. № 251/04-05 від 

16.10.2020. 

 

       2. Надати Шпуку Анатолію Михайловичу, зареєстрованому по                        

вул. ХХХХ, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника  

податків ХХХХ, матеріальну допомогу для ліквідації наслідків пожежі в сумі  

20000 грн.. 

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

ЧОУ АТ «Ощадбанк». 

      Підстава: звернення депутатів міської ради Кугук І.І., Одноралова Е.Л.                             

№ 256/04-05 від 20.10.2020. 

 

 

Перший заступник міського голови                                       О.САВЧЕНКО 


