
Порядок денний 

засідання виконкому Корюківської міської ради від 30 листопада 2020 року 
 

1. Про субвенцію з державного бюджету. 

2. Про перенесення видатків міського бюджету. 

3. Про затвердження звіту про оцінку майна. 

4. Про завершення приватизації об’єкта  малої приватизації. 

5. Про оренду майна міської комунальної власності. 

6. Про продовження договору оренди майна міської комунальної власності 

за результатами проведення аукціону. 

7. Про преміювання. 

8. Про затвердження штатного розпису. 

9. Про впорядкування адресного господарства. 

10. Про дозвіл на встановлення тимчасової споруди. 

11. Про привітання жителів громади з нагоди ювілеїв. 

12.  Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 листопада 2020 року                   м. Корюківка                                            № 391 

 

Про субвенцію з державного бюджету 

 

       Згідно розпорядження голів Чернігівської обласної державної адміністрації та 

обласної ради від  17 листопада 2020 № 115 «Про внесення змін  до показників 

обласного бюджету на 2020 рік» міському бюджету виділена субвенція з 

державного бюджету  на забезпечення якісної, сучасної  та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на закупівлю засобів захисту 

учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час 

карантину в сумі 265898,00грн.(ККД 41051400). У зв’язку з цим, керуючись п.15 

рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

17 грудня 2019 року «Про міський бюджет на 2020 рік», ст.  28 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Визначити головним розпорядником коштів субвенції з державного 

бюджету на забезпечення якісної, сучасної  та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на закупівлю засобів захисту учасників 

освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину в 

сумі 265898,00грн –Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради (КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами))». 
 

2.Фінансовому відділу (Барсук О.І.) врахувати дане рішення при  внесенні 

змін до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 17 грудня 2019 року № 1-31/VII «Про міський бюджет на 2020 

рік».  
 

3.Контроль за виконання 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 

 

30 листопада  2020 року                   м. Корюківка                                           № 392 

 

Про перенесення 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 грудня  2019 року «Про 

міський бюджет на 2020 рік» та ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

виконком міської ради вирішив: 

   

1.Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету по: 

-  КПКВКМБ 0113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» 

зменшити призначення  по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 23642,00грн.; 

- КПКВКМБ 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським 

організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» в сумі 20000,00грн.; 

- КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ 

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

послуги» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) в сумі 8592,00грн. (КП «Благоустрій»).; 

-КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 20000,00грн.;  

2. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету по: 

- КПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 

20000,00грн.. 

3.Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по: 

- КПКВКМБ 0113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» по 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

в сумі 23642,00грн. для придбання проектора; 

- КПКВКМБ 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським 

організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» в сумі 20000,00грн. для придбання ноутбука; 



- КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання»  по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установа, організаціям)» в сумі 8592,00грн. для придбання відеокамери  КП 

«Благоустрій».  

4.Начальнику фінансового 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 грудня 2019 року «Про міський бюджет на 2020 рік». 

5.Контроль за виконання 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 

 

30 листопада 2020 року                  м.Корюківка                                          № 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про затвердження звіту про  

оцінку майна 

 

Розглянувши звіти про оцінку майна:  

паркану, лінії електрифікації та асфальтового покриття, що знаходяться за 

адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Вокзальна, 5а, виконаний 

приватним підприємством «Десна – Експерт – М», виконаний приватним 

підприємством «Десна – Експерт – М» за договором №296/20-М  від 25.11.2020, 

керуючись  статтею 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні», 
 

                                        виконком міської ради вирішив: 

 

Затвердити звіт про оцінку майна: паркану, лінії електрифікації та 

асфальтового покриття, що знаходяться за адресою: Чернігівська область, 

м. Корюківка, вул. Вокзальна, 5а, ринкова вартість якого, згідно звіту, станом на 

19.10.2020 становить 415211,25 грн. (чотириста п’ятнадцять тисяч двісті 

одинадцять гривень 25 копійок), без врахування ПДВ, в тому числі: паркан – 

13877,86 грн, лінія електрофікації – 55045,33 грн., асфальтове покриття – 

346288,06 грн. 

 

 

Міський голова                                                                                 Р.АХМЕДОВ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 листопада 2020 року                  м. Корюківка                                          № 394 

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Про завершення приватизації об’єкта 

малої приватизації 

 

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 

об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року №432 

(зі змінами), враховуючи рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради №344 від 09.10.2020, протокол про результати електронних аукціонів: № 

UA-PS-2020-09-18-000105-3 від 05.10.2020 сформовані оператором електронного 

майданчику ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», договори купівлі-продажу від 

04.11.2020, отримання 18.11.2020 повної оплати за об’єкти приватизації, 

керуючись  статтею 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні», 

 

       виконком міської ради вирішив: 

 
 

1. Завершити приватизацію об’єкта малої приватизації – котельня, 

нежитлова будівля, розташована за адресою: Чернігівська область, Корюківський 

район, місто Корюківка, вулиця Костюк Г., будинок №22а. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Міський голова                                                                                Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 листопада  2020 року                  м. Корюківка                                         № 395 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про оренду  майна 

міської комунальної власності  

 

Розглянувши клопотання КНП «Обласний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф» Чернігівської обласної ради від 10.11.2020 

№916, лист КНП «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської 

міської ради від 27.11.2020 №03-05/1178, враховуючи прийняття у міську 

комунальну власність Корюківської міської територіальної громади об’єктів 

нерухомості, відповідно до Методики розрахунку та порядку використання плати 

за оренду майна міської комунальної власності, затвердженої рішенням тридцять 

першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 № 8-

31/VII, керуючись ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Встановити з 27.11.2020 річну орендну плату в розмірі 1 гривня за 

договором оренди від 18.03.2013, укладеним між комунальним некомерційним 

підприємством «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської 

ради та комунальним некомерційним підприємством «Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф» Чернігівської обласної ради, за 

оренду приміщення гаражів загальною площею 57,48 кв.м., що знаходиться за 

адресою: вул.Шевченка, 89, м.Корюківка. 

 

2. КНП «Корюківська центральна районна лікарня» (Пивовар С.Г.) укласти 

додаткову угоду до договору  оренди від 18.03.2013 укладеного з комунальним 

некомерційним підприємством «Обласний центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф» Чернігівської обласної ради. 

 

 3. Винести на чергову сесію міської ради питання про затвердження даного 

рішення. 

 

4. 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 

 

30 листопада  2020 року                 м. Корюківка                                         № 396 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про продовження договору оренди 

майна міської комунальної власності 

за результатами проведення аукціону 

 

Розглянувши лист від 22.09.2020 №15, звіт про оцінку майна від 25.11.2020,  

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

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Оголосити аукціон, за результатами якого може бути продовжено 

договір оренди від 02.01.2008, укладений з приватним підприємством «ТОРГ-

СВ», паркану, лінії електрифікації та асфальтового покриття, що знаходяться за 

адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Вокзальна, 5а, або укладений з 

новим орендарем, за умовами що додаються. 

 

2. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому оприлюднити в 

електронній торговій системі (ЕТС) інформацію про проведення аукціону. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

     

 

  Міський голова                                                               Р.АХМЕДОВ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

№ 396 від 30.11.2020 року 

 

 

 

Умови  про продовження договору оренди 
 паркану, лінії електрифікації та асфальтового покриття, що знаходяться за 

адресою: вул. Вокзальна, 5а, м. Корюківка, Чернігівська область 

 

1. Умови, на яких здійснюється оренда об’єкта оренди, включеного до 

Переліку першого типу, а саме «паркану, лінії електрифікації та асфальтового 

покриття, що знаходяться за адресою: вул. Вокзальна, 5а, м. Корюківка, 

Чернігівська область» (далі – Об’єкт оренди): 

1.1. Розмір стартової орендної плати для: 
- електронного аукціону – 4768,95 грн.;  
- електронного аукціону із зниженням стартової ціни -  2384,48 грн.; 
- електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової 

орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій – 2384,48 грн. 
1.2. Строк оренди: 3 роки. 

1.3. Розмір гарантійного внеску для участі в електронному аукціоні 

становить: 9537,90 грн.; 

1.4. Розмір реєстраційного внеску: 472,30 грн., що становить 0,1 мінімальної 

заробітної плати на 1 січня поточного року. 

1.5. Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової 

орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій: 3 кроки. 

1.6. Розмір мінімального кроку  аукціону встановлюється на рівні 1 відсотка 

стартової орендної плати об’єкта оренди. 

1.7. Період приймання заяв на участь в електронному аукціоні та період між 

аукціонами - 20 календарний день з дати оприлюднення оголошення про 

передачу майна в оренду в ЕТС. 

1.8. Об'єкт оренди надається переможцю електронного аукціону з передачі 

майна в оренду без права передачі в суборенду.  

1.9. Об’єкт оренди може бути використаний за цільовим призначенням на 

розсуд орендаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 листопада 2020 року                  м. Корюківка                                            № 397  

 

Про преміювання  

 

Розглянувши подання заступника міського голови з питань діяльності 

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

Комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна 

лікарня» Корюківської міської ради Пивовара С.Г., за результатами роботи, 

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 генерального директора 

Комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна 

лікарня» Корюківської міської ради Пивовара Сергія Григоровича, що додається. 

 

2. Пивовару С.Г. 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 

 

30 листопада 2020 року                        м. Корюківка                                   № 398  

 

Про затвердження штатного 

розпису  

  

Розглянувши клопотання комунальних підприємств щодо затвердження  

штатного  розкладу  підприємства у зв’язку з підвищенням прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, керуючись  ст.ст. 30, 40, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити з 01 грудня 2020 року штатний розпис комунального 

підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради, що додається. 

 

2. Затвердити з 01 грудня 2020 року штатний розпис Корюківської 

житлово-експлуатаційної контори, 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 

 

30 листопада 2020 року                       м. Корюківка                                    № 399 

 

Про впорядкування адресного господарства 

 

Розглянувши заяви громадян та додані до них документи щодо 

впорядкування адресного господарства, відповідно до Порядку присвоєння та 

зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Корюківської 

міської територіальної громади, затвердженого рішенням шостої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 25.05.2017, керуючись ст.ст. 

30, 37, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                            виконком міської ради вирішив: 

 

1. Змінити поштову адресу житлового будинку № 15Б по  вул. Шевченка,                     

м. Корюківка, що належить Биковій Вірі Федорівні на підставі свідоцтва про 

право особистої власності на домоволодіння від 04.04.1973 року, на адресу:                

пров. Шевченка 2-й,  буд. 3, м. Корюківка, Чернігівська область. 

 Підстава: заява вх. № 273/04-05 від 26.11.2020 року. 

  

 2. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна 

картоплесховищу, у відповідності до свідоцтв про право власності на майновий 

пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майнових 

сертифікатів) та акту приймання передачі майна належить Ячунскієнє Діані 

Аркадіївні, а саме: вул. Шевченка,  61В, село Сахутівка, Корюківський район, 

Чернігівська область. 

  Підстава: заява вх. № 275/04-05 від 30.11.2020 року. 

 

 

Міський голова                                                                         Р.АХМЕДОВ 

 
 

 

 

 



 
 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 листопада 2020 року                м. Корюківка                                            № 400 

 

Про дозвіл на встановлення 

тимчасової споруди 

 

Розглянувши клопотання Чернецької А.А. щодо надання дозволу на 

встановлення та облаштування тимчасової споруди біля буд. № 62 по               

вул. Шевченка м. Корюківка для здійснення роздрібної торгівлі, керуючись            

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

України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядком розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженим 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - 

комунального господарства України від 21.10.2011 № 244,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл Чернецькій Аллі Анатоліївні на встановлення                     

та облаштування тимчасової споруди біля будівлі №62 по вул.  Шевченка             

м. Корюківка. 

 

2. Зобов’язати Чернецьку А.А. забезпечити виготовлення паспорта 

прив’язки тимчасової споруди на вищезазначеній земельній ділянці відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

 

3. Пункт 1 даного рішення набуває чинності з моменту надання заявником 

до Корюківської міської ради копії зазначеного паспорта прив’язки. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова                                                                               Р.АХМЕДОВ 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

30 листопада 2020 року                м. Корюківка                                               № 401   

 

Про привітання жителів громади 

з нагоди ювілеїв 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів, 

керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим 

рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

20.12.2018, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. З нагоди ювілейного дня народження вручити вітальну листівку                     

з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 500 грн. кожному: 

- Бородавці Варварі Іванівні – жительці м.Корюківка (ХХХХ р.н.); 

- Лагодній Парасковії Венедиктівні – жительці с.Олександрівка                

(ХХХХ р.н.); 

- Полторацькій Раїсі Трохимівні – жительці м.Корюківка (ХХХХ р.н.); 

- Симончук Анастасії Григорівні – жительці с.Наумівка (ХХХХ р.н.).  

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів від 

20.11.2020 № 131. 

 

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

2000 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 даним рішенням. 

 

 

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 

 

30  листопада 2020 року                   м. Корюківка                                            №402  

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради  

 

Розглянувши подання Корюківської районної організації ветеранів, 

першого заступника міського голови, секретаря міської ради, начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату 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 Міжнародного дня волонтера нагородити Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. 

кожному: 

- Кицан Валентину Яківну, жительку м.Корюківка, ветерана праці, члена 

Ради первинної ветеранської організації АТ «Слов’янські шпалери – КФТП» –            

за активну волонтерську та громадську діяльність; 

- Ковтуновича Олега Івановича, жителя м.Корюківка – за активну 

життєву    і громадську позицію, вагомий внесок у розвиток волонтерського 

руху.  

Підстава: подання Корюківської районної організації ветеранів від 

20.11.2020 № 132. 

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

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

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

перерахування коштів згідно з п.1 даного рішення. 

 

2. З нагоди Дня місцевого самоврядування нагородити Почесною 

грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у 



 

розмірі 300 грн. кожному: 

- Балуту Ніну Петрівну, ветерана органів місцевого самоврядування – за 

багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у 

розвиток місцевого самоврядування; 

- Дремлюгу Раїсу Михайлівну, приватного нотаріуса Корюківського 

районного нотаріального округу Чернігівської області – за багаторічну 

співпрацю та сприяння діяльності органам місцевого самоврядування; 

- Пінченко Валентину Василівну, діловода загального відділу 

виконавчого апарату Корюківської міської ради - за багаторічну сумлінну 

працю та вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування; 

Підстава: подання першого заступника міського голови від 20.11.2020        

вх.№ 345/04-04. 

- Лещенко Світлану Віталіївну, депутата Корюківської міської ради 

сьомого скликання – за активну депутатську діяльність та вагомий внесок                      

у розвиток місцевого самоврядування; 

- Рачека Анатолій Євгеновича, депутата Корюківської міської ради 

сьомого скликання – за активну депутатську діяльність та вагомий внесок у 

розвиток місцевого самоврядування. 

Підстава: подання секретаря Корюківської міської ради від 20.11.2020       

вх.№ 346/04-04. 

- Хоменко Олену Володимирівну, провідного спеціаліста відділу 

земельних ресурсів та комунального майна Корюківської міської ради – за 

багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток місцевого 

самоврядування. 

Підстава: подання начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату Корюківської міської ради від 

20.11.2020 вх.№ 344/04-04. 

- Попеля Василя Петровича, жителя м.Корюківка, ветерана праці, члена 

міської первинної ветеранської організації – за багаторічну сумління працю, 

активну громадську діяльність та вагомий внесок у розвиток місцевого 

самоврядування. 

Підстава: Корюківської районної організації ветеранів від 20.11.2020 № 

134. 

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

2100 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 350 грн. для придбання 

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

перерахування коштів згідно з п.2 даного рішення. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 
     
 
 

 


