
Порядок денний 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради  

від 01.02.2021 року 

 

1. Про погодження актів приймання - передавання матеріальних цінностей 

та справ 

2. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав. 

3. Про відключення будинку від мереж централізованого опалення. 

4. Про преміювання. 

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

період карантину. 

 

 

Секретар міської ради        А.ПЛЮЩ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 лютого  2021 року                       м. Корюківка                                             № 54 

 

Про погодження актів  

приймання-передавання  

матеріальних цінностей та справ 

 

Розглянувши заяву начальника комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради Галущенка С.В. щодо 

розірвання з ним контракту як з керівником комунального підприємства, що 

належить до міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади та у зв’язку з призначенням з 02.02.2021 року на посаду 

начальника КП «Корюківкаводоканал» Бабича С.В., розглянувши Акти 

приймання - передавання матеріальних цінностей та справ щодо управління 

підприємством від 01.02.2021 року, складені комісією з приймання-передавання 

матеріальних цінностей та справ, керуючись Положення про застосування 

контрактної форми трудового договору з керівниками підприємств, установ, 

організацій та закладів, що належать до міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, затвердженого рішенням 

тридцять шостої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 28 

травня 2020 року № 8-36/VIІ «Про застосування контрактної форми трудового 

договору з керівниками підприємств, установ, організацій та закладів, що 

належать до міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади», керуючись ст.ст. 29, 30, 47 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Погодити Акти приймання-передавання матеріальних цінностей та 

справ від 01.02.2021 року щодо управління комунальним підприємством 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради від Галущенка Сергія 

Володимировича до Бабича Сергія Володимировича, складені комісією з 

приймання-передавання матеріальних цінностей та справ, що додаються. 

 

2. Винести на чергову сесію міської ради питання про затвердження 

даного рішення. 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку. 

 

 

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 

 

01 лютого 2021 року                        м. Корюківка                                              № 55 

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради з нагоди  

Дня вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав 

 

Розглянувши подання Корюківської районної спілки ветеранів 

Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) від 28.01.2021 року, керуючись 

Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим рішенням 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 

року, ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав, за мужність та професіоналізм, проявлені при виконанні військового 

обов’язку, нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради                        

з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. (триста гривень 00 коп.) 

кожному: 

- Овчиннікова Олега Володимировича – жителя с. Наумівка, учасника 

бойових дій в Афганістані (РНОКПП ХХХХ); 

- Стельмаха Сергія Михайловича – жителя м. Корюківка, учасника 

бойових дій в Афганістані (РНОКПП ХХХХ); 

- Устименка Василя Яковича – жителя м. Корюківка, учасника бойових 

дій в Афганістані (РНОКПП ХХХХ). 

 

2. Фінансовому відділу Корюківської міської ради (Барсук О.І.) 

профінансувати кошти в сумі 900 грн. (дев’ятсот грн. 00 коп.) для виплати 

матеріальної допомоги та в сумі 200 грн. (двісті грн. 00 коп.) для придбання 

квітів.  

 



3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату 

міської ради (Кожема О.М.) на виконання даного рішення забезпечити 

перерахування відповідних коштів. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

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 

 

   

01 лютого 2021 року                       м. Корюківка                                              № 56 

 
Про відключення будинку 

від мереж централізованого опалення  
 

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 01.02.2021 року, 

заяви фізичних осіб, керуючись Порядком 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 року, Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»  
 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Надати дозвіл на відключення квартири 6 будинку № 79 по вул. 

Шевченка в м. Корюківка від мереж централізованого опалення. 

 

 2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради надати заявникам 

перелік організацій,  до яких слід звернутися для отримання технічних умов для 

розробки проєкту індивідуального (автономного) теплопостачання і 

відокремлення від мереж централізованого опалення. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

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 

 

01 лютого 2021 року                   м. Корюківка                                           № 57 

 

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, 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 року, ст. 59 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. Керівнику зазначеного підприємства забезпечити виконання цього 

рішення згідно вимог чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку. 

 

 

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 

 

01 лютого 2021 року                        м. Корюківка                                             № 58 

 

Про надання дозволу на  

попередню оплату товарів,  

робіт і послуг на період карантину 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р.   

№ 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних 

коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за 

бюджетні кошти», постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р.№ 

641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», ст. 

28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Дозволити Корюківській міській раді, Фінансовому відділу 

Корюківської міської ради, 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 та послуг за бюджетні кошти попередню оплату та здійснювати її лише у 

разі закупівлі вітчизняних періодичних друкованих видань та послуг з їх 

доставки, поштових марок та маркованих конвертів на строк не більше 

дванадцяти місяців. 

 

 

 



2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.АХМЕДОВ 

 

 
 


