Додаток
до розпорядження міського голови
від 05.03.2021 р. № 29

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд
виконавчого комітету Корюківської міської ради
на 11.03.2021 року
Про перерозподіл видатків міського бюджету.
Про субвенції з державного бюджету.
Про використання субвенції з обласного бюджету.
Про фінансування Програми.
Про надання дозволу на попередню оплату, товарів, робіт і послуг на
період карантину.
6. Про затвердження норм витрат пально-мастильних матеріалів для
бензоінструменту міської ради.
7. Про внесення змін та доповнень до рішень виконавчого комітету
Корюківської міської ради щодо організації підвозу учнів.
8. Про встановлення цін на платні послуги, які надають клубні заклади.
9. Про створення інклюзивної групи.
10.Про затвердження штатних розписів.
11. Про затвердження фінансових планів.
12. Про затвердження звітів про оцінку майна.
13. Про проведення переоцінки об’єктів міської комунальної власності.
14. Про оренду майна міської комунальної власності.
15. Про затвердження умов продажу нежитлової будівлі, адмінбудівлі, що
розташована за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н.,
с. Тютюнниця, вулиця Хмельницького Б., будинок, 45 а.
16. Про передачу в оренду на аукціоні майна міської комунальної
власності.
17. Про тарифи на платні стоматологічні послуги.
18. Про затвердження графіків вивезення твердих побутових відходів
Корюківською житлово-експлуатаційною конторою.
19. Про виготовлення дубліката свідоцтва про право власності.
20. Про надання матеріальної допомоги.
21. Про надання допомоги на поховання.
22. Про квартирний облік.
23.Про затвердження будівельних паспортів забудови земельної ділянки.
24. Про впорядкування адресного господарства.
25. Про привітання жителів громади з нагоди ювілеїв.
1.
2.
3.
4.
5.

26. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з
нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і
побутового обслуговування населення.
27. Про підтвердження факту недієздатності особи.
28. Про порушення клопотання щодо надання довгострокового пільгового
кредиту жителю с. Савинки, Корюківського району Бобровицькому
М.О.
29. Про знесення зелених насаджень.
30. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету щодо
організації проведення державної реєстрації шлюбу.
31.Про продаж лісоматеріалів

Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 90

Про перерозподіл видатків
міського бюджету
Розглянувши
листи
комунальних
некомерційних
підприємств
«Корюківська центральна районна лікарня» та КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської
міської ради, враховуючи протокол комісії Корюківської міської ради з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.03.2021 року
№ 1, керуючись п.15 рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого
скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про міський бюджет на 2021 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 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
та наслідків стихійного лиха» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 150000,00грн.
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)»
в сумі 75000,00грн. для придбання медикаментів, необхідних для боротьби з
короновірусною інфекцією COVID-19, в тому числі тих, які не ввійшли до
Національного переліку лікарських засобів і виробів медичного призначення,
затвердженого постановою КМУ від 25.03.2009 року № 333, для працівників
КНП «Корюківська ЦРЛ».
3. 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)» в
сумі 75000,00грн. для придбання деззасобів, антисептиків та засобів

індивідуального захисту для працівників від гострої респіраторної хвороби
COVID-19 (КНП «Корюківський ЦПМСД»).
4. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) внести зміни до розпису міського
бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення другої сесії
Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року № 7-2/VIII
«Про міський бюджет на 2021 рік».
5. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 91

Про субвенції з державного бюджету
Згідно рішення сесії Чернігівської обласної ради від 26 лютого 2021 року
«Про обласний бюджет на 2021 рік» виділена субвенція з державного бюджету
на надання держаної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі
200880,00 грн. (ККД 41051200), та субвенція з державного бюджету на
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я
для лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет
десмопресином в сумі 54 200,00 грн. (ККД 41055000). У зв’язку з цим, керуючись
п. 15 рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від
15 грудня 2020 року №7-2/VIII «Про міський бюджет на 2021 рік», ст. 28 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
виконком міської ради вирішив:
1. Визначити головним розпорядником коштів субвенції з державного
бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони
здоров’я для лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий
діабет десмопресином в сумі 54200,00грн. –Корюківську міську раду
(КПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет»).
2. Визначити розпорядників коштів субвенції з державного бюджету на
надання держаної підтримки особам з особливими освітніми потребами, а саме:
- по КПКВКМБ 0111200 «Надання освіти за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами» в сумі 98620,00 в тому числі видатки
споживання в сумі 31000,00грн. та видатки розвитку в сумі 67620,00грн.
Головний розпорядник – Корюківська міська рада.
Розпорядник ІІІ ступеня – Корюківський ДНЗ № 4 «Веселка».

- по КПКВКМБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами» в сумі 102260,00 в тому числі
видатки споживання в сумі 102260,00грн.
Головний розпорядник – Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради.
3. Затвердити помісячний розпис субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами згідно додатку.
4. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) врахувати дане рішення при
внесенні змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого
скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про міський бюджет на 2020 рік».
5. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.

Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради від 11 березня 2021
року № 91 "Про субвенції з
державного бюджету"
Помісячний розпис субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на
2021 рік

січень
Рівень
розпорядника
Головний
Розпорядник ІІІ ст.

Головний

Назва
Міська рада
ДНЗ № 4 "Веселка"
- видатки споживання
- видатки розвитку
Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради

КПКВКМБ

лютий

0111200
0111200

9955
2320
2320
2320

9955
2320
2320
2320

0611200

березень
9955

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

2320
2320
2320

11105
2580
2580
2580

33645
25120
25120
2580
22540

11105
2580
2580
2580
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31000
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0
200880

7635
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- видатки споживання
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8525
8525

8525
8525

8525
8525

8525
8525

8525
8525

8525
8525

8525
8525

8525
8525

ВСЬОГО

9955

9955

9955

14555

11105

33645

11105

11105

11105

11105

33645

33645

Начальник фінансового відділу

ВСЬОГО

14555
3400
3400
3400

О.БАРСУК

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 92

Про використання субвенції
з обласного бюджету
Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І.,
керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 року
№ 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами
охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» зі змінами та доповненнями,
постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 «Про
впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за
певними категоріями захворювань» зі змінами да доповненнями, ст. 28 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити розподіл співвідношення у використання іншої субвенції з
обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме 90 відсотків іншої субвенції
спрямувати на забезпечення ліками та 10 відсотків іншої субвенції спрямувати
на зубопротезування.
2. Відділу бухгалтерського обліку та звідності (Кожема О.М.) врахувати
дане рішення при укладанні відповідних договорів.
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 93

Про фінансування Програми
Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І.,
відповідно до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого
скликання від 25.02.2021 № 5-4/VIII «Про внесення змін до рішення другої сесії
Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року № 7-2/ VIII
«Про міський бюджет на 2021 рік», керуючись пунктом 28 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»:
виконком міської ради вирішив:
1. Кошти в сумі 60,0 тис.грн., виділені на виконання «Програми
фінансової підтримки 9 державної пожежно-рятувальної частини (м. Корюківка)
2 державного пожежно-рятувального загону Управління ДСНС України у
Чернігівській області на покращення матеріально-технічного стану на 2020-2022
роках», спрямувати на придбання форменого та/або спеціального захисного
одягу, та/або касок пожежних, та/або пожежних рукавів.
2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 94

Про надання дозволу на
попередню оплату, товарів,
робіт і послуг на період карантину
У зв’язку із змінами в Постанові Кабінету Міністрів України від 22 липня
2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», що
були внесені Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2021 року № 97
«Про внесення зміни до пункту 151 постанови Кабінету Міністрів України від 22
липня 2020 р. № 641», керуючись ст.ст. 28, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»:
виконком міської ради вирішив:
1. Викласти пункт 1 рішення виконавчого комітету Корюківської міської
ради від 01.02.2021 року № 58 «Про надання дозволу на попередню оплату
товарів, робіт і послуг на період карантину» в новій редакції, а саме:
1.1. 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, закупівлю інших товарів, робіт і послуг, якщо розмір такої
оплати не перевищує 30 відсотків вартості їх річного обсягу, на строк не більше
трьох місяців

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 95

Про затвердження норм витрат
пально-мастильних матеріалів для
бензоінструменту міської ради
З метою упорядкування витрат палива та мастильних матеріалів для
бензоінструменту Корюківської міської ради, керуючись ст.ст. 29, 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити норми витрат пально - мастильних матеріалів для бензопил,
мотокос, газонокосилки та кущоріза, що обліковуються на балансі Корюківської
міської ради та використовуються для косіння трави, дрібнолісся, паростків,
звалювання та розпиловки дерев, згідно додатків 1, 2.
2. Затвердити норми витрат мастильних матеріалів для бензомоторних пил
у відсотках від витраченої кількості бензину у вагових одиницях згідно
додатка 3.
3. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 19.06.2017
року № 218 «Про норми витрат ПММ для бензоінструменту міської ради»
вважати таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 11.03.2021 року № 95

Норми витрат пального на бензопили, мотокоси, газонокосилки
для косіння трави, дрібнолісся, паростків, звалювання
та розпиловки дерев
№ п/п

Модель

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Бензопила Oleo GS 35 MAK
Бензопила Stihl MS 260
Бензопила Stihl MS 361
Бензопила Stihl MS 310
Бензопила Husqvarna 141
Бензопила Husqvarna 365
Бензопила Урал
Бензокусторіз Stihl FS 450
Мотокоса Stihl 450
Мотокоса Stihl FS 250
Мотокоса Stihl FS 400
Мотокоса Stihl FS 90
Мотокоса Husqvarna 365
Кущоріз Husqvarna 535 RX
Газонокосилка Husqvarna
Травокосарка Husqvarna 336 FR
Газонокосарка Husqvarna LC 247
Бензотример Husqvarna 122С

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності – головний бухгалтер
виконавчого апарату міської ради

Норма витрат,
л/маш.-год
0.8 л/маш.-год
1.0 л/маш.-год
1.2 л/маш.-год
1.2 л/маш.-год
0,7 л/маш.-год
1.1 л/маш.-год
0,9 л/маш.-год
1.0 л/маш.-год
1.0 л/маш.-год
0.7 л/маш.-год
0.7 л/маш.-год
0,6 л/маш.-год
0,8 л/маш.-год
1,0 л/маш.-год
0,7 л/маш.-год
0.6 л/маш.-год
0,9 л/маш.-год
0,4 л/маш.-год

О.КОЖЕМА

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 11.03.2021 року № 95

Норми витрат мастильних матеріалів для
заправки бензопил, мотокос, газонокосилок
Бензин, літр
5
10
15
20

Масло для двухтактних двигунів. літр
2% (1:50)
3% (1:33)
0,10
0,15
0,20
0,30
0,30
0,45
0,40
0,60

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності – головний бухгалтер
виконавчого апарату міської ради

О.КОЖЕМА

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 11.03.2021 року № 95

Норми витрат мастильних матеріалів для бензомоторних пил
(від витраченої кількості бензину у вагових одиницях)
Марка пилки

Для змащування
пильного апарату

Husqvarna, Stihl,
Урал, Oleo GC 35

40%

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності – головний бухгалтер
виконавчого апарату міської ради

О.КОЖЕМА

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 96

Про внесення змін та доповнень до рішень
виконавчого комітету Корюківської міської ради
щодо організації підвозу учнів
З метою удосконалення організації підвозу учнів до Савинківської
ЗОШ І-ІІІ ступенів, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від
16.01.2003 року № 31 «Про затвердження Програми «Шкільний автобус», законів
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», ст. 32 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Внести зміни та доповнення до пункту 3 рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради від 31.08.2020 року № 269 «Про організацію підвозу
учнів сільської місцевості до загальноосвітніх навчальних закладів Корюківської
міської ради та затвердження схем маршрутів та розкладів руху шкільних автобусів
на 2020 - 2021 навчальний рік» (зі змінами), виклавши схему маршрутів та розклад
руху шкільного автобусу ПАЗ 32053 – 07, що здійснює підвіз учнів до
Савинківської ЗОШ І-ІІІ ст., у новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 11.03.2021 року № 96

Схема маршрутів та розклад руху автобуса,
який підвозитиме учнів до Савинківської ЗОШ І-Ш ст.
Автобус ПАЗ – 32053-07
І маршрут
Савинківська ЗОШ І-Ш ст. – с.Хотіївка.
№ рейсу І
Прибуття
(год.хв.)

Стоянка
(хв.)

Відстань

7.25
7.35

2

Населені пункти

Відстань

Відправлення
(год.хв.)

7.37

№ рейсу 2
Прибуття
(год.хв.)

0
7,5

Савинківська
ЗОШ І-Ш ст.
с.Хотіївка

Стоянка
(хв.)

Відправлення
(год.хв.)

15.0

16.30

7,5

16.13

2

16.15

6.0

16.03

2

16.10

(вул. Садова)

7.40

2

7.42

9.0

с.Хотіївка
(зупинка приміського
транспорту)

7.52

15

Савинківська
ЗОШ І-Ш ст.

0

15.55

ІІ маршрут
Савинківська ЗОШ І-Ш ст. – с.Рейментарівка
№ рейсу І
Прибуття
(год.хв.)

8.15

Стоянка
(хв.)

3

Відстань

Населені пункти

Відстань

Відправлення
(год.хв.)

№ рейсу 2
Прибуття
(год.хв.)

7.55

0

8.18

12

Савинківська
ЗОШ І-Ш ст.
с.Рейментарівка

Стоянка
(хв.)

Відправлення
(год.хв.)

24

15.50

12

15.25

3

15.28

8

15.12

2

15.14

(магазин)

8.25

2

8.27

16

с. Довга Гребля
(зупинка приміського
транспорту)

8.50

24

Савинківська
ЗОШ І-Ш ст.

0

15.00

По І маршруту буде підвозитись 10 учнів с. Хотіївка.
По ІІ маршруту буде підвозитись 22 учні (17 учнів - с. Рейментарівка, 5 учнів
– с. Довга Гребля).
Автобус проходитиме в день 78 км.
Місце стоянки автобуса - гараж Савинківської ЗОШ І-Ш ст.
Начальник відділу освіти,
культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради

І.НАУМЧИК

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 97

Про встановлення цін на платні послуги,
які надають клубні заклади
Розглянувши клопотання відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради від 22.02.2021 року № 10-04/158, з метою покращення
задоволення потреб молоді в організації дозвілля, відповідно до положень про
Перелюбський, Охрамієвицький, Прибинський, Рибинський БілошицькоСлобідський будинки культури та Шишківський сільський клуб, керуючись
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від
24 грудня 2015 року № 911-VІІІ, Постановою Кабінету Міністрів «Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами
культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» від
12 грудня 2011 року № 1271, наказом Міністерства культури України,
Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України «Про затвердження порядку визначення вартості та надання платних
послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі
власності» від 01.12.2005 року № 1004/1113/1556, ст.ст. 28,32 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Встановити з 01 березня 2021 року розміру платних послуг, які надає
Охрамієвицький будинок культури :
1.1. Вартість вхідного квитка на культурно-масовий захід (1,5 год.) - 10 грн;
1.2. Гра в більярд, теніс - 10 грн;
1.3. Оренда приміщення (1 год.) – 100 грн.
2. Встановити з 01 березня 2021 року розміру платних послуг, які надає
Перелюбський будинок культури:
2.1. Вартість вхідного квитка на культурно-масовий захід (1,5 год.) - 10 грн;
2.2. Оренда приміщення (1 год.) – 100 грн.

3. Встановити з 15 березня 2021 року розміру платних послуг, які надає
Рибинський будинок культури:
3.1. Вартість вхідного квитка на культурно-масовий захід (1,5 год.) –
20 грн.;
3.2. Більярд – 10 грн.
4. Встановити з 01 березня 2021 року розміру платних послуг, які надає
Прибинський будинок культури:
4.1. Вартість вхідного квитка на культурно-масовий захід (1,5 год.) – 10грн.
5. Встановити з 01 березня 2021 року розміру платних послуг, які надає
Білошицько-Слобідський будинок культури:
5.1. Вартість вхідного квитка на культурно-масовий захід (1,5 год.) – 5 грн;
5.2. Дискотека – 3 грн.
6. Встановити з 01 березня 2021 року розміру платних послуг, які надає
Шишківський сільський клуб:
6.1. Гра в більярд (1 год.) – 2 грн;
6.2. Дискотека -1 грн.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 98

Про створення інклюзивної групи
Розглянувши клопотання відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради від 03.03.2021 року № 01-11/178, з метою реалізації
права дітей на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в
суспільство, керуючись наказом Міністерства освіти і науки України та
Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.20145 року № 104/52 «Про
затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп в дошкільних
навчальних закладах», Постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2019
року № 530 «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп
у закладах дошкільної освіти», Законом України «Про дошкільну освіту», ст. 32
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Відкрити з 01 вересня 2021 року інклюзивну групу для дітей з особливими
освітніми потребами на базі старшої групи «А» «Калинка» Корюківського
дошкільного навчального закладу № 1 «Дельфін» художньо-естетичного
напрямку Корюківської міської ради.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 99

Про затвердження штатних розписів
Розглянувши клопотання Корюківського районного комунального
спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» від
05.02.2021 року № 29, комунального некомерційного підприємства
«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради від
10.03.2021 року № 03-05/202 щодо затвердження штатних розписів, керуючись
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити з 01 січня 2021 року штатний розписи Корюківського
районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства
«Корюківкаліс», що додається.
2. Затвердити з 01 березня 2021 року штатний розпис комунального
некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня»
Корюківської міської ради, що додається.
2.1. Пункт 3 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
«Про затвердження штатних розписів» від 04.01.2021 року №1 вважати таким,
що втратив чинність.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 100

Про затвердження фінансових планів
Розглянувши клопотання Корюківського районного комунального
спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» від
22.01.2021 року № 63, комунального підприємства «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради від 10.03.2021 року № 57, комунального
некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня»
Корюківської міської ради від 10.03.2021 року № 03-05/205, відповідно до ст.ст.
75, 78 Господарського кодексу України, керуючись ст. 40 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити фінансовий план Корюківського районного комунального
спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік,
що додається.
2. Затвердити
фінансовий
план
комунального
підприємства
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на 2021 рік, що додається.
3. Затвердити
фінансовий
план
комунального
некомерційного
підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської
ради на 2021 рік, що додається.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 101

Про затвердження звіту про
оцінку майна
Розглянувши лист відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради від 05.03.2021 року № 01-12/182, звіт про оцінку
майна, що перебуває на балансі відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради, а саме: їдальні Савинківської ЗОШ І-ІІІ ст. площею
91,8 кв.м., що знаходяться за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н,
с. Савинки, вул. Шкільна, 4, керуючись ст. 12 Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», ст. 29
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити звіт про оцінку майна: їдальні Савинківської ЗОШ І-ІІІ ст.
площею 91,8 кв.м., що перебуває на балансі відділу освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради та знаходиться за адресою: Чернігівська обл.,
Корюківський р-н, с. Савинки, вул. Шкільна, 4, виконаний суб’єктом оціночної
діяльності ПП «Десна-Експерт-М». Згідно звіту ринкова вартість майна станом
на 08.02.2021 року становить 78 984,68 грн. (сімдесят вісім тисяч дев’ятсот
вісімдесят чотири гривні 68 копійок), без врахування ПДВ.
2. 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

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 102

Про проведення переоцінки
об’єктів міської комунальної власності
З метою приведення вартості нежитлової будівлі по вул. Вокзальна, 9, м.
Корюківка до реальної ринкової вартості, відповідно до законів України «Про
оренду державного та комунального майна», «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Провести оцінку нежитлової будівлі загальною площею 704,9 кв.м.,
розміщеної за адресою: вул. Вокзальна, 9, м. Корюківка, Чернігівської області,
для цілей бухгалтерського обліку
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) після
переоцінки зазначеного у п. 1 даного рішення об’єкта нерухомого майна
збільшити балансову вартість останнього згідно з результатами оцінки
відповідно до правил бухгалтерського обліку.
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

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березень 2021 року

м. Корюківка

№ 103

Про оренду майна
міської комунальної власності
Розглянувши клопотання комунального закладу «Музейно-меморіальний
комплекс пам’яті жителів населених пунктів України, знищених фашистськими
окупантами» Чернігівської обласної ради від 01.03.2021 року № 22, відповідно
до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,
керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Достроково припинити дію договору оренди від 06.05.2019 року
№ 3/19, укладеного з комунальним закладом «Музейно-меморіальний комплекс
пам’яті жителів населених пунктів України, знищених фашистськими
окупантами» Чернігівської обласної ради, на оренду приміщення площею
59,9 кв.м. на другому поверсі нежитлової будівлі, розміщеної за адресою:
вул. Вокзальна, 24, м. Корюківка.
2. Виконавчому апарату міської ради (Долбіній Л.М.), забезпечити
виконання даного рішення.
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

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 104

Про затвердження умов продажу
нежитлової будівлі, адмінбудівлі,
що розташована за адресою:
Чернігівська обл., Корюківський р-н.,
с.Тютюнниця, вулиця Хмельницького Б.,
будинок 45а
Розглянувши протокол року аукціонної комісії від 05.03.2021 року щодо умов
продажу об’єкта малої приватизації, на виконання рішення четвертої сесії
Корюківської міської ради восьмого скликання від 25.02.2021 року № 9-4/VIІI «Про
затвердження Переліку об’єктів міської комунальної власності, що підлягають
приватизації у 2021 році», 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,
керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити умови продажу об’єкта малої приватизації –нежитлова будівля,
адмінбудівля, що розташована за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н,
м. Корюківка, вулиця Хмельницького Б., будинок 45а, розроблені аукціонною
комісією (додаються).
2. Затвердити текст інформаційного повідомлення про продаж на
електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – нежитлова
будівля,
адмінбудівля, що розташована за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н,
м. Корюківка, вулиця Хмельницького Б., будинок 45а, (додається).
3. Опублікувати на сайті міської ради та в електронній торговій системі
інформаційне повідомлення про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої
приватизації відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. 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

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 11 березня 2021 року № 104
«Про затвердження умов продажу
нежитлової будівлі, адмінбудівля, що розташована
за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н,
м.Корюківка, вулиця Хмельницького Б., будинок 45а»

Умови продажу об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі,
адмінбудівля, що розташована за адресою: Чернігівська обл., Корюківський
р-н, м. Корюківка, вулиця Хмельницького Б., будинок 45а.
Інформація про об'єкт приватизації:
Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля, адмінбудівля.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Корюківський р-н, м.Корюківка,
вулиця Хмельницького Б., будинок 45а.
Опис об’єкта: А-1, -адмінбудівля , а-1, -ганок, загальною площею 125,8 кв.м.
Одноповерхова нежитлова будівля – адмінбудівля. Фундамент бетонний з цегляним
цоколем. Стіни піноблок обкладений цеглою, перегородки цегляні. Перекриття
дерев’яне. Покрівля шиферна. Вікна дерев’яні. Двері-дерев’яні та металеві. Будівля
має чотири окремих входи. Інженерна інфраструктура- електропостачання та
індивідуальне опалення. 1979 року введення в експлуатацію. Будівля потребує
поточного ремонту.
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,1051 га.
План будівлі: технічний паспорт на нежитлову будівлю.
Фотографічне зображення об’єкта приватизації: розміщено на сайті Корюківської
міської ради Чернігівської області http://koryukivka-rada.gov.ua/.
Інформація про балансоутримувача: Корюківська міська рада Чернігівської
області, код за ЄДРПОУ 04061760, індекс 15300, Чернігівська обл., м.Корюківка,
вул. Бульварна, 6, тел. (04657) 2-15-56, 2-13-79.
Інформація про електронний аукціон:
1. Аукціон без умов:
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні: 91 708,24 грн. (дев’яносто одна
тисяча сімсот вісім гривень 24 копійки)
Розмір гарантійного внеску: 9 170,82 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 917,08 грн.
Дата та час проведення аукціону: визначається електронною торговою системою
автоматично.

Аукціон буде проведено відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (надалі – Порядок № 432).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до
закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному
аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов встановлюється
відповідно до Порядку № 432 для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Відповідно до частини 8 статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна», у разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь в
аукціоні від одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а орган
приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом
викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не
нижче стартової ціни.
У разі, якщо об’єкт, що пропонувався до продажу на аукціоні, не продано,
проводиться аукціон із зниженням стартової ціни на 50%.
Період між аукціоном без умов та аукціоном без умов зі зниженням стартової ціни
складає 20 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
в ЕТС.
2. Аукціон без умов зі зниженням стартової ціни:
Стартова ціна об’єкта: 45 854,12 грн (сорок п’ять тисяч вісімсот п’ятдесят чотири
гривні 12 копійок)
Розмір гарантійного внеску: 4 585,41 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 458,54 грн.
Без умов продажу.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до
закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному
аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов із зниженням
стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до
20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Відповідно до частини 10 статті 15 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», у разі якщо для участі в аукціоні зі зниженням стартової
ціни подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, аукціон визнається

таким, що не відбувся, а орган приватизації приймає рішення про приватизацію
зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за
запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.
У разі, якщо об’єкт, що пропонувався до продажу на аукціоні із зниженням
стартової ціни на 50% не продано, проводиться аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням
стартової ціни.
Період між аукціоном без умов зі зниженням стартової ціни та аукціоном за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій складає 20 календарних днів від дати опублікування інформаційного
повідомлення в ЕТС.
3. Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій:
Стартова ціна об’єкта: 45 854,12 грн (сорок п’ять тисяч вісімсот п’ятдесят чотири
гривні 12 копійок)
Розмір гарантійного внеску: 4 585,41 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 458,54 грн.
Кількість кроків: 3.
Без умов продажу.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до
закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному
аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного
аукціону.
Відповідно до частини 11 статті 15 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна» продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового
зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності
не менш як одного учасника аукціону.
Додаткова інформація:
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження,
визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та
реєстраційний внески сплачуються потенційним покупцем на рахунок оператора
електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщені на сайті
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України
«Про приватизацію державного і комунального майна», вправі використовувати
для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства
України.
Переможець електронного аукціону:
- підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору
електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом
трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною
торговою системою;
- укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації
протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про
результати електронного аукціону.
Переможець аукціону, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує ціну
продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання
договору купівлі-продажу за реквізитами: Отримувач: ГУК у Черніг.обл/тг
м.Корюків/ 31030000; Код отримувача ЄДРПОУ: 37972475; банк отримувача:
Казначейство
України
(ел.адм.подат.);
МФО
899998;
рахунок
UA378999980314151905000025639 (призначення платежу – кошти за придбаний
об’єкти приватизації).
У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу
протягом 30 календарних днів з дня укладення договору та його нотаріального
посвідчення, покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку у розмірі
5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором
купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню
відповідно до статті 29 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» (зі змінами).
Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про
результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється
права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.
Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків та реєстраційних внесків потенційних покупців:

Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків потенційних покупців: Отримувач: ГУК у Черніг.обл/тг м.Корюків/
31030000; Код отримувача ЄДРПОУ: 37972475; банк отримувача: Казначейство
України (ел.адм.подат.); МФО 899998, рахунок UA378999980314151905000025639
(призначення платежу – перерахування гарантійного внеску).
Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних
внесків потенційних покупців: Отримувач: ГУК у Черніг.обл/тг м.Корюків/
24060300; Код отримувача ЄДРПОУ: 37972475; банк отримувача: Казначейство
України (ел.адм.подат.); МФО 899998; рахунок UA058999980314020544000025639
(призначення платежу – перерахування реєстраційного внеску).
Покупець несе витрати по оплаті нотаріальних послуг щодо об’єкта приватизації.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна за місцем
його розташування з 9-00 до 16-00 в робочі дні.
Організатор аукціону: Корюківська міська рада Корюківського району
Чернігівської області. Місцезнаходження: Чернігівська область, м. Корюківка, вул.
Бульварна, 6, адреса сайту: http://koryukivka-rada.gov.ua/ . Час роботи: понеділок,
вівторок, середа, четвер, п’ятниця – з 8.00 до 17.00. Перерва з 13.00 до 14.00 год.
Контактна особа: Савченко Олександр Миколайович, тел. (04657) 2-15-56, Долбіна
Людмила Михайлівна, тел. (04657) 2-13-79, e-mail: koryukivka.rada@gmail.com.
Продавець не є платником податку на додану вартість.
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі
Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2021-03-04-000002-1
Період між аукціоном без умов та аукціоном зі зниженням стартової ціни складає
20 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення в ЕТС.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться
посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із підключених до
системи Прозорро. Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків
можна знайти за посиланням https://prozorro.sale/pokupcyam.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 11 березня 2021 року № 104
«Про затвердження умов продажу
нежитлової будівлі, адмінбудівля, що
розташована за адресою: Чернігівська
обл., Корюківський р-н, м.Корюківка,
вулиця Хмельницького Б., будинок 45а.»

Інформаційне повідомлення
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації –
нежитлової будівлі, адмінбудівля, що розташована за адресою:
Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка,
вулиця Хмельницького Б., будинок 45а.
Інформація про об'єкт приватизації:
Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля, адмінбудівля.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Корюківський р-н, м.Корюківка,
вулиця Хмельницького Б., будинок 45а.
Опис об’єкта: А-1, -адмінбудівля , а-1, -ганок, загальною площею 125,8 кв.м.
Одноповерхова нежитлова будівля - адмінбудівля. Фундамент бетонний з цегляним
цоколем. Стіни піноблок обкладений цеглою, перегородки цегляні. Перекриття
дерев’яне. Покрівля шиферна. Вікна дерев’яні. Двері-дерев’яні та металеві. Будівля
має чотири окремих входи. Інженерна інфраструктура- електропостачання та
індивідуальне опалення. 1979 року введення в експлуатацію. Будівля потребує
поточного ремонту.
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,1051 га.
Інформація про балансоутримувача: Корюківська міська рада Чернігівської
області, код за ЄДРПОУ 04061760; вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, Чернігівська
обл., 15300, тел. (04657) 2-15-56, 2-13-79.
План та фотографічне зображення об’єкта приватизації: додаються.
Інформація про електронний аукціон:
1. Аукціон без умов:
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні: 91 708,24 грн. (дев’яносто одна
тисяча сімсот вісім гривень 24 копійки)
Розмір гарантійного внеску: 9 170,82 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 917,08 грн.
Дата та час проведення аукціону: визначається електронною торговою системою
автоматично.

Аукціон буде проведено відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (надалі – Порядок № 432).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до
закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному
аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов встановлюється
відповідно до Порядку № 432 для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Відповідно до частини 8 статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна», у разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь в
аукціоні від одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а орган
приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом
викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не
нижче стартової ціни.
У разі, якщо об’єкт, що пропонувався до продажу на аукціоні, не продано,
проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50%.
Період між аукціоном без умов та аукціоном без умов зі зниженням стартової ціни
складає 20 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
в ЕТС.
2. Аукціон без умов зі зниженням стартової ціни:
Стартова ціна об’єкта: 45 854,12 грн (сорок п’ять тисяч вісімсот п’ятдесят чотири
гривні 12 копійок)
Розмір гарантійного внеску: 4 585,41 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 458,54 грн.
Без умов продажу.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до
закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному
аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов із зниженням
стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до
20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Відповідно до частини 10 статті 15 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», у разі якщо для участі в аукціоні зі зниженням стартової
ціни подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, аукціон визнається

таким, що не відбувся, а орган приватизації приймає рішення про приватизацію
зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за
запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.
Період між аукціоном без умов зі зниженням стартової ціни та аукціоном за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій складає 20 календарних днів від дати опублікування інформаційного
повідомлення в ЕТС.
3. Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій:
Стартова ціна об’єкта: 45 854,12 грн (сорок п’ять тисяч вісімсот п’ятдесят чотири
гривні 12 копійок)
Розмір гарантійного внеску: 4 585,41 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 1200,00 грн.
Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 458,54 грн.
Кількість кроків: 3.
Без умов продажу.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до
закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному
аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного
аукціону.
Відповідно до частини 11 статті 15 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна» продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового
зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності
не менш як одного учасника аукціону.
Додаткова інформація:
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження,
визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та
реєстраційний внески сплачуються потенційними покупцями на рахунок оператора
електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщені на сайті
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України
«Про приватизацію державного і комунального майна», вправі використовувати
для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства
України.
Переможець електронного аукціону:
- підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору
електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом
трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною
торговою системою;
- укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації
протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про
результати електронного аукціону.
Переможець аукціону, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує ціну
продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання
договору купівлі-продажу за реквізитами: Отримувач: ГУК у Черніг.обл/тг
м.Корюків/ 31030000; Код отримувача ЄДРПОУ: 37972475; банк отримувача:
Казначейство
України
(ел.адм.подат.);
МФО
899998;
рахунок
UA378999980314151905000025639 (призначення платежу – кошти за придбаний
об’єкти приватизації).
У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу
протягом 30 календарних днів з дня укладення договору та його нотаріального
посвідчення покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку у розмірі
5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором
купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню
відповідно до статті 29 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» (зі змінами).
Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про
результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється
права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.
Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків та реєстраційних внесків потенційних покупців:
Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків потенційних покупців: Отримувач: ГУК у Черніг.обл/тг м.Корюків/
31030000; Код отримувача ЄДРПОУ: 37972475; банк отримувача: Казначейство
України (ел.адм.подат.); МФО 899998, рахунок UA378999980314151905000025639
(призначення платежу – перерахування гарантійного внеску).

Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних
внесків потенційних покупців: Отримувач: ГУК у Черніг.обл/тг м.Корюків/
24060300; Код отримувача ЄДРПОУ: 37972475; банк отримувача: Казначейство
України (ел.адм.подат.); МФО 899998; рахунок UA058999980314020544000025639
(призначення платежу – перерахування реєстраційного внеску).
Покупець несе витрати по оплаті нотаріальних послуг щодо об’єкта приватизації.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна за місцем
його розташування з 9-00 до 16-00 в робочі дні.
Організатор аукціону: Корюківська міська рада Корюківського району
Чернігівської області. Місцезнаходження: вул. Бульварна, 6, м. Корюківка,
Чернігівська область, адреса сайту: http://koryukivka-rada.gov.ua/. Час роботи:
понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця – з 8.00 до 17.00. Перерва з 13.00 до
14.00 год. Контактна особа: Савченко Олександр Миколайович, тел. (04657) 2-1556, Долбіна Людмила Михайлівна, тел. (04657) 2-13-79, e-mail:
koryukivka.rada@gmail.com.
Продавець не є платником податку на додану вартість.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Дата та номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта
приватизації: рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від
11.03.2021 року № 104 «Про затвердження умов продажу нежитлової будівлі,
котельні, що розташована за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н,
с.Тютюнниця, вулиця Хмельницького Б., будинок 45а.».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі
Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2021-03-04-000002-1
Період між аукціоном без умов та аукціоном зі зниженням стартової ціни складає
20 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення в ЕТС.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться
посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із підключених до
системи Прозорро. Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків
можна знайти за посиланням https://prozorro.sale/pokupcyam.

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 105

Про передачу в оренду на аукціоні
майна міської комунальної власності
З метою ефективного використання майна міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади, розглянувши лист відділу освіти,
культури, молоді та спорту Корюківської міської ради від 10.03.2021 року №
01-12/188, відповідно до Закону України «Про оренду державного та
комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020
року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна»,
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 передачу в оренду майна міської комунальної власності на
аукціоні - частини приміщення харчоблоку шкільної їдальні загальною площею
35,0 кв.м., дві кімнати в одноповерховій нежитловій будівлі Савинківської
ЗОШ І-ІІІ ст., що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н,
с. Савинки, вул. Шкільна, 4, (надалі – Об’єкти оренди) для надання послуг з
організації гарячого харчування учнів, які навчаються в навчальних закладах,
розташованих у зоні радіоекологічного контролю Корюківського району.
2. Включити Об’єкт оренди, зазначений в пунктах 1 рішення, до Переліку
І типу об’єктів оренди, що підлягають передачі в оренду на аукціоні.
3. Затвердити умови оренди Об’єкта оренди, зазначеного в пункті 1
рішення, що додаються.
4. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
(Наумчик І.В.) забезпечити оприлюднення в електронній торговій системі
оголошення про передачу Об’єкта оренди, зазначеного в рішенні, в оренду на
аукціоні.

5. 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

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 11.03.2021 року № 105

Умови оренди
частини приміщення харчоблоку шкільної їдальні загальною площею 35,0
кв.м., дві кімнати в одноповерховій нежитловій будівлі Савинківської ЗОШ І-ІІІ
ст., що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н, с.
Савинки, вул. Шкільна, 4
1. Умови, на яких здійснюється оренда об’єкта оренди, включеного до
Переліку першого типу, а саме «Частини приміщення харчоблоку шкільної
їдальні загальною площею 35,0 кв.м., дві кімнати в одноповерховій нежитловій
будівлі Савинківської ЗОШ І-ІІІ ст., що знаходиться за адресою: Чернігівська
обл., Корюківський р-н, с. Савинки, вул. Шкільна, 4» (далі – Об’єкт оренди):
1.1. Розмір стартової орендної плати для:
- електронного аукціону – орендна плата 301,14 грн. без ПДВ;
- електронного аукціону із зниженням стартової ціни – 150,57 грн.;
- електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової
орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій – 150,57 грн.
1.2. Строк оренди: 1 рік.
1.3. Розмір гарантійного внеску для участі в електронному аукціоні
становить: 3000,00 грн., без ПДВ;
1.4. Розмір реєстраційного внеску: 600,0 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 календарних днів 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
згідно п.18 Додатку 3 до «Порядку передачі в оренду державного та
комунального майна», а саме: інше (надання послуг з організації гарячого
харчування учнів, які навчаються в навчальних закладах, розташованих у зоні
радіоекологічного контролю Корюківського району) Переможцем торгів, згідно
вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 19.09.2019 року №114.
1.10. Перевагу в отриманні об’єкта в оренду матиме переможець
відкритих торгів з харчування учнів Приватне підприємство «В.М.В».

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 106

Про тарифи на платні стоматологічні послуги
Розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства
«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради від
03.02.2021 року № 03-05/189 та додані до нього матеріали, з метою
відшкодування обґрунтованих витрат за надання стоматологічних послуг
населенню, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити тарифи на платні стоматологічні послуги, що надаються
комунальним некомерційним підприємством «Корюківська центральна районна
лікарня» Корюківської міської ради, що додаються.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 107

Про затвердження графіків вивезення
твердих побутових відходів
Корюківською житлово-експлуатаційною конторою
Розглянувши клопотання Корюківської житлово-експлуатаційної контори
від 23.02.2021 № 54 щодо затвердження графіків вивезення твердих побутових
відходів, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити для Корюківської житлово-експлуатаційної контори:
1.1. Графік вивезення твердих побутових відходів з контейнерних
майданчиків (житловий фонд), з контейнерних майданчиків міста та з
підприємств, установ, організацій м. Корюківка, що додається.
1.2. Графік вивезення твердих побутових відходів з приватного сектора
м. Корюківка, що додається.
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради від 16.04.2019 року № 134 «Про затвердження
графіків вивезення ТПВ Корюківської житлово-експлуатаційної контори».
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

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 108

Про виготовлення дубліката
свідоцтва про право власності
Розглянувши заяву Борисенко Ніни Федорівни 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 Борисенко Ніні Федорівні на оформлення дубліката
свідоцтва про право власності на квартиру за адресою м. Корюківка,
вул. Шевченка, буд. 44 кв. 15, що було видано 07.11.2001 року на підставі
рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 19.10.2001 року, у
зв’язку із втратою оригіналу.
2. Оригінал свідоцтва про право власності на квартиру від 07.11.2001 року,
видане на ім’я Борисенко Ніни Федорівни, визнати недійсним.
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

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 109

Про надання матеріальної допомоги
Розглянувши клопотання депутата міської ради Тарасенка В.О. від
25.02.2021 року та додані документи, керуючись рішенням другої сесії
Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року № 54-2/VIІІ
«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 Сухомлину Олександру Миколайовичу, зареєстрований за
адресою вул. ХХХХ, м. Корюківка, Корюківського району, реєстраційний
номер облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ,
матеріальну допомогу на лікування в сумі 5000 грн. (п’ять тисяч гривень).
1.1.Кошти перерахувати на особовий рахунок:
№ ХХХХ АТ КБ «Приватбанк»
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 110

Про надання допомоги на поховання
Розглянувши заяви Салати В.Ф. від 25.02.2021 року, Ващенко Н.І. від
02.03.2021 року, Євсеніної Л.М. від 03.03.2021 року, Жменьковської Л.В. від
10.03.2021 року та додані до них матеріали, відповідно до ст.ст. 8, 13 Закону
України «Про поховання та похоронну справу», постанови Кабінету Міністрів
України від 31.01.2007 року № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги
на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або
особі, яка зобов’язалася поховати померлого», рішення виконкому Корюківської
міської ради від 19.01.2021 року № 30 «Про затвердження Порядку надання
допомоги на поховання», керуючись пп. 4 п. «а» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Надати допомогу на поховання в сумі 1000 (одна тисяча) гривень Салаті
Валентині Федорівні (вул. ХХХХ, с. Олександрівка Корюківського району,
реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії
ХХХХ), що здійснила поховання Салати Павла Миколайовича, безробітного,
який помер 14.02.2021 року.
1.1.Кошти перерахувати на особовий рахунок:
№ ХХХХ АТ КБ «Приватбанк».
2. Надати допомогу на поховання в сумі 1000 (одна тисяча) гривень
Ващенко Наталії Іванівні (вул. ХХХХ, с. Перелюб Корюківського району,
реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії
ХХХХ), що здійснила поховання Лавриненка Олександра Володимировича,
безробітного, який помер 19.02.2021 року.
2.1.Кошти перерахувати на особовий рахунок:
№ ХХХХ АТ КБ «Приватбанк».

3. Надати допомогу на поховання в сумі 1000 (одна тисяча) гривень
Євсеніній Людмилі Михайлівні (вул. ХХХХ, м. Корюківка Корюківського
району, реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ,
паспорт серії ХХХХ), що здійснила поховання Ананченка Олександра
Миколайовича, безробітного, який помер 10.02.2021 року.
3.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:
№ ХХХХ АТ КБ «Приватбанк».
4. Надати допомогу на поховання в сумі 1000 (одна тисяча) гривень
Жменьковській Людмилі Валеріївні (вул. ХХХХ, м. Корюківка Корюківського
району, реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ,
паспорт серії ХХХХ), що здійснила поховання Лагошного Володимира
Віталійовича, безробітного, який помер 24.02.2021 року.
4.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:
№ ХХХХ АТ КБ «Приватбанк».
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 111

Про квартирний облік
Розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства
«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради від
28.01.2021 року № 03-05/77, враховуючи рішення десятої сесії Корюківської
міської ради сьомого скликання від 03.10.2016 року «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», рішення четвертої сесії Корюківської
міської ради сьомого скликання від 22.02.2017 року «Про прийняття в міську
комунальну власність майна, закладів, комунального підприємства Сядринської
сільської ради та припинення юридичної особи», рішень другої сесії
Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року № 15-2/VIІІ
«Про припинення в результаті реорганізації Білошицько-Слобідської сільської
ради», № 16-2/VIІІ «Про припинення в результаті реорганізації Охрамієвицької
сільської ради», № 17-2/VIІІ «Про припинення в результаті реорганізації
Перелюбської сільської ради», № 18-2/VIІІ «Про припинення в результаті
реорганізації Прибинської сільської ради», № 19-2/VIІІ «Про припинення в
результаті реорганізації Рибинської сільської ради», № 20-2/VIІІ «Про
припинення в результаті реорганізації Шишківської сільської ради» керуючись
ст. 39 Житлового кодексу Української РСР, Правилами обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в
Українській РСР, постановою виконавчого комітету Чернігівської обласної
ради народних депутатів і президії обласної ради президії професійних спілок
від 07.01.1985 року «Про порядок обліку громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, і надання їм жилих приміщень у Чернігівській області», ст. 33
Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Поставити на квартирний облік:

1.1. Хроменка Олексія Дмитровича, ХХХХ р.н., особу, направлену у
порядку розподілу на роботу в іншу місцевість, черга позачергова, склад сім’ї –
3 особи:
1) дружина – Хроменко Олена Сергіївна, ХХХХ р.н.;
2) син – Хроменко Матвій Олексійович, ХХХХ р.н.
Підстава: клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» від 28.01.2021 № 0305/77.
2. Перевести на квартирний облік при виконавчому комітеті Корюківської
міської ради осіб, які перебували на квартирних обліках при виконавчих
комітетах реорганізованих шляхом приєднання до Корюківської міської ради
Рибинської,
Сядринської,
Білошицько-Слобідської,
Охрамієвицької,
Перелюбської, Прибинської та Шишківської сільських рад, з часу їх включення
до таких обліків:
2.1. Рибинський старостинський округ:
1) Дудко Даурію Олексіївну, ХХХХ р.н., особу з числа дітей-сиріт, черга
позачергова, з 23.12.2011 р.н., склад сім’ї – 1 особа.
Підстава: рішення виконавчого комітету Рибинської сільської ради від
23.12.2011 № 43;
2) Федченко Марію Сергіївну, ХХХХ р.н., особу з числа дітей,
позбавлених батьківського піклування, черга позачергова, з 27.09.2012, склад
сім’ї – 1 особа.
Підстава: рішення виконавчого комітету Рибинської сільської ради від
27.09.2012 № 27;
3) Сухобока Івана Петровича, ХХХХ р.н., особу з числа дітей,
позбавлених батьківського піклування, з 13.08.2015, склад сім’ї – 1 особа.
Підстава: рішення виконавчого комітету Рибинської сільської ради від
13.08.2015 № 34;
4) Федченко Яну Сергіївну, ХХХХ р.н., особу з числа дітей,
позбавлених батьківського піклування, черга позачергова, з 20.01.2016, склад
сім’ї – 1 особа;
Підстава: рішення виконавчого комітету Рибинської сільської ради від
20.01.2016 № 5;
5) Скрипку Владислава Олексійовича, ХХХХ р.н., особу з числа дітейсиріт, черга позачергова, з 29.02.2016, склад сім’ї – 1 особа;
Підстава: рішення виконавчого комітету Рибинської сільської ради від
29.02.2016 № 9;
6) Федченка Олександра Сергійовича, ХХХХ р.н., особу з числа дітей,
позбавлених батьківського піклування, черга позачергова, з 25.10.2017, склад
сім’ї – 1 особа;
Підстава: рішення виконавчого комітету Рибинської сільської ради від
25.10.2017 № 47;

7) Ткаченко Дарину Валеріївну, ХХХХ р.н., особу з числа дітей,
позбавлених батьківського піклування, черга позачергова, з 19.02.2018, склад
сім’ї – 1 особа;
Підстава: рішення виконавчого комітету Рибинської сільської ради від
19.02.2018 № 6;
8) Ткаченка Євгенія Валерійовича, ХХХХ р.н., особу з числа дітей,
позбавлених батьківського піклування, черга позачергова, з 31.07.2018, склад
сім’ї – 1 особа;
Підстава: рішення виконавчого комітету Рибинської сільської ради від
31.07.2018 № 35.
2.2. Сядринський старостинський округ:
1) Гераська Олександра Олександровича, ХХХХ р.н., особу з числа
дітей-сиріт, черга позачергова, з 29.12.2011, склад сім’ї – 1 особа.
Підстава: рішення виконавчого комітету Сядринської сільської ради від
29.12.2011 № 77.
2.3. Охрамієвицький старостинський округ:
1) Нурмухамедова Сергія Наільовича, ХХХХ р.н., особу з числа дітей,
позбавлених батьківського піклування, черга позачергова, з 16.01.2012, склад
сім’ї – 1 особа.
Підстава: рішення виконавчого комітету Охрамієвицької сільської ради
від 16.01.2012 № 2;
2) Д’якова Олександра Геннадійовича, ХХХХ р.н., особу з числа дітей,
позбавлених батьківського піклування, черга позачергова, з 29.12.2012, склад
сім’ї – 1 особа.
Підстава: рішення виконавчого комітету Охрамієвицької сільської ради
від 29.12.2012 № 47;
3) Федченка Ігоря Миколайовича, ХХХХ р.н., особу з числа дітейсиріт, черга позачергова, з 11.02.2014, склад сім’ї – 1 особа.
Підстава: рішення виконавчого комітету Охрамієвицької сільської ради
від 11.02.2014 № 5;
4) Тищенка Олександра Васильовича, ХХХХ р.н., дитину, позбавлену
батьківського піклування, черга позачергова, з 06.05.2020, склад сім’ї – 1 особа.
Підстава: рішення виконавчого комітету Охрамієвицької сільської ради
від 06.05.2020 № 19.
2.4. Прибинський старостинський округ:
1) Лавріненка Олексія Олексійовича, ХХХХ р.н., особу з числа дітей,
позбавлених батьківського піклування, черга позачергова, з 22.03.2012, склад
сім’ї – 1 особа.
Підстава: рішення виконавчого комітету Прибинської сільської ради від
22.03.2012 № 11;
2) Боляка Івана Володимировича, ХХХХ р.н., особу з числа дітейсиріт, черга позачергова, з 13.11.2014, склад сім’ї – 1 особа.

Підстава: рішення виконавчого комітету Прибинської сільської ради від
13.11.2014 № 32;
3) Гриценка Олександра Сергійовича, ХХХХ р.н., особу з числа дітей,
позбавлених батьківського піклування, черга позачергова, з 17.11.2016, склад
сім’ї – 1 особа;
Підстава: рішення виконавчого комітету Прибинської сільської ради від
17.11.2016 № 44;
4) Ющенка Дмитра Миколайовича, ХХХХ р.н., особу з числа дітей,
позбавлених батьківського піклування, черга позачергова, 20.04.2017, склад
сім’ї – 1 особа.
Підстава: рішення виконавчого комітету Прибинської сільської ради від
20.04.2017 № 26;
5) Гриценко Вікторію Сергіївну, ХХХХ р.н., особу з числа дітей,
позбавлених батьківського піклування, черга позачергова, з 21.11.2018, склад
сім’ї – 1 особа.
Підстава: рішення виконавчого комітету Прибинської сільської ради від
21.11.2018 № 47;
6) Мару Миколу Сергійовича, ХХХХ р.н., дитину, позбавлену
батьківського піклування, черга позачергова, з 16.05.2019, склад сім’ї – 1 особа.
Підстава: рішення виконавчого комітету Прибинської сільської ради від
16.05.2019 № 22.
7) Бедея Юрія Андрійовича, ХХХХ р.н., особу з числа дітей-сиріт, черга
позачергова, з 17.10.2013, склад сім’ї – 1 особа.
Підстава: рішення виконавчого комітету Шишківської сільської ради від
17.10.2013 № 21.
2.5. Перелюбський старостинський округ:
1) Мисник Альону Сергіївну, ХХХХ р.н., особу з числа дітей,
позбавлених батьківського піклування, черга позачергова, з 12.02.2016, склад
сім’ї – 1 особа.
Підстава: рішення виконавчого комітету Перелюбської сільської ради від
12.02.2016 № 11;
2) Мисника Івана Сергійовича, ХХХХ р.н., дитину, позбавлену
батьківського піклування, черга позачергова, з 26.09.2019, склад сім’ї – 1 особа.
Підстава: рішення виконавчого комітету Перелюбської сільської ради від
26.09.2019 № 47.
3) Шматка Євгенія Івановича, ХХХХ р.н., дитину-сироту, черга
позачергова, з 28.08.2019, склад сім’ї – 1 особа.
Підстава: рішення виконавчого комітету Білошицько-Слобідської
сільської ради від 28.08.2019 № 47.
3. Внести зміни до відповідних списків квартирного обліку осіб, які
перебувають на обліку за місцем проживання та потребують поліпшення
житлових умов, з врахуванням пунктів 1, 2 даного рішення.

4. 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

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 112

Про затвердження будівельних паспортів
забудови земельних ділянок
Розглянувши звернення громадян про видачу будівельних паспортів
забудови земельної ділянки та додані до них документи щодо намірів забудови
земельної ділянки, відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово – комунального господарства України від 05.07.2011
року № 103 «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта
забудови земельної ділянки», керуючись ст. 27 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 5, 14 Закону України «Про
основи містобудування», Законом України «Про архітектурну діяльність»,
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення містобудівної діяльності», ст. 52, 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити будівельний паспорт забудови земельної ділянки:
1.1.Будівельний паспорт «Нове будівництво індивідуального житлового
будинку та господарських будівель по вул. Вокзальній в м. Корюківка
Чернігівської області». Власник земельної ділянки – Михайленко Олександр
Вікторович, документ, що підтверджує право власності - Витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності,
номер запису про права власності № 40111241 від 11.01.2021 року на підставі
рішення органу місцевого самоврядування, Про приватизацію земельних
ділянок, серія та номер: 18 сесія 7 скликання, виданий 15.11.2018 року
Корюківською міською радою; заява (щодо поділу земельної ділянки), серія та
номер: б/н, виданий 25.11.2020 Михайленко О.В.; кадастровий номер
7422410100:01:001:1575 (площа ділянки - 0,07 га).
1.2. Будівельний паспорт «Нове будівництво індивідуального житлового
будинку та гаража по вул. Шевченка, 23 в м. Корюківка Чернігівської області»
за адресою: по вул. Шевченка, 23, м. Корюківка Корюківського району

Чернігівської області. Власник земельної ділянки - Панкратьєв Сергій
Васильович, документ, що підтверджує право власності - Витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності,
номер запису про права власності № 38752589 від 16.10.2020 на підставі заяви
(згода про об’єднання земельних ділянок, серія та номер: б/н, виданий
02.09.2020; відомості з ДЗК, серія та номер: 23808967, виданий 16.10.2020
Державним земельним кадастром; кадастровий номер 7422410100:01:003:1394
(площа ділянки - 0,0772 га).
2. Зобов’язати замовника:
2.2.Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне
забезпечення об’єкта будівництва.
2.3.Виконання підготовчих та будівельних робіт здійснювати після
отримання документа, що надає право на виконання вищезазначених робіт,
виданих Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у
Чернігівській області з наступним прийняттям об’єкта до експлуатації в
установленому законодавством порядку.
2.4. При проектуванні і будівництві об’єкта містобудування,
дотримуватись вимог, визначених у будівельному паспорті забудови земельної
ділянки.
2.5.Після завершення будівельних робіт з будівництва
житлового
будинку встановити номерний знак на будинок та поштову скриньку, провести
комплексний благоустрій території.
2.6.Прийняття в експлуатацію об’єкту містобудування без проведення
комплексного благоустрою території забороняється.
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

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
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11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 113

Про впорядкування адресного господарства
Розглянувши заяви гр. Кокоть І.О., Приходька Д.Л. та додані до них
документи, керуючись Тимчасовим порядком реалізації експериментального
проєкту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого
майна, затверджений Постановю КМУ від 27.03.2019 року № 367, Порядком
присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території
Корюківської міської територіальної громади, затвердженим рішенням шостої
сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 25.05.2017 року, ст.ст.
30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. У зв’язку з фактичним поділом житлового будинку та господарських
будівель, та виділенням в натурі їх частини відповідно до рішення суду від
04.04.2017 року № 736/997/16-ц, присвоїти даній частині житлового будинку та
господарським будівлям нову поштову адресу:
Україна, Чернігівська область, Корюківський район місто Корюківка
вулиця Садова будинок 39/2.
2. Присвоїти земельній ділянці для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі (кадастровий номер 7422410100:01:003:1409), адресу:
Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка,
провулок Індустріальний, 1Б/1.
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

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 114

Про привітання жителів громади
з нагоди ювілеїв
Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів від
16.02.2021 року № 21, керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської
ради, затверджене 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. (п’ятсот гривень 00 коп.) кожному:
- Федченко Марії Тихонівні – жительці с. Рибинськ (ХХХХ р.н.);
- Нестеренко Надії Прокопівні – жительці с. Олександрівка (ХХХХ р.н.);
- Рябцю Петру Михайловичу – жителю с. Прибинь (ХХХХ р.н.);
- Шарій Єфросинії Павлівні – жительці с. Наумівка (ХХХХ р.н.).
2. Фінансовому відділу Корюківської міської ради (Барсук О.І.)
профінансувати кошти в сумі 2000 грн. (дві тисячі гривень 00 коп.) для виплати
матеріальної допомоги та в сумі 200 грн. (двісті гривень 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
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РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 115

Про нагородження Почесною грамотою
Корюківської міської ради з нагоди
Дня працівників житлово-комунального господарства
і побутового обслуговування населення
Розглянувши подання установ, організацій, керуючись Положенням про
відзнаки Корюківської міської ради, затверджене рішенням двадцятої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 року, ст. 42, 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
виконком міської ради вирішив:
1. З нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і
побутового обслуговування населення, за сумлінну працю та високий
професіоналізм нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з
виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. (триста гривень 00 коп.)
кожному:
- Логвиненка Дмитра Михайловича – майстра Корюківської житловоексплуатаційної контори (РНОКПП ХХХХ).
Підстава: подання Корюківської житлово-комунальної контори від
03.03.2021 № 65.
- Басса Андрія Васильовича – електромонтера з ремонту повітряних ліній
електропередачі 4 розряду комунального підприємства «Благоустрій»
Корюківської міської ради (РНОКПП ХХХХ).
Підстава: подання КП «Благоустрій» Корюківської міської ради від
09.03.2021 № 48.
- Петренка Віталія Васильовича – водія автотранспортного засобу
комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради
(РНОКПП ХХХХ).
Підстава: подання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради
від 01.03.2021 № 52.
- Романенко Марину Володимирівну – головного бухгалтера комунального
підприємства «Убільське» Корюківської міської ради (РНОКПП ХХХХ).

Підстава: подання КП «Убідьське» Корюківської міської ради від
09.03.2021 № 29.
2. Фінансовому відділу Корюківської міської ради (Барсук О.І.)
профінансувати кошти в сумі 1200 грн. (одна тисяча двісті грн. 00 коп.) для
виплати матеріальної допомоги та в сумі 250 грн. (двісті п’ятдесят 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

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 116

Про підтвердження факту недієздатності особи
Розглянувши протокол засідання органу опіки та піклування над
повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена
Корюківської районної державної адміністрації від 12.02.2021 року №1 та з
метою вжиття заходів стосовно підтвердження недієздатності жителя
м. Корюківка, ХХХХ, Мозоля Владислава Анатолійовича, ХХХХ р.н.,
враховуючи суспільно – небезпечну поведінку, неможливість перебування в
колективі та потребу в сторонньому догляді, керуючись ст.ст. 39, 40 Цивільного
кодексу України, ст.ст. 34, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Доручити юридичному відділу Корюківської міської ради підготувати
від імені виконавчого комітету Корюківської міської ради, як органу опіки і
піклування, заяву до суду про визнання недієздатним Мозоля Владислава
Анатолійовича, ХХХХ р.н., жителя м. Корюківка, вул. Гагаріна, 5.
2. 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

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 117

Про порушення клопотання щодо
надання довгострокового пільгового кредиту
жителю с. Савинки, Корюківського району
Бобровицькому М.О.
Розглянувши заяву Бобровицького М.О. 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 року
№ 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:
1. Відмовити Бобровицькому Михайлу Олександровичу, що проживає за
адресою: вул. ХХХХ, с. Савинки, Корюківський район, Чернігівська область, у
порушенні клопотання перед Чернігівським обласним Фондом підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі щодо надання довгострокового
пільгового кредиту в сумі 200 (двісті) тис. грн., для придбання житлового
будинку.
2. 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

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 118

Про знесення зелених насаджень
Відповідно до ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,
постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених
пунктах», ст.ст. 30, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити акт обстеження зелених насаджень, що підлягають
знесенню чи пересадженню у зв’язку із забудовою та впорядкуванням
земельних площ на території Корюківської міської ради (м. Корюківка) від
05.03.2021 року № 19, що додаються.
2. Надати комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської
міської ради дозвіл на знесення аварійних дерев, зазначених у актах обстежень.
3. Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради
оприбуткувати дрова, отримані в результаті знесення зелених насаджень.
4. 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

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 119

Про внесення доповнень
до рішення виконавчого комітету
щодо організації проведення
державної реєстрації шлюбу
Враховуючи клопотання комунального підприємства «Благоустрій»
Корюківської міської ради від 10.03.2021 року № 50, відповідно до п. 4 Порядку
надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27.10.2010 року №
3335/5, наказу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства
юстиції (м. Суми) «Про режим роботи» ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1.
Доповнити пункт 1 рішення виконавчого комітету Корюківської
міської ради від 28.01.2021 року № 41 «Про затвердження цін та послуги КП
«Благоустрій» з організації проведення державної реєстрації шлюбу»
підпунктами наступного змісту:
«1.1. До вартості послуг включено вартість надання працівниками
Корюківського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану
Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.
Суми) консультації з питань застосування сімейного та цивільного
законодавства;
1.2. Щосереди вищезазначені консультації надаються безкоштовно».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
11 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 120

Про продаж лісоматеріалів
Розглянувши звернення гр. Левицького О.С, від 10.03.2021 року щодо
наміру будівництва житлового будинку на земельній ділянці (кадастровий
номер 7422481500:01:000:0187), що перебуває у приватній власності заявника,
керуючись ст.ст. 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Надати підтвердження гр. Левицькому Олександру Сергійовичу,
жителю вул. Шкільна, 35 с. Бреч Корюківського району Чернігівської області,
на придбання круглих лісоматеріалів в кількості 120 куб.м. для будівництва на
земельній ділянці (кадастровий номер 7422481500:01:000:0187), що перебуває у
приватній власності, житлового будинку за адресою: вул. Шкільна, 35 с. Бреч
Корюківського району Чернігівської області.
2. Звернутися із клопотанням до ДП «Корюківське лісове господарство»
про продаж гр. Левицькому Олександру Сергійовичу круглих лісоматеріалів в
кількості 120 куб.м. для будівництва на земельній ділянці (кадастровий номер
7422481500:01:000:0187), що перебуває у приватній власності, житлового
будинку за адресою: вул. Шкільна, 35 с. Бреч Корюківського району
Чернігівської області.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

