
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(одинадцята позачергова сесія восьмого скликання) 

 

 

22 грудня 2021 року м. Корюківка № 1-11/VIII 

 

Про надання згоди на централізоване 

перерахування субвенції 

 

 

Відповідно до п. 16 Порядку та умов надання у 2021 субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, 

що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані 

на врегулювання заборгованості теплопостчальних та теплогенеруючих 

організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 року                  

№ 1340, керуючись ст.ст. 26, 59, 61 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду Чернігівській обласній державній адміністрації на 

централізоване перерахування субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає 

врегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на 

врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючої 

організацій та підприємств центрального водопостачання і водовідведення». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(одинадцята позачергова сесія восьмого скликання) 

 

 

22 грудня 2021 року м. Корюківка № 2-11/VIII 

 

Про оренду майна  

міської комунальної власності 

 

 

Розглянувши звернення Квартирно-експлуатаційного відділу м. Чернігів 

від 21.12.2021 року № 3066, лист ВОКМСТАС Корюківської міської ради від 

21.12.2021 року № 01-12/765, відповідно до Методики розрахунку та порядку 

використання плати за оренду майна міської комунальної власності, 

затвердженої рішенням тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 17.12.2019 року № 8-31/VII, Постанови Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна», Закону України «Про оренду державного 

та комунального майна», враховуючи рішення сорокової сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 20.08.2020 року № 8-40/VII «Про 

врегулювання відносин щодо оренди майна міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади», керуючись ст.ст. 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати в оренду без проведення аукціону нерухоме майно 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, що 

перебуває на балансі Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради (далі – Об’єкт оренди), а саме: нежитлова будівля загальною 

площею 420,1 кв.м. та сарай загальною площею 51,5 кв.м., що знаходяться за 

адресою: вул. Хмельницького Б., буд. 4, м. Корюківка, Корюківський район, 

Чернігівська область. 

 

2. Включити до Переліку другого типу Об’єкт оренди, зазначений в  

даному рішення. 



3. Укласти з Квартирно-експлуатаційним відділом м. Чернігів договір 

оренди нерухомого майна комунальної власності, зазначеного в даному 

рішенні, під розміщення підрозділів Збройних Сил України (ЗСУ), терміном на 

5 років з орендною платою 1 (одна) гривня в рік. 

 

4. Визначити Корюківську міську раду орендодавцем Об’єкта оренди, 

зазначеного в даному рішення. 

 

5. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради – 

балансоутримувачу Об’єкта оренди: 

5.1. Здійснити заходи щодо підготовки Об’єкта оренди до передачі в 

оренду. 

5.2. Контролювати умови виконання договору оренди Об’єкта оренди.   

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

  

 


