
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

   10 березня 2023 року                         м. Корюківка                                         № 22 

 

Про скликання засідання 

виконавчого комітету 

Корюківської міської ради 

     

     

Відповідно до п. 2.4. Регламенту виконавчого комітету Корюківської 

міської ради, ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Скликати засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

14 березня 2023 року на 10.00 годину в приміщенні Корюківської міської ради   

за адресою: вул. Бульварна, буд. 6 м. Корюківка.  

 

2. На розгляд комітету винести питання згідно з переліком (додається).  

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 10.03.2023 р. № 22 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

на 14.03.2023 року 

 

1. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми 

профілактики правопорушень на 2022-2024 роки. 

2. Про перерозподіл видатків бюджету Корюківської міської 

територіальної громади. 

3. Про заходи щодо збалансування бюджету Корюківської міської 

територіальної громади у 2023 році в процесі його виконання. 

4. Про виконання Програми розвитку, фінансової підтримки та 

поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської 

ради на 2020-2022 роки. 

5. Про виконання Програми запобігання безпритульності та 

розмноженню бродячих тварин на території населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади на 2020-2022 роки. 

6. Про виконання Програми підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги, місцевих стимулів для медичних працівників та забезпечення 

кадрами заклад вторинної медичної допомоги Корюківської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки. 

7. Про виконання Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних 

форм виховання у Корюківській міській територіальній громаді на 2020-2022 

роки. 

8. Про виконання Програми компенсації затрат КП 

«Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи 

централізованого водовідведення в м. Корюківка на 2022 рік. 

9. Про виконання Програми призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають  соціальні послуги на 2022 рік. 

10. Про виконання Програми організації суспільно корисних робіт для 

правопорушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді виконання суспільно корисних робіт, на території  Корюківської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки. 

11. Про виконання Програми стимулювання створення, фінансової 

підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2020-2022 роки. 

12. Про виконання Програми підтримки діяльності органів виконавчої 

влади Корюківського району на 2022 рік. 

13. Про 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 в 2020-2022 роках. 

14. Про виконання Програми розвитку та фінансової підтримки 

Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради 

на 2020-2022 роки. 

15. Про виконання Програми створення чи коригування містобудівної 

документації та регулювання земельних відносин на 2020-2022 роки. 

16. Про виконання Програми підтримки та розвитку «Трудового архіву» у 

Корюківській міській раді на 2020-2022 роки. 

17. Про виконання Програми «Членські внески» на 2020-2022 роки. 

18. Про виконання Програми відшкодування втрат підприємств, 

зумовлених різницею між розмірами економічно обґрунтованих та 

застосованих тарифів на послуги з постачання теплової енергії для потреб 

населення міста Корюківка в опалювальному періоді 2021-2022 років. 

19. Про безоплатну передачу майна комунальної власність Корюківської 

міської територіальної громади у державну власність. 

20. Про надання дозволу на вчинення нотаріального правочину. 

21. Про надання дозволу діяти в інтересах малолітньої дитини. 

22. Про надання дозволу на на укладання договорів купівлі-продажу в 

інтересах малолітньої дитини. 

23. Про створення прийомної сім’ї та влаштування до неї дитини.  

24. Про припинення функціонування прийомної сім’ї. 

25. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства на 

2023 рік. 

26. Про звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради. 

27. Про затвердження актів. 

28. Про квартирний облік. 

29. Про видачу ордеру. 

30. Про привітання з нагоди ювілею. 

31. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради. 

32. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання України 

«Мати-героїня». 

33. Про надання допомоги на поховання. 

34. Про надання допомоги на поховання учасників російсько-української 

війни. 

35. Про впорядкування адресного господарства. 

36. Про виготовлення дубліката свідоцтва про право власності. 

37. Про погодження графіку планово-попереджувальних ремонтів АТ 

«Облтеплокомуненерго». 

38. Про встановлення норм споживання послуг з постачання теплової 

енергії. 

39. Про звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій 

Корюківської міської ради. 

40. Про преміювання. 



41. Про погодження калькуляції вартості послуг ФОП Сергійчука А.Л.. 

 


