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(дванадцята сесія сьомого скликання) 

 

21 грудня 2017 року 

м.Корюківка   

 

Про утворення старостинських округів  

Корюківської міської ради 

 

У зв’язку з необхідністю приведення нормативних актів міської ради у 

відповідність з нормами діючого законодавства та з метою забезпечення 

представництва інтересів жителів населених пунктів  Корюківської міської 

ради, що увійшли до об’єднаної територіальної громади з адміністративним 

центром в місті Корюківка, враховуючи рішення першої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 30 грудня 2016 р. «Про покладання 

обов’язків старости», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та  регламенту, відповідно до Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу 

в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо статусу старости села, селища», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

 1. Утворити на території Корюківської міської ради вісім старостинських 

округів: 

 1.1. Брецький старостинський округ з центром в селі Бреч, що 

складається з сіл Бреч, Гуринівка, Лубенець, Нова Гуринівка, Озереди, 

Ховдіївка, Корюківського району. 

 1.2. Будянський старостинський округ з центром в селі Буда, що 

складається з сіл Буда, Маховики, Петрова Слобода, Соснівка, Шишка, 

Корюківського району. 

 1.3. Забарівський старостинський округ з центром в селі Забарівка, що 

складається з сіл Воловики, Забарівка, Кирилівка, Нова Буда, Корюківського 

району. 

 1.4. Наумівський старостинський округ з центром в селі Наумівка, що 

складається з сіл Андроники, Високе, Наумівка, Переділ, Спичувате, Турівка, 

Корюківського району. 



 1.5. Рейментарівський старостинський округ з центром в селі 

Рейментарівка, що складається з сіл Богдалівка, Гутище, Довга Гребля, Заляддя, 

Олійники, Рейментарівка, Корюківського району. 

 1.6. Сядринський старостинський округ з центром в селі Сядрине, що 

складається з сіл Будище, Самотуги, Сядрине,Тельне, Корюківського району. 

 1.7. Тютюнницький старостинський округ з центром в селі Тютюнниця, 

що складається з сіл Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка, Тютюнниця, 

Корюківського району. 

 1.8. Хотіївський старостинський округ з центром в селі Хотіївка, що 

складається з села Хотіївка, Корюківського району. 

 

 2. Визначити: 

 2.1. Виконуючим обов’язки старости сіл Бреч, Гуринівка, Лубенець, Нова 

Гуринівка, Озереди, Ховдіївка Гончаренко Ірину Василівну – виконуючим 

обов’язки старости Брецького старостинського округу. 

 2.2. Виконуючим обов’язки старости сіл Буда, Маховики, Петрова 

Слобода, Соснівка, Шишка Лисенка Олега Віталійовича – виконуючим 

обов’язки старости Будянського старостинського округу. 

 2.3. Виконуючим обов’язки старости сіл Воловики, Забарівка, Кирилівка, 

Нова Буда Козела Володимира Івановича – виконуючим обов’язки старости 

Забарівського старостинського округу. 

 2.4. Виконуючим обов’язки старости сіл Андроники, Високе, Наумівка, 

Переділ, Спичувате, Турівка Суху Марію Романівну – виконуючим обов’язки 

старости Наумівського старостинського округу. 

 2.5. Виконуючим обов’язки старости сіл Богдалівка, Гутище, Довга 

Гребля, Заляддя, Олійники, Рейментарівка Юденко Наталію Миколаївну – 

виконуючим обов’язки старости Рейментарівського старостинського округу. 

 2.6. Виконуючим обов’язки старости сіл Будище, Самотуги, 

Сядрине,Тельне Кравченко Олену Василівну – виконуючим обов’язки старости 

Сядринського старостинського округу. 

 2.7. Виконуючим обов’язки старости сіл Костючки, Кугуки, Самсонівка, 

Сахутівка, Тютюнниця Кучеренка Леоніда Анатолійовича – виконуючим 

обов’язки старости Тютюнницького старостинського округу. 

 2.8. Виконуючим обов’язки старости села Хотіївка Пилипенко Раїсу 

Григорівну – виконуючим обов’язки старости Хотіївського старостинського 

округу. 

  

 3. Закріпити адміністративне приміщення: 

         3.1. Для роботи виконуючого обов’язки старости Будянського 

старостинського округу - приміщення площею 50,10 кв.м. в нежитловій будівлі 

по вул. Центральна, 7а, с.Буда, Корюківського району.   

3.2. Для роботи виконуючого обов’язки старости Забарівського 

старостинського округу - приміщення площею 39,71 кв.м. в нежитловій будівлі 

по вул. Гагаріна, 29, с.Забарівка, Корюківського району. 

3.3. Для роботи виконуючого обов’язки старости Рейментарівського 

старостинського округу - приміщення площею 41,29 кв.м. в нежитловій будівлі 

по вул. Шевченка, 6, с.Рейментарівка, Корюківського району. 



3.4. Для роботи виконуючого обов’язки старости Сядринського 

старостинського округу - приміщення площею 68,47 кв.м. в нежитловій будівлі 

по вул. Генерала Білого, 4, с.Сядрине, Корюківського району. 

3.5. Для роботи виконуючого обов’язки старости Тютюнницького 

старостинського округу - приміщення площею 207,21 кв.м. в нежитловій 

будівлі по вул. Богдана Хмельницького, 56, с.Тютюнниця, Корюківського 

району. 

3.6. Для роботи виконуючого обов’язки старости Хотіївського 

старостинського округу - приміщення площею 95,0 кв.м. в нежитловій будівлі 

по вул. Довженка, 9а, с.Хотіївка, Корюківського району. 

 

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                                 Р.Р.Ахмедов  

 


