
 
У К Р А Ї Н А 

           

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(друга сесія восьмого скликання) 

 

15 грудня 2020 року                        м. Корюківка                                    № 10-2/VIІІ 

 

Про утворення старостинських округів  

Корюківської міської ради 

 

З метою належного забезпечення представництва інтересів жителів 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади, відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України № 730-р від 12.06.2020 року «Про 

визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Чернігівської області», керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

 Внести зміни в рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 21 грудня 2017 року «Про утворення старостинських 

округів Корюківської міської ради», а саме викласти його в наступній редакції: 

 

«1. Утворити на території Корюківської міської ради п’ятнадцять 

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. Домашлинський старостинський округ з центром в селі Домашлин, 

що складається з сіл Бешківка, Домашлин, Луковець Корюківського району. 

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

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

району.  



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

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

Корюківського району.  

1.6. Олександрівський старостинський округ з центром в селі 

Олександрівка, що складається з сіл Верхолісся, Олександрівка, Піски 

Корюківського району. 

1.7. Охрамієвицький старостинський округ з центром в селі Охрамієвичі, 

що складається з сіл Лупасове, Охрамієвичі, Романівська Буда Корюківського 

району. 

1.8. Перелюбський старостинський округ з центром в селі Перелюб, що 

складається з сіл Баляси, Білошицька Слобода, Майбутнє, Перелюб 

Корюківського району. 

1.9. Прибинський старостинський округ з центром в селі Прибинь, що 

складається з сіл Костянтинівка, Прибинь, Рудня, Шишківка Корюківського 

району. 

1.10. Рейментарівський старостинський округ з центром в селі 

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

Олійники, Рейментарівка Корюківського району.  

1.11. Рибинський старостинський округ з центром в селі Рибинськ, що 

складається з селища Голубівщина, сіл Журавлева Буда, Лісове, Новоселівка, 

Парастовське, Рибинськ, Стопилка Корюківського району. 

1.12. Савинківський старостинський округ з центром в селі Савинки, що 

складається з сіл Бурківка, Савинки Корюківського району. 

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

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

1.14. Тютюнницький старостинський округ з центром в селі Тютюнниця, 

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

Корюківського району.  

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

складається з села Хотіївка Корюківського району. 

 

2. Закріпити адміністративне приміщення:  

2.1. Для роботи старости Будянського старостинського округу - 

приміщення площею 50,10 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Центральна, буд. 

7а, с. Буда, Корюківського району.  

2.2. Для роботи старости Домашлинського старостинського округу - 

приміщення площею 156,7 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Молодіжна, буд. 

22, с. Домашлин, Корюківського району. 

2.3. Для роботи старости Забарівського старостинського округу - 

приміщення площею 39,71 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Гагаріна, буд. 29,          

с. Забарівка, Корюківського району.  

2.4. Для роботи старости Олександрівського старостинського округу - 

приміщення площею 120 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Центральна, буд. 

111, с. Олександрівка, Корюківського району. 



2.5. Для роботи старости Охрамієвицького старостинського округу - 

приміщення площею 120 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Перемоги, буд. 

25А, с. Охрамієвичі, Корюківського району. 

2.6. Для роботи старости Перелюбського старостинського округу - 

приміщення площею 164 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Центральна, буд. 

19, с. Прелюб Корюківського району та приміщення площею 200 кв.м. в 

нежитловій будівлі по вул. Шевченка, буд. 21, с. Білошицька Слобода, 

Корюківського району. 

2.7. Для роботи старости Прибинського старостинського округу - 

приміщення площею 57 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Гагаріна, буд. 2,                    

с. Прибинь Корюківського району та приміщення площею 73 кв.м.в нежитловій 

будівлі по вул. Центральна, буд. 22, с. Шишківка, Корюківського району. 

2.8. Для роботи старости Рейментарівського старостинського округу - 

приміщення площею 41,29 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Шевченка, буд. 6, 

с. Рейментарівка, Корюківського району.  

2.9. Для роботи старости Рибинського старостинського округу - 

приміщення площею 160 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Зелена, буд. 37,                    

с. Рибинськ, Корюківського району.  

2.10. Для роботи старости Савинківського старостинського округу - 

приміщення площею 26,8 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Лесі Українки, буд. 

2, с. Савинки, Корюківського району. 

2.11. Для роботи старости Сядринського старостинського округу - 

приміщення площею 68,47 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Генерала Білого, 

буд. 54, с. Сядрине, Корюківського району.  

2.12. Для роботи старости Тютюнницького старостинського округу - 

приміщення площею 207,21 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Богдана 

Хмельницького, буд. 56, с. Тютюнниця, Корюківського району. 

2.13. Для роботи старости Хотіївського старостинського округу - 

приміщення площею 95,0 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Довженка, буд. 9а, 

с. Хотіївка, Корюківського району. 

  

3. 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. АХМЕДОВ 

                                        

 


