
П Р О Т О К О Л   № 16 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 16 червня 2021 року 

Час: 10.00 год. - 10.25 год. 

Місце проведення: вул. Бульварна, буд. 6, м. Корюківка, приміщення 

Корюківської міської ради 

 

Засідання виконавчого комітету веде Корюківський міський голова 

Ахмедов Ратан Ратанович. 

Рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

15.12.2020 року № 14-2/VIІІ «Про затвердження персонального складу 

виконавчого комітету міської ради» було затверджено персональний склад 

виконавчого комітету у кількості 33 осіб. 

На засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 16 червня 

2021 року з’явилися 23 члени (список додається). 

 

Запрошені: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження рішення комісії щодо надання дозволу на 

перерахування коштів зі спеціального рахунка як оплати за договором 

купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки особі з числа 

дітей, позбавлених батьківського піклування. (262) 

2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 11.03.2021 № 90. (263) 

3. Про затвердження структур та штатних розписів. (264) 
4. Про затвердження Реєстру майна міської комунальної власності. (265) 
5. Про передачу лікарських засобів. (266) 

6. Про надання дозволу на укладення договору оренди. (267) 

7. Про затвердження калькуляції вартості послуги. (268) 
8. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. (269) 

9. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради. (270) 

10.  Про призначення щорічної премії педагогічним працівникам навчальних 

закладів Корюківської міської ради за 2020-2021 навчальний рік. (271) 

11.  Про присвоєння адреси. (272) 

12.  Про впорядкування адресного господарства. (273) 

13.  Про затвердження дефектних актів та локальних кошторисів. (274) 

14.  Про затвердження будівельного паспорта забудови земельної ділянки. 

(275) 

15.  Про продаж лісоматеріалів. (276)  



16. Про іншу субвенцію з селищного бюджету. (277) 

 

По першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В., яка проінформувала 

присутніх про те, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

15.11.2017 року № 877 (зі змінами) «Про затвердження Порядку та умов 

надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа», враховуючи заяву Баглая Романа Юрійович від 07.06.2021 

року, рішення комісії від 10 червня 2021 року № 3, даним рішенням 

пропонується затвердити вищезазначене рішення місцевої комісії та  Надати 

дозвіл на перерахування коштів зі спеціального рахунку. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 262 «Про затвердження рішення комісії щодо надання 

дозволу на перерахування коштів зі спеціального рахунка як оплати за 

договором купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки особі з 

числа дітей, позбавлених батьківського піклування» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По другому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про необхідність внести зміни до 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 11 березня 2021 

року № 90 «Про перерозподіл видатків міського бюджету», тому даним 

рішенням пропонується пункт 2 рішення викласти в новій редакції, а саме: «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., а саме для придбання медикаментів, необхідних для 

боротьби з короновірусною інфекцією COVID-19 в сумі 23453,00грн. та іншими 

захворюваннями в сумі 51547,00грн., в тому числі тих, які не ввійшли до 

Національного переліку лікарських засобів і виробів медичного призначення, 

затвердженого постановою КМУ від 25.03.2009 № 333, для лікування жителів 

Корюківської територіальної громади». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 263 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 11.03.2021 № 90» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По третьому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В., яка проінформувала 

присутніх про те, що розглянувши клопотання комунальних підприємств 



Корюківської міської ради щодо підвищенням з 01.07.2021 року прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, клопотання Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради щодо забезпечення ефективної роботи, даним 

рішенням пропонується затвердити з 01 липня 2021 року нові штатні розписи та 

нову структуру Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Комунального підприємства «Благоустрій» 

Корюківської міської ради Селюк А.М., який повідомив, що даним рішенням 

планується затвердження штатного розпису, що стосується його особисто, тому 

у нього наявний конфлікт інтересів і участі в голосуванні приймати не буде, 

про що відповідно до ст.591  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» він надав відповідне повідомлення. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 264 «Про затвердження структур та штатних 

розписів» приймається більшістю голосів/додається/. 

 

По четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Л.М., яка 

проінформувала присутніх про те, що з метою забезпечення системного обліку 

і ведення єдиної бази даних об’єктів комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади, даним рішенням пропонується затвердити 

Реєстр майна комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 265 «Про затвердження Реєстру майна міської 

комунальної власності» приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Л.М., яка 

проінформувала присутніх про те, що розглянувши звернення КНП 

«Корюківська ЦРЛ» від 11.06.2021 року № 03-05/511, КНП «Сновська ЦРЛ» від 

07.06.2021 року № 02-305 щодо передачі лікарського засобу, даним рішенням 

пропонується надати згоду на передачу з комунальної власності Сновської 

міської територіальної громади та балансу Комунального некомерційного 

підприємства «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради у 

комунальну власність Корюківської міської територіальної громади та на 

баланс Комунальномо некомерційного підприємства «Корюківська центральна 

районна лікарня» Корюківської міської ради сильнодіючий (отруйний) 

лікарський засіб Дитилін 2% 5,0 у кількості 16 (шістнадцять) ампул на загальну 

суму 118,16 грн. (сто вісімнадцять гривень 16 копійок). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 266 «Про передачу лікарських засобів» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По шостому питанню порядку денного 



СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Л.М., яка 

проінформувала присутніх про те, що розглянувши клопотання Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради від 16.06.2021 року № 

01-12/388, даним рішенням пропонується надати згоду Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради на укладення договору 

оренди звукового обладнання та сцени з фізичною особою-підприємцем 

Сенченком Леонідом Юрійовичем. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 267 «Про надання дозволу на укладення договору 

оренди» приймається одноголосно /додається/. 

 

По сьомому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М., який проінформував присутніх про те, що 

розглянувши клопотання КП «Благоустрій» Корюківської міської ради від 

10.06.2021 року № 165, даним рішенням пропонується затвердити 

Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради 

калькуляцію вартості 1 години роботи автомобіля МАЗ 5550 С3 при швидкості 

руху 30 км/год, що становить 579,00 грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 268 «Про затвердження калькуляції вартості послуги» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По восьмому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М., який проінформував присутніх про те, що 

розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради 

від 14.06.2021 року № 117, враховуючи рішення двадцять сьомої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 18.10.2019 року № 3-27/VII 

«Про внесення змін до рішення п’ятої сесії сьомого скликання від 30 березня 

2017 року «Про затвердження Положення про цільовий фонд Корюківської 

міської ради», даним рішенням пропонується надати дозвіл Комунальному 

підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на 

підключення до централізованої мережі водопостачання житлового будинку по 

вул. Вокзальна, 28, м. Корюківка, власник – Головач Любов Миколаївна; 

надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на виконання земляних робіт по підключенню 

зазначеного будинку до міської мережі водопостачання; зобов’язати 

Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради та 

власника житлового будинку, до якого проводиться підключення, 

дотримуватися п. 4 «Проведення земляних робіт» Правил благоустрою, 

забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових 

територій, парків, скверів та додержання тиші у громадських місцях                          



м. Корюківки, що затверджені рішенням вісімнадцятої сесії Корюківської 

міської ради п’ятого скликання від 30.04.2008 року (зі змінами) 

ВИРІШИЛИ: рішення № 269 «Про надання дозволу на підключення до 

централізованої мережі водопостачання» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Н.П., яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши 

клопотання організацій та установ, керуючись Положенням про відзнаки 

Корюківської міської ради, затвердженим рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 року, даним 

рішенням пропонується відзначити громадян з нагод таких свят як: День села 

Прибинь, День села Петрова Слобода, День Конституції України, День 

Національної поліції України. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 270 «Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради» приймається одноголосно /додається/. 

 

По десятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Н.П., яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши 

клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської, з 

метою піднесення ролі та авторитету педагога в суспільстві, заохочення 

педагогічних працівників до творчої, результативної праці, відповідно до 

Програми роботи з обдарованою молоді на 2019-2021 роки, затвердженою 

рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

20.12.2018 рок (зі змінами), керуючись Положенням про призначення 

одноразової грошової стипендії обдарованим і талановитим учням 

(вихованцям) навчальних закладів Корюківської міської ради та щорічної 

премії педагогічним працівникам навчальних закладів Корюківської міської 

ради, затвердженим рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 22.02.2017 року, даним рішенням пропонується 

затвердити щорічні премії педагогічним працівникам навчальних закладів 

Корюківської міської ради за 2020-2021 навчальний рік: І премія – 12 000 грн. 

(дванадцять тисяч грн.) Васюк Ганні Федорівні, учителю української мови та 

літератури Корюківської гімназії Корюківської місткої ради Чернігівської 

області; премія – 9 000 грн. (дев’ять тисяч грн.) Сахуті Андрію 

Олександровичу, тренеру-викладачу Корюківської дитячо-юнацької спортивної 

школи Корюківської міської ради Чернігівської області; ІІІ премія – 6 000 грн. 

(шість тисяч грн.) Стукало Вікторії Дмитрівні, вчителю-логопеду 

Корюківського дошкільного навчального закладу №1 «Дельфін» художньо-

естетичного напрямку Корюківської міської ради Чернігівської області; премія 

- 4 000 грн. (чотири тисячі грн.) Смецькій Віталіні Валентинівні, учителю 



математики та інформатики Корюківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №1 Корюківської міської ради Чернігівської області. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 271 «Про призначення щорічної премії педагогічним 

працівникам навчальних закладів Корюківської міської ради за 2020-2021 

навчальний рік» приймається одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу архітектури – головний архітектор 

Корюківської міської ради Єрмоленко Я.С., яка проінформувала присутніх про 

те, що розглянувши звернення громадян 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, даним 

рішенням пропонується присвоїти адреси гаражу та житловому будинку з 

надвірними будівлями. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 272 «Про присвоєння адреси» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В., яка проінформувала 

присутніх про те, що розглянувши звернення Авраменко Р.Т. та з метою 

впорядкування майна Корюківської міської територіальної громади, 

враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 05.08.2020 року № 

244 «Про впорядкування майна міської комунальної власності», керуючись 

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, даним рішення пропонується присвоїти нову поштову нову 

поштову адресу житловому будинку з надвірними будівлям, що розташований 

по вулиці Соборна в місті Корюківка, Корюківського району, власником яких є 

Авраменко Раїса Порфирівна: Україна, Чернігівська область, Корюківський 

район, місто Корюківка, вулиця Соборна, буд. 45; присвоїти нову адресу 

земельній ділянці комунальної власності (кадастровий номер: 

7422410100:01:001:0882) площею 0,1641 га, на якій розміщений об’єкт 

нерухомого майна міської комунальної власності – гараж: Україна, 

Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця 

Хмельницького Б., 4 Б. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 273 «Про впорядкування адресного господарства» 

приймається одноголосно /додається/. 

 



По тринадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М., який проінформував присутніх про те, що даним 

рішенням пропонується затвердити дефектні акти та локальні кошторис: 

Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги комунальної власності м. 

Корюківка вул. Соборна; Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги 

комунальної власності м. Корюківка вул. Слов’янська; поточний дрібний 

ремонт автомобільної дороги комунальної власності м. Корюківка вул. І. 

Франка; поточний дрібний ремонт автомобільної дороги комунальної власності 

м. Корюківка вул. Вознесенська; поточний дрібний ремонт автомобільної 

дороги комунальної власності м. Корюківка вул. Дудка; поточний дрібний 

ремонт автомобільної дороги комунальної власності м. Корюківка вул. 

Червонохутірська; поточний дрібний ремонт автомобільної дороги комунальної 

власності м. Корюківка вул. Нова. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 274 «Про затвердження дефектних актів та локальних 

кошторисів» приймається одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу архітектури – головний архітектор 

Корюківської міської ради Єрмоленко Я.С., яка проінформувала присутніх про 

те, що розглянувши звернення Осипенко Л.М. про видачу будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки та додані до заяви 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», даним рішенням 

пропонується затвердити будівельний паспорт забудови земельної ділянки: 

Будівельний паспорт «Нове будівництво гаража по вул. 8-го Березня, 1а в м. 

Корюківка Чернігівської області». Власник земельної ділянки - Осипенко 

Любов Миколаївна (2375007609), документ, що підтверджує право власності - 

державний акт на право власності на земельну ділянку № ЯЛ 230863 від 

16.07.2010 року на підставі рішення органу місцевого самоврядування, Про 

приватизацію земельних ділянок, 29 сесія 5 скликання, виданого 28.05.2010 

року Корюківською міською радою; кадастровий номер 

7422410100:01:002:0879 (площа ділянки - 0,1 га. 

ВИСТУПИЛИ: перший заступник міського голови Савченко О.М., який 

повідомив, що даним рішенням планується затвердження будівельного 

паспорту забудови, що стосується близької йому особи – сестри, тому у нього 

наявний конфлікт інтересів і участі в голосуванні приймати не буде, про що 



відповідно до ст.591  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

він надав відповідне повідомлення. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 275 «Про затвердження будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки» приймається більшістю голосів/додається/. 

 

По п’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В., яка проінформувала 

присутніх про те, що розглянувши звернення громадян та додані до них 

документи щодо наміру придбання круглих лісоматеріалів, даним рішенням 

пропонується надати підтвердження Олійник Олександрі Григорівні, жительці             

вул. Соборна, буд. 155, м. Корюківка Корюківського району Чернігівської 

області, на придбання круглих лісоматеріалів в кількості 10 куб.м. для 

огородження території, що перебуває у приватній власності заявниці 

(кадастровий номер 7422410100:01:001:1400) та звернутися із клопотанням до 

Державного підприємства «Борзнянське лісове господарство» про продаж 

Олійник Олександрі Григорівні, жительці вул. Соборна, буд. 155, м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області, щодо придбання круглих 

лісоматеріалів в кількості 10 куб.м.; надати підтвердження Кузюрі Наталії 

Іванівні, жительці вул. Калинова, буд. 3, м. Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області, на придбання круглих лісоматеріалів в кількості 6 куб.м. 

для будівництва господарської будівлі на земельній ділянці, що перебуває у 

приватній власності заявниці (кадастровий номер 7422410100:01:003:1329) та 

звернутися із клопотанням до Державного підприємства «Корюківське лісове 

господарство» про продаж Кузюрі Наталії Іванівні, жительці вул. Калинова, 

буд. 3, м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області, щодо 

придбання круглих лісоматеріалів в кількості 6 куб.м.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 276 «Про продаж лісоматеріалів» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По шістнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що згідно рішення сесії 

Холминської селищної ради від 09.06.2021 року міському бюджету виділена 

інша субвенція у сумі 10000,00грн. (ККД 41053900). У зв’язку з цим, 

враховуючи додаткову угоду № 1 до договору № 1 від 18.12.2020 року між 

Холминською селищною та Корюківською міською радами, даним рішенням 

пропонується спрямувати кошти іншої субвенції з бюджету Холминської 

селищної територіальної громади в сумі 10000,00грн на утримання комунальної 

установи «Трудовий архів» Корюківської міської ради; головний розпорядник – 

Корюківська міська рада; одержувач бюджетних коштів – комунальна установа 

«Трудовий архів» Корюківської міської ради; фінансовому відділу 

Корюківської міської ради (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». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 277 «Про іншу субвенцію з селищного бюджету» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.АХМЕДОВ 



 

 СПИСОК ПРИСУТНІХ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ 

РАДИ 

16.06.2021 року 

1 Ахмедов Ратан Ратанович міський голова 

2 Плющ Анастасія Вікторівна секретар міської ради 

3 
 Савченко Олександр 

Миколайович 
перший заступник міського голови 

4  Биков Олександр Миколайович 
заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

5 Аполон Юрій Андрійович 
староста Будянського старостинського 

округу 

6 Гончаренко Ірина Василівна 
староста Брецького старостинського 

округу 

7 Григор’єв Ігор Олександрович 
староста Наумівського старостинського 

округу 

8 Єгунова Алла Іванівна 
староста Домашлинського 

старостинського округу 

9 Кравченко Олена Василівна 
староста Сядринського старостинського 

округу 

10 Кучеренко Леонід Анатолійович 
староста Тютюнницького 

старостинського округу 

11 Мисник Віктор Дмитрович 
староста Охрамієвицького 

старостинського округу 

12 Пилипенко Раїса Григорівна 
староста Хотіївського старостинського 

округу 

13 Помаз Геннадій Олексійович 
староста Рибинського старостинського 

округу 

14 Циклаурі Юрій Муссович 
староста Перелюбського старостинського 

округу 

15 Юденко Наталія Миколаївна 
староста Рейментарівського 

старостинського округу 

16 Барсук Олена Іванівна 
начальник фінансового відділу 

Корюківської міської ради 

17 Ващенко Іван Олександрович 

начальник юридичного відділу – 

державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради 



18 Єрмоленко Яна Сергіївна 

начальник відділу архітектури, 

містобудування та житлово-

комунального господарства – головний 

архітектор міської ради 

19 Кривда Тетяна Федорівна 
директор комунального підприємства 

«Рампа» Корюківської міської ради 

20 Лимаренко Ніна Петрівна 
начальник загального відділу 

виконавчого апарату міської ради 

21 Селюк Анатолій Михайлович 
начальник комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради 

22 Скиба Тетяна Віталіївна 

начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого 

апарату міської ради 

23 Шумський Віктор Леонтійович 

завідувач інформаційно-аналітичним 

відділом Корюківської центральної 

районної лікарні 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.АХМЕДОВ 

 


