
П Р О Т О К О Л   № 20 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 05 серпня 2021 року 

Час: 10.00 год. - 10.40 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 особи. 

На засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 05 серпня 

2021 року з’явилися 24 члени (список додається). 

Запрошені:  

Головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна; 

Начальник Служби у справах дітей Корюківської міської ради Одерій 

Олена Арсентіївна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про субвенцію.(324) 

2. Про заходи щодо складання прогнозу бюджету Корюківської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки.(325) 

3. Про затвердження Інструкції щодо складання прогнозу бюджету 

Корюківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.(326) 

4. Про помісячний розпис субвенції з державного бюджету.(327) 

5. Про перерозподіл видатків міського бюджету.(328) 

6. Про включення об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку «Слов’янська 4».(329) 

7. Про підготовку закладів освіти Корюківської міської ради до нового 

2021 – 2022 навчального року.(330) 

8. Про затвердження штатних розписів.(331) 

9. Про затвердження актів обстеження.(332) 

10.  Про затвердження калькуляції вартості послуги.(333) 

11.  Про затвердження акту обстеження технічного стану, зміну назви 

об’єкта нерухомого майна міської комунальної власності.(334) 

12.  Про передачу майна міської комунальної власності.(335) 

13. Про внесення змін до рішень виконавчого комітету.(336) 



14. Про утворення міждисциплінарної команди для організації 

соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах.(337) 

15.  Про затвердження звіту про оцінку майна. (338) 

16. Про продовження договору оренди майна міської комунальної 

власності без аукціону.(339) 

17. Про створення КСЗІ типового робочого місця Користувача ІТС 

ЄДР. (340) 

18. Про призначення комісії щодо проведення обстеження середовищ 

функціонування та категоріювання приміщення типового робочого місця 

Користувача ІТС ЄДР. (341) 

19. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. (342). 

20. Про організацію обліку електричної енергії. (343) 

21. Про надання дозволу на реєстрацію видів діяльності. (344)  

22. Про надання дозволу на проведення оплати авансу. (345) 

23. Про продовження договору оренди майна міської комунальної за 

результатами аукціону. (346) 

 

По першому 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 даним рішенням пропонується 

визначити головним розпорядником коштів субвенції з  місцевого бюджету на 

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на забезпечення 

централізованих заході для лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та 

нецукровий діабет десмопресином в сумі 346 300,00грн. – Корюківську міську 

раду (КПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет»). Та визначити головним розпорядником 

субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році на підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії в сумі 

215283,40грн. – Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради (КПКВКМБ 0611182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної освіти «Нова українська школа» за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам») 

ВИРІШИЛИ: рішення № 324 «Про субвенцію» 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 те, що даним рішенням 

пропонується затвердити План заходів щодо складання в 2021 році прогнозу 

бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 325 «Про заходи щодо складання прогнозу бюджету 

Корюківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» приймається 

одноголосно/додається/. 

 

По третьому 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 даним рішенням 

пропонується затвердити Інструкцію по складанню прогнозу бюджету 

Корюківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 326 «Про затвердження Інструкції щодо складання 

прогнозу бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2022-2024 

роки» приймається одноголосно /додається/. 

 

По четвертому 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 даним рішенням 

пропонується затвердити помісячний розпис субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки 

осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою 

статі.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 327 «Про помісячний розпис субвенції з державного 

бюджету» приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятому 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 даним рішенням 

пропонується зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету 

по КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» 

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 

25000,00грн. та збільшити призначення по спеціальному фонду (бюджету 

розвитку) міського бюджету по КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності 

інших закладів у сфері освіти» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та 

предметів довгострокового користування» в сумі 25000,00грн.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 328 «Про перерозподіл видатків міського бюджету» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По шостому 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 даним рішенням 

пропонується включити об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«Слов’янська 4», що знаходиться за адресою м. Корюківка, вул. Слов’янська, 

будинок 4, у міську Програму стимулювання створення, фінансової підтримки 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та впровадження 

енергозбереження в будинках ОСББ на 2020-2022 роки. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 329 «Про включення об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Слов’янська 4» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По сьомому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Наумчик І.В, яка проінформувала присутніх про те, 

що даним рішенням пропонується затвердити  склад робочої комісії з перевірки 

готовності закладів освіти Корюківської міської ради до нового 2021 – 2022 

навчального року та затвердити графік роботи робочої комісії з перевірки 

готовності закладів освіти Корюківської міської ради до нового 2021 – 2022 

навчального року. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 330 «Про підготовку закладів освіти Корюківської 

міської ради до нового 2021 – 2022 навчального року» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По восьмому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О., який проінформував присутніх 

про те, що даним рішенням пропонується затвердити з 03 серпня 2021 року 

штатний розпис Фінансового відділу Корюківської міської ради, Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради та з 16 серпня штатний 

розпис КП «Благоустрій». 

Начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради Наумчик І.В, яка повідомила, що даним рішенням планується 

затвердження штатного розпису, що стосується її особисто, тому у неї наявний 

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

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

відповідне повідомлення. 

Начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук О.І., яка 

повідомила, що даним рішенням планується затвердження штатного розпису, 

що стосується її особисто, тому у неї наявний конфлікт інтересів і участі в 

голосуванні приймати не буде, про що відповідно до ст.591  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» вона надала відповідне повідомлення. 

Міського голову Ахмедова Р.Р., який повідомив присутніх що відповідно до 

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



повідомлення від начальника Комунального підприємства «Благоустрій» 

Корюківської міської ради Селюк А.М.., що даним рішенням планується 

затвердження штатного розпису, що стосується його особисто. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 331 «Про затвердження штатних розписів» 

приймається більшістю голосів /додається/. 

 

По дев’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 даним рішенням пропонується 

затвердити відповідні акти обстеження. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 332 «Про затвердження актів обстеження» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По десятому 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 даним рішенням пропонується 

затвердити Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської 

ради калькуляції вартості послуг. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 333 «Про затвердження калькуляції вартості послуги» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому 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 даним рішенням пропонується 

затвердити акт про технічний стан нерухомого майна міської комунальної 

власності від 03 серпня 2021 року, а саме приміщення бувшого дитячого садка, 

за адресою: вул. Слави, 3, с. Прибинь, Корюківський район, Чернігівська 

область та змінити статус та назву відповідного об’єкта нерухомого майна.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 334 «Про затвердження акту обстеження технічного 

стану, зміну назви об’єкта нерухомого майна міської комунальної власності» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому 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 даним рішенням пропонується надати 

згоду на передачу з комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади та балансу Комунального некомерційного підприємства «Корюківська 



центральна районна лікарня» Корюківської міської ради у комунальну 

власність Сновської міської територіальної громади та на баланс Комунального 

некомерційного підприємства «Сновська центральна районна лікарня» 

Сновської міської ради майна міської комунальної власності, а саме: плівку 

флюорографічну медичну Лізоформ 70мм*30,5м у кількості 2 (дві) штуки 

вартістю 2600,10 грн (дві тисячі шістсот гривень 10 копійок) кожна на загальну 

суму 5200,20 грн. (п’ять тисяч двісті гривень 20 копійок). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 335 «Про передачу майна міської комунальної 

власності» приймається одноголосно /додається/. 

 

По тринадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О., який проінформував присутніх 

про те, що даним рішенням пропонується внести зміни до рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 05.09.2017 року № 330 «Про створення 

комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Корюківської 

міської ради». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 336 «Про внесення змін до рішень виконавчого 

комітету» приймається одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О., який проінформував присутніх 

про те, що даним рішенням пропонується утворити міждисциплінарну команду 

для організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах та затвердити її склад. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 337 «Про утворення міждисциплінарної команди для 

організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах» приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятнадцятому 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 даним рішенням пропонується 

затвердити звіт про оцінку майна: частини нежитлового приміщення загальною 

площею 10,0 кв.м. в одноповерховій будівлі пилорами, що перебуває на балансі 

КП «Благоустрій» Корюківської міської ради та знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Костюк Галини, 16, виконаний суб’єктом 

оціночної діяльності Приватне підприємство «Десна-Експерт-М». Згідно звіту 

ринкова вартість майна для цілей оренди станом на 18.05.2021 року становить 

17 733,33 грн. (сімнадцять тисяч сімсот тридцять три гривні 33 копійки), без 

врахування ПДВ.  



ВИРІШИЛИ: рішення № 338 «Про затвердження звіту про оцінку майна» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По шістнадцятому 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 даним рішенням пропонується погодити 

Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради 

продовження договору оренди №1 майна міської комунальної власності від 

21.09.2018 року, укладеного з приватним акціонерним товариством «ВФ 

Україна», про оренду нежитлового приміщення загальною площею 10,0 кв.м. в 

будівлі пилорами, що знаходиться за адресою: вул. Костюк Галини, буд. 16, м. 

Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області (далі – Об’єкт 

оренди), терміном на 2 роки 11 місяців, а саме з 21.08.2021 року по 20.07.2024 

року, з орендною платою відповідно до умов договору 

ВИРІШИЛИ: рішення № 339 «Про продовження договору оренди майна 

міської комунальної власності без аукціону» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По сімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О., який проінформував присутніх 

про те, що даним рішенням пропонується створити комплексну систему 

захисту інформації типового робочого місця користувача інформаційно-

телекомунікаційної системи Єдиного державного реєстру транспортних засобів 

в Корюківській міській раді. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 340 «Про створення КСЗІ типового робочого місця 

Користувача ІТС ЄДР» приймається одноголосно /додається/. 

 

По вісімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О., який проінформував присутніх 

про те, що даним рішенням пропонується призначити комісію щодо 

проведення обстеження середовищ функціонування та категоріювання 

приміщення типового робочого місця Користувача ІТС ЄДР. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 341 «Про призначення комісії щодо проведення 

обстеження середовищ функціонування та категоріювання приміщення 

типового робочого місця Користувача ІТС ЄДР» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По дев’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 



ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О., який проінформував присутніх 

про те, що даним рішенням пропонується надати дозвіл Комунальному 

підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на 

підключення до централізованої мережі водопостачання житлових будинків. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 342 «Про надання дозволу на підключення до 

централізованої мережі водопостачання» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцятому 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 населення 

Перелюбського старостинського округу питною водою даним рішенням 

пропонується Комунальному підприємству «Убідьське» Корюківської міської 

ради (Малюк Л.М.) здійснити заходи щодо забезпечення обліку електричної 

енергії пов’язаної з роботою артезіанської свердловини за адресою: с. 

Білошицька Слобода, вул. Чкалова, 14. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 343 «Про організацію обліку електричної енергії» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О., який проінформував присутніх 

про те, що даним рішенням пропонується надати дозвіл Комунальному 

підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на реєстрацію 

видів діяльності за КВЕД, а саме «46.73 – Оптова торгівля деревиною, 

будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.» 

ВИРІШИЛИ: рішення № 344 «Про надання дозволу на реєстрацію видів 

діяльності» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцять другому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О., який проінформував присутніх 

про те, що даним рішенням пропонується надати дозвіл Комунальному 

підприємству «Короюківкаводоканал» Корюківської міської ради на проведення 

попередньої оплати робіт з розробки проектно-кошторисної документації по 

об’єкту: «Будівництво міських очисних споруд біологічної очистки 

господарсько-побутових стічних вод в м. Корюківка, Чернігівської області 

загальною продуктивністю 500 м.куб. на добу» ПП «Укрбіотал-проект» у сумі 

28500,00 грн, у т.ч. ПДВ 4750,00 грн на строк не більше трьох місяців 

ВИРІШИЛИ: рішення № 345 «Про надання дозволу на проведення оплати 

авансу» приймається одноголосно /додається/. 



 

По двадцять третьому 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 даним рішенням пропонується погодити 

Комунальному некомерційному підприємству «Корюківська центральна 

районна лікарня» Корюківської міської ради проведення аукціону, за 

результатами якого може бути продовжено договір оренди від 30.10.2015 року, 

укладений з Акціонерним товариством комерційний банк «ПриватБанк», 

частини приміщення вестибюля центрального входу в стаціонар КНП 

«Корюківської ЦРЛ» загальною площею 1,0 кв.м., на першому поверсі, в 

нежитловій будівлі – корпус КНП «Корюківська ЦРЛ», що знаходиться за 

адресою: вул. Шевченка, 101, м. Корюківка, Чернігівської області, або 

укладений договір оренди з новим орендарем-переможцем аукціону. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 346 «Про продовження договору оренди майна 

міської комунальної за результатами аукціону» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.АХМЕДОВ  



 

Засідання виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 05.08.2021 року 

СПИСОК ПРИСУТНІХ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

МІСЬКОЇ РАДИ 

1 
Ахмедов Ратан Ратанович міський голова 

2 
Григор’єв Ігор 

Олександрович 

староста Наумівського старостинського 

округу 

3 
Єгунова Алла Іванівна староста Домашлинського 

старостинського округу 

4 
Козел Володимир Іванович староста Забарівського старостинського 

округу 

5 
Кравченко Олена Василівна староста Сядринського старостинського 

округу 

6 
Кучеренко Леонід 

Анатолійович 

староста Тютюнницького 

старостинського округу 

7 
Лісений Віктор Миколайович староста Савинківського 

старостинського округу 

8 
Мисник Віктор Дмитрович староста Охрамієвицького 

старостинського округу 

9 
Пилипенко Раїса Григорівна староста Хотіївського старостинського 

округу 

10 
Помаз Геннадій Олексійович староста Рибинського старостинського 

округу 

11 
Редін Антон Леонідович староста Олександрівкого 

старостинськго округу 

12 
Рябець Петро Олександрович староста Прибинського старостинського 

округу 

13 
Циклаурі Юрій Муссович староста Перелюбського старостинського 

округу 

14 
Юденко Наталія Миколаївна староста Рейментарівського 

старостинського округу 

15 
Барсук Олена Іванівна начальник фінансового відділу 

Корюківської міської ради 

16 

Ващенко Іван Олександрович начальник юридичного відділу – 

державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради 



17 

Галущенко Сергій 

Володимирович 

заступник начальника комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради 

18 

Кожема Оксана Миколаївна начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності - головний бухгалтер 

виконавчого апарату міської ради 

19 
Кривда Тетяна Федорівна директор комунального підприємства 

«Рампа» Корюківської міської ради 

20 

Кукуюк Оксана Леонідівна начальник відділу економіки, 

транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради 

21 
Лимаренко Ніна Петрівна начальник загального відділу 

виконавчого апарату міської ради 

22 
Наумчик Ірина 

Володимирівна 

начальник відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

23 Рачек Анатолій Євгенович пенсіонер 

24 

Шумський Віктор 

Леонтійович 

завідувач інформаційно-аналітичним 

відділом Корюківської центральної 

районної лікарні 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.АХМЕДОВ 

 


