
П Р О Т О К О Л   № 21 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 17 серпня 2021 року 

Час: 09.00 год. - 09.45 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» (зі змінами) було затверджено 

персональний склад виконавчого комітету у кількості 33 особи. 

На засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 17 серпня 

2021 року з’явилися 25 члени (список додається). 

Запрошені:  

Головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна; 

Генеральний директор Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради Пивовар 

Сергій Григорович. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про надання дозволу. (347) 

2. Про звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2021 року. 

(348) 

3. Про перерозподіл видатків міського бюджету. (349) 

4. Про внесення змін та доповнень до міських Програм. (350) 

5. Про програму «Безпечне правосуддя на території Корюківської 

міської ради на 2021 рік». (351) 

6. Про затвердження дефектного акту та локального кошторису. (352) 

7. Про затвердження протоколів про результати електронних аукціонів 

про оренду комунального майна. (353) 

8. Про затвердження рішення комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Корюківської міської ради. (354) 

9. Про призначення відповідального за забезпечення роботи 

програмного забезпечення ЄІАС «Діти». (355) 

10. Про квартирний облік. (356) 

11. Про надання дозволу на встановлення пам’ятного знаку. (357) 

12. Про надання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами. 

(358) 

13. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. (359) 



14. Про виготовлення дубліката свідоцтва про право власності. (360) 

15. Про впорядкування адресного господарства. (361) 

16. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради. 

(362) 

17. Про надання допомоги на поховання. (363) 

18. Про надання матеріальної допомоги. (364) 

19. Про преміювання. (365) 

 

По першому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: генеральний директор Комунального некомерційного 

підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської 

ради Пивовар С.Г., який проінформувала присутніх про те, що враховуючи 

рішення сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 08 липня 

2021 року № 6-7/VIII «Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про 

міський бюджет на 2021 рік»», яким було виділено кошти на придбання квартири 

КНП «Корюківська ЦРЛ», даним рішенням пропонується надати дозвіл 

Комунальному некомерційному підприємству «Корюківська центральна районна 

лікарня» Корюківської міської ради (ЄДРПОУ 02006320) (надалі - КНП 

«Корюківська ЦРЛ») на придбання квартири, яка знаходиться за адресою: 

Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вул. Франка, 5В, 

квартира 44, загальною площею 55,5 кв.м., вартістю 549450, 00 грн. (п’ятсот 

сорок дев’ять тисяч чотириста п’ятдесят гривень 00 копійок) для лікарів КНП 

«Корюківська ЦРЛ» у приватного підприємства «Житлоінвест»; уповноважити 

генерального директора КНП «Корюківська ЦРЛ» Пивовара Сергія Григоровича 

на підписання договору купівлі – продажу даної квартири. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 347 «Про надання дозволу» 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 прийняти звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 

2021року та винести його на чергову сесію для затвердження міською радою, а 

саме: - по доходах у сумі 122 306,6 тис. гривень, в тому числі по доходах 

загального фонду міського бюджету у сумі 119 691,2 тис. гривень та  

спеціального фонду міського бюджету у сумі 2 615,4 тис. гривень; - по видатках 

у сумі 112 049,2 тис. гривень, у тому числі по видатках загального фонду 

міського бюджету у сумі 97 197,8 тис. гривень та спеціального фонду міського 

бюджету у сумі 14 851,4 тис. гривень; - по кредитуванню у сумі 97,1 тис. 

гривень., в тому числі по загальному фонду в сумі 81,0тис.гривень та по 

спеціальному фонду в сумі 16,1 тис. гривень.. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 348 «Про звіт про виконання міського бюджету за                

І півріччя 2021 року» 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: 1) зменшити призначення по загальному фонду міського 

бюджету: - по КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 25180,00грн.; - по КПКВКМБ 

0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» в сумі 70000,00грн.; 2) збільшити призначення по 

загальному фонду міського бюджету: - по КПКВКМБ 0112152 «Інші програми 

та заходи у сфері здоров’я» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 25180,00грн.; - по КПКВКМБ 

0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 71000,00грн. та 

зменшити призначення по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в 

сумі 1000,00грн; 3) зменшити призначення по спеціальному фонду (бюджету 

розвитку) міського бюджету по КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері 

державного управління» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) 

інших об’єктів» у сумі 19100,00грн.; 4) збільшити призначення по 

спеціальному фонду (бюджету розвитку) міського бюджету по КПКВКМБ 

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» в сумі 

19100,00грн.; 5) 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 грудня 2020 року № 7-2/VIІI «Про міський бюджет на 2021 

рік». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 349 «Про перерозподіл видатків міського бюджету» 

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 внести зміни та доповнення до: Програми підтримки та розвитку 

«Трудового архіву» у Корюківській міській раді на 2020-2022 роки; Програми 

підтримки сталого функціонування та модернізації матеріально-технічної бази 

закладів первинної  медико-санітарної допомоги на території Корюківської 



територіальної громади на 2019-2021 роки; Програми розвитку, фінансової 

підтримки та поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки; Програми підтримки розвитку 

вторинної медичної допомоги на території Корюківської міської територіальної 

громади на 2020-2022 роки; Програму модернізації систем цілісного майнового 

комплексу по теплопостачанню м. Корюківка на 2019-2021 роки, затвердженої 

рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 

грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм», викласти в новій 

редакції. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 350 «Про внесення змін та доповнень до міських 

Програм» приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятому 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 подати на чергову сесію 

Корюківської міської ради для затвердження проєкт Програми «Безпечне 

правосуддя на території Корюківської міської ради на 2021 рік», обсяг 

фінансування з міського бюджету на реалізацію програми становить 15 000,00 

грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 351 «Про програму «Безпечне правосуддя на території 

Корюківської міської ради на 2021 рік»» приймається одноголосно /додається/. 

 

По шостому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

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

рішенням пропонується затвердити дефектний акт та локальний кошторис на 

правах зведеного кошторисного розрахунку «Декор фасаду нежитлового 

приміщення розташованого за адресою: вул. Вокзальна 8А, м. Корюківка 

Чернігівської області». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 352 «Про затвердження дефектного акту та 

локального кошторису» приймається одноголосно /додається/. 

 

По сьомому 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: 1) 

затвердити протокол про результати електронного аукціону №LLE001-UA-

20210723-88256 сформований оператором електронного майданчика – 

Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА 

БІРЖА» 11.08.2021 року об 20:00:03 з оренди котельні загальною площею 65,4 

кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Бульварна, буд. 6Б, м. Корюківка, 



Корюківський район, Чернігівська область, з орендною платою на місяць – 

3 545,77 грн. (три тисячі п’ятсот сорок п’ять гривень 77 копійок); укласти з 

Приватним акціонерним товариством «Слов’янські шпалери – КФТП», код 

ЄДРПОУ 00278876, договір оренди нерухомого майна, зазначеного у пункті 1 

рішення, терміном на 4 роки 11 місяців; 2) затвердити протокол про результати 

електронного аукціону №LLР001-UA-20210723-25572 сформований 

оператором електронного майданчика –  Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Українська Універсальна Біржа» 11.08.2021 року об 20:00:02 

з продовження договору оренди  №17 від 31.10.2010 року на оренду 

приміщення площею 25,4 кв.м., на І поверсі нежитлової будівлі, що розміщена 

за адресою: вул. Вокзальна, буд.8а, м. Корюківка, Корюківський район, 

Чернігівська область, з орендною платою на місяць – 672,91 грн. (шістсот 

сімдесят дві гривні 91 копійка); укласти з Фізичною особою – підприємцем 

Хоменко Валентиною Володимирівною, ІПН 2574308785, додаткову угоду до 

договору оренди №17 від 31.10.2010 року нерухомого майна, зазначеного у 

пункті 2 рішення, терміном на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 353 «Про затвердження протоколів про результати 

електронних аукціонів про оренду комунального майна» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По восьмому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що даним рішенням Затвердити рішення комісії з питань 

захисту прав дитини при виконавчому комітеті Корюківської міської ради від 

13.08.2021, оформлене Протоколом № 28 відповідно до якого визначено дні та 

години спілкування батька з дитиною, та визначено доцільність позбавлення 

батьківських прав громадян. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 354 «Про затвердження рішення комісії з питань 

захисту прав дитини при виконавчому комітеті Корюківської міської ради» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Р.Р., який проінформував присутніх 

про те, що відповідно до Закону України «Про органи і служби у справах дітей 

та спеціальні установи для дітей», з метою отримання доступу до ресурсів 

ЄІАС «Діти» для виконання в повному обсязі завдань, передбачених 

законодавством у сфері захисту прав дитини, даним рішенням пропонується 

покласти обов’язки по виконанню роботи системного адміністратора 

програмно-апаратних засобів (надалі – ПАЗ) із забезпечення роботи 

комп’ютерної мережі і доступу до програмного забезпечення Єдиної 

інформаційно-аналітична системи «Діти» (надалі – ЄІАС «Діти») Служби у 

справах дітей Корюківської міської ради (надалі – ССД) (надалі – системний 

адміністратор) на оператора комп’ютерного набору загального відділу 



виконавчого апарату міської ради Шемета Ігоря Миколайовича та визначити 

його функціональні обов’язки. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 355 «Про призначення відповідального за 

забезпечення роботи програмного забезпечення ЄІАС «Діти»» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По десятому 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 розглянувши клопотання служби у справах дітей Корюківської 

районної державної адміністрації, Служби у справах дітей Корюківської 

міської ради, даним рішенням пропонується поставити на квартирний облік 

дітей, позбавлених батьківського піклування: Бондаренка Іллю В’ячеславовича, 

26.10.2003 р.н., Науменко Діану Олександрівну, 21.07.2005 р.н., Бабара Микиту 

Сергійовича, 20.07.2005 р.н. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 356 «Про квартирний облік» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Р.Р., який проінформував присутніх 

про те, що розглянувши клопотання ГО «Всеукраїнський союз єврейських 

громадських організацій «Об’єднана єврейська община України», даним 

рішенням пропонується надати Громадській організації «Всеукраїнський союз 

єврейських громадських організацій «Об’єднана єврейська община України» 

дозвіл на встановлення пам’ятного знаку в селі Бреч, Корюківського району, 

Чернігівської області за координатами 51.731078, 32.339318.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 357 «Про надання дозволу на встановлення 

пам’ятного знаку» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому 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 на підставі клопотання КП «Благоустрій» щодо надання 

дозволу на розміщення зовнішньої реклами, керуючись Правилами 

розміщення зовнішньої реклами, вивісок, інформаційних табличок, Типовими 

правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067, ст. 16 Закону України 

«Про рекламу», Правилами благоустрою, забезпечення чистоти, порядку 

утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та 

додержання тиші в громадських місцях населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади, затвердженими рішенням сьомої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 08.07.2021 року № 57-



7/VIII, даним рішенням пропонується: 1) надати Фізичній особі – підприємцю 

Костючок Руслані Олександрівні дозвіл на розміщення об’єкту зовнішньої 

реклами на території міста Корюківка Корюківської міської ради строком на 5 

років, а саме: – тимчасова виносна спеціальна конструкція (рекламний 

вказівник): 1,50 м х 0,53 м х 0,25 м, що розташована в м. Корюківка по вул. 

Шевченка навпроти будинку 52; – рекламна вивіска, напис на будинку 

(будівлі), споруді: 1,00 м х 1,00 м, що розташований в м. Корюківка по вул. 

Шевченка, 52 на фасаді будинку; 2) укласти договори на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами на території населених пунктів Корюківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 358 «Про надання дозволу на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами» приймається одноголосно /додається/. 

 

По тринадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

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

розглянувши заяву Рубан А.А. від 29.07.2021 року, враховуючи рішення сьомої 

позачергової сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 21.06.2017 

року «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 КП 

«Корюківкаводоканал» дозвіл на підключення житлового будинку заявниці до 

централізованої мережі водопостачання. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 359 «Про надання дозволу на підключення до 

централізованої мережі водопостачання» приймається одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що даним рішенням пропонується надати дозвіл Бабичу 

Сергію Володимировичу, Бабич Людмилі Олексіївні, Батюшенко (дівоче – 

Бабич) Марині Сергіївні та Бабич Вікторії Сергіївні на оформлення дубліката 

свідоцтва про право спільної часткової власності по ¼ частці на житло – 

квартиру, що розташована за адресою: Корюківський район, м. Корюківка, вул. 

Шевченка, буд. 42 кв. 12, що було видано 14.10.1993 року на підставі рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 30.09.1993 року № 138, у 

зв’язку із зіпсуванням оригіналу. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 360 «Про виготовлення дубліката свідоцтва про право 

власності» приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх що розглянувши звернення громадян та додані до них документи, у 

зв’язку з наявністю подвоєної нумерації, Порядком присвоєння адрес об’єктам 



будівництва, об’єктам нерухомого майна, що затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 року № 690, даним рішенням 

пропонується впорядкувати адреси об’єктів, зазначених заявниками..  

ВИСТУПИЛИ: староста Рибинського старостинського округу Корюківської 

міської ради Помаз Г.О., який повідомив, що даним рішенням планується 

впорядкувати адресу його близьким особам, 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 № 361 «Про впорядкування адресного господарства» 

приймається більшістю голосів /додається/. 

 

По шістнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника загального відділу виконавчого апарату міської 

ради Лимаренко Н.П., яка проінформувала присутніх про те, що з нагоди Дня 

незалежності України, Конференції педагогічних працівників, Дня підприємця, 

Дня села Савинки даним рішенням пропонується нагородити громадян 

Почесними грамотами Корюківської міської ради з виплатою матеріальної 

допомоги. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 362 «Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради» приймається одноголосно /додається/. 

 

По сімнадцятому 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 

матеріали, відповідно до ст.ст. 8, 13 Закону України «Про поховання та 

похоронну справу», постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року 

№ 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких 

категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка 

зобов’язалася поховати померлого», рішення виконкому Корюківської міської 

ради від 19.01.2021 року № 30 «Про затвердження Порядку надання допомоги 

на поховання, даним рішенням пропонується надати таку допомогу заявникам. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 363 «Про надання допомоги на поховання» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По вісімнадцятому 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, депутатів міської ради 

восьмого скликання та додані до них матеріали, керуючись рішенням другої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року № 54-

2/VIІІ «Про затвердження Положення про порядок та умови надання 

громадянам разової адресної матеріальної допомоги» (зі змінами), даним 



рішенням пропонується надати матеріальну допомогу на лікування 

нехронічних захворювань відповідним громадянам. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 364 «Про надання матеріальної допомоги» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Р.Р., який проінформував присутніх 

про те, що розглянувши подання заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо преміювання директора 

«Трудового архіву» Корюківської міської ради, керуючись Положенням про 

призначення, звільнення, умови оплати праці та преміювання керівників 

підприємств, установ та організацій, що належать до міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади, затвердженим 

рішенням тринадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

05.03.2018 року, даним рішенням пропонується затвердити подання на 

преміювання директора «Трудового архіву» Корюківської міської ради 

Іваненко Тетяни Вікторівни за серпень у розмірі 50% посадового окладу. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 365 «Про преміювання» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.АХМЕДОВ  



 

Засідання виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 17.08.2021 року 

СПИСОК ПРИСУТНІХ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ 

РАДИ 

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 Єгунова Алла Іванівна 
староста Домашлинського 

старостинського округу 

6 Козел Володимир Іванович 
староста Забарівського старостинського 

округу 

7 Кравченко Олена Василівна 
староста Сядринського старостинського 

округу 

8 
Кучеренко Леонід 

Анатолійович 

староста Тютюнницького 

старостинського округу 

9 Лісений Віктор Миколайович 
староста Савинківського 

старостинського округу 

10 Мисник Віктор Дмитрович 
староста Охрамієвицького 

старостинського округу 

11 Пилипенко Раїса Григорівна 
староста Хотіївського старостинського 

округу 

12 Помаз Геннадій Олексійович 
староста Рибинського старостинського 

округу 

13 Редін Антон Леонідович 
староста Олександрівкого 

старостинськго округу 

14 Рябець Петро Олександрович 
староста Прибинського 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 
Галущенко Сергій 

Володимирович 

заступник начальника Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради 

19 Кожема Оксана Миколаївна 

начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності - головний бухгалтер 

виконавчого апарату міської ради 

20 Лимаренко Ніна Петрівна 
начальник загального відділу 

виконавчого апарату міської ради 

21 Наумчик Ірина Володимирівна 

начальник Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської 

ради 

22 Рачек Анатолій Євгенович пенсіонер 

23 Селюк Анатолій Михайлович 

начальник Комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської 

ради 

24 Скиба Тетяна Віталіївна 

начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого 

апарату міської ради 

25 Шумський Віктор Леонтійович 

завідувач інформаційно-аналітичним 

відділом Корюківської центральної 

районної лікарні 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.АХМЕДОВ 

 


