
П Р О Т О К О Л   № 19 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 30 липня 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 30 липня 

2021 року з’явилися 19 членів (список додається). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про надання дозволу на тимчасове розміщення розважальних об’єктів 

та об’єктів торгівлі під час проведення заходів з нагоди святкування Дня міста 

Корюківка.(323) 

 

По першому 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 надати дозволи фізичним особам - 

підприємцям Тарасевич Ксенії Миколаївні, Фриз Ігорю Богдановичу, Сагурі 

Сергію Івановичу, державному професійно – технічному навчальному закладу 

«Сновське вище професійне училище лісового господарства» дозвіл на 

тимчасове розміщення об’єктів торгівлі під час проведення заходів з нагоди 

святкування Дня міста Корюківка. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 326 «Про надання дозволу на тимчасове розміщення 

розважальних об’єктів та об’єктів торгівлі під час проведення заходів з нагоди 

святкування Дня міста Корюківка» приймається одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.АХМЕДОВ 



 

Засідання виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 30.07.2021 року 

СПИСОК ПРИСУТНІХ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

МІСЬКОЇ РАДИ 

1 
Ахмедов Ратан Ратанович міський голова 

2 
Гончаренко Ірина Василівна староста Брецького старостинського 

округу 

3 
Григор’єв Ігор 

Олександрович 

староста Наумівського старостинського 

округу 

4 
Кравченко Олена Василівна староста Сядринського старостинського 

округу 

5 
Кучеренко Леонід 

Анатолійович 

староста Тютюнницького 

старостинського округу 

6 
Лісений Віктор Миколайович староста Савинківського 

старостинського округу 

7 
Мисник Віктор Дмитрович староста Охрамієвицького 

старостинського округу 

8 
Помаз Геннадій Олексійович староста Рибинського старостинського 

округу 

9 
Редін Антон Леонідович староста Олександрівкого 

старостинськго округу 

10 
Рябець Петро Олександрович староста Прибинського старостинського 

округу 

11 
Циклаурі Юрій Муссович староста Перелюбського старостинського 

округу 

12 
Барсук Олена Іванівна начальник фінансового відділу 

Корюківської міської ради 

13 

Галущенко Сергій 

Володимирович 

заступник начальника комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради 

14 

Єрмоленко Яна Сергіївна начальник відділу архітектури, 

містобудування та житлово-

комунального господарства – головний 

архітектор міської ради 

15 

Кожема Оксана Миколаївна начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності - головний бухгалтер 

виконавчого апарату міської ради 



16 

Кукуюк Оксана Леонідівна начальник відділу економіки, 

транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради 

17 
Лимаренко Ніна Петрівна начальник загального відділу 

виконавчого апарату міської ради 

18 
Наумчик Ірина 

Володимирівна 

начальник відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

19 

Шумський Віктор 

Леонтійович 

завідувач інформаційно-аналітичним 

відділом Корюківської центральної 

районної лікарні 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.АХМЕДОВ 

 


