
П Р О Т О К О Л   № 34 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 24 грудня 2021 року 

Час: 10.00 год. - 10.45 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                           

24 грудня 2021 року з’явилися 28 членів (список додається). 

Запрошені:  

Головний спеціаліст юридичного відділу - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Бабич Вікторія Сергіївна. 

Головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про перерозподіл видатків міського бюджету. (583) 

2. Про субвенцію з державного бюджету. (584) 

3. Про зменшення субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної 

субвенції з держаного бюджету. (585) 

4. Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону про 

оренду комунального майна. (586) 

5. Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону з 

продажу нежитлової будівлі (громадського будинку), що розташований за 

адресою: Чернігівська область, Корюківський район, с. Прибинь, вул. Слави, 

буд. 3. (587) 

6. Про затвердження звітів про оцінку майна. (588) 

7. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства на 

2022 рік. (589) 

8. Про затвердження калькуляції вартості послуг КП «Убідьське». (590) 

9. Про затвердження структури та штатних розписів. (591) 

10. Про видачу ордеру. (592) 

11. Про надання разової матеріальної допомоги. (593) 

12. Про надання допомоги на поховання. (594) 

13. Про преміювання. (595) 



14. Про погодження Інвестиційної програми КП «Корюківкаводоканал». 

(596) 

15. Про встановлення тарифів для споживачів, які не є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення. (597) 

16. Про надання дозволу на попередню оплату товарів, робіт і послуг на 

період карантину. (598) 

 

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 зменшити призначення по спеціальному фонду міського 

бюджету по КПКВКМБ 0117322 «Будівництво медичних установ та закладів» 

по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» в сумі 49500,00 грн по об’єкту «Капітальний ремонт 

приймально-діагностичного відділення КНП «Корюківська ЦРЛ» за адресою: 

м. Корюківка, вул. Шевченка, 101, Чернігівської обл.»; 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 49500,00 

грн для оплати транспортних послуг по доставці благодійного рідкого кисню. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 583 «Про перерозподіл видатків міського бюджету» 

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 згідно розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 13.12.2021 року № 1647-р «Про розподіл у 2021 

році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 

комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки» 

міському бюджету виділена субвенція з державного бюджету в сумі 828 130,00 

грн (ККД 41032500). У зв’язку з цим, керуючись п. 15 рішення другої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-

2/VIII «Про міський бюджет на 2021 рік», даним рішенням пропонується  

визначити головним розпорядником коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на 

придбання комунальної техніки в сумі 828 130,00 грн – Корюківську міську 

раду; одержувачем бюджетних коштів в сумі 300 000,00 грн – КП 

«Корюківкаводоканал» (КПКВКМБ 0116020 КЕКВ 3210); одержувачем 

бюджетних коштів в сумі 528 130,00 грн – КП «Благоустрій» Корюківської 

міської ради (КПКВКМБ 0116020 КЕКВ 3210). 



ВИРІШИЛИ: рішення № 584 «Про субвенцію з державного бюджету» 

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 згідно спільного 

розпорядження голів Чернігівської обласної державної адміністрації та 

Чернігівської обласної ради від 20.12.2021 року № 85 «Про зменшення 

субвенції з державного бюджету» міському бюджету зменшена субвенція з 

місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету на підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників та проведення супервізії в сумі 193003,00 грн (ККД 41051400). У 

зв’язку з цим, керуючись п. 15 рішення другої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15.12.2020 року № 7-2/VIII «Про міський бюджет на 

2021 рік», даним рішенням пропонується зменшити призначення за рахунок 

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету на підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників та проведення супервізії в сумі 193003,00 грн 

(КПКВКМБ 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження» в сумі 6483,00 грн, КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» 

в сумі 186520,00 грн). Головний розпорядник – Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 585 «Про зменшення субвенції з місцевого бюджету 

за рахунок відповідної субвенції з держаного бюджету» приймається 

одноголосно /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 розглянувши протокол про результати 

електронного аукціону № LLE001-UA-20211201-90411, сформований 

20.12.2021 року та наданий Товариством з обмеженою відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА», даним рішенням пропонується 

затвердити даний протокол з оренди приміщення площею 36,0 кв.м. в 

адмінбудівлі, що знаходиться за адресою: вул. Зарічна, буд. 31,                            

с. Олександрівка, Корюківський район, Чернігівська область, з орендною 

платою на місяць – 302,40 грн (триста дві гривні 40 коп.), та укласти договір 

оренди цього майна з переможцем торгів. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 586 «Про затвердження протоколу про результати 

електронного аукціону про оренду комунального майна» 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 протокол про результати 

електронного аукціону № UA-PS-2021-11-24-000027-1 сформований 12.12.2021 

року та наданий Товариством з обмеженою відповідальністю 

«ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», даним рішенням пропонується затвердити даний 

протокол з продажу нежитлової будівлі (громадського будинку), що 

розташований за адресою: Чернігівська область, Корюківський район., 

с. Прибинь, вул. Слави, буд. 3, за ціною продажу лоту – 50 000,00 грн 

(п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 587 «Про затвердження протоколу про результати 

електронного аукціону з продажу нежитлової будівлі (громадського будинку), 

що розташований за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, с. 

Прибинь, вул. Слави, буд. 3» 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 звіти про оцінку майна: 

нежитлового приміщення, гаражу загальною площею 293,7 кв.м., що перебуває 

на балансі Корюківської міської ради та знаходиться за адресою: Чернігівська 

область, Корюківський район, м. Корюківка, вул. Вокзальна, буд. 9а; 

нежитлової будівлі загальною площею 420,1 кв.м. та сараю загальною площею 

51,5 кв.м., що перебувають на балансі Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради та знаходиться за адресою: Чернігівська 

область, Корюківський район, м. Корюківка, вул. Хмельницького Б., буд. 4, 

даним рішенням пропонується затвердити дані звіти та встановити, що згідно 

звіту ринкова вартість майна для цілей оренди, станом на 06.12.2021 року, 

становить 279 015,00 грн (двісті сімдесят дев’ять тисяч п’ятнадцять гривень 00 

коп.) без врахування ПДВ та станом на 21.12.2021 року, становить 1 097 522,33 

грн (один мільйон дев’яносто сім тисяч п’ятсот двадцять дві гривні 33 коп.) без 

врахування ПДВ відповідно. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 588 «Про затвердження звітів про оцінку майна» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По сьомому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 



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

про те, що даним рішенням пропонується затвердити фінансовий план на 2022 

рік Районного комунального спеціалізованого лісогосподарського 

підприємства «Корюківкаліс». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 589 «Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства на 2022 рік» 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 пропонується затвердити з 01 січня 2022 

року калькуляцію вартості однієї години послуг тракторів Т-40, МТЗ-80 та 

МТЗ-82 Комунального підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради з 

очищення доріг від снігу для різних категорій отримувачів такої послуги. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 590 «Про затвердження калькуляції вартості послуг 

КП «Убідьське»» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятому 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 затвердити з 01 січня 2022 

року структури та штатні розписи Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради, Комунального підприємства «Благоустрій» 

Корюківської міської ради, Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради, а також пропонується погодити штатну чисельність 

працівників обслуговуючого персоналу закладів загальної середньої освіти та 

закладів позашкільної освіти, закладів дошкільної освіти, Корюківського 

історичного музею, сільських будинків культури та клубів, міського будинку 

культури, Корюківської публічної бібліотеки, Корюківської школи мистецтв ім. 

О.С. Корнієвського Корюківської міської ради. 

ВИСТУПИЛИ: начальник КП «Благоустрій» - член виконкому Селюк А.М., 

який повідомив присутніх про те що дане рішення стосується його особисто, то 

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

нього наявний конфлікт інтересів і про те, що участі в голосуванні він 

приймати не буде.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 591 «Про затвердження структури та штатних 

розписів» приймається більшістю голосів (за - 27, проти - 0, утримався - 0, не 

голосував - 1) /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 на підставі клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» даним рішенням 

пропонується видати ордер на службову трикімнатну квартиру № 3 в будинку 



№ 36 по вул. Бульварна в місті Корюківка лікарю-анестезіологу Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради Бубенець Ользі Василівні, 1977 р.н. з сім’єю. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 592 «Про видачу ордеру» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По одинадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши клопотання депутатів Корюківської міської 

ради восьмого скликання Погребняка П.П. та Левченка О.Г., даним рішенням 

пропонується надати разову матеріальну допомогу Ковальову Володимиру 

Івановичу у розмірі 5000,00 грн, та Кулазі Михайлу Петровичу у розмірі 

8000,00 грн на лікування нехронічних заявників. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 593 «Про надання разової матеріальної допомоги» 

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 розглянувши заяву Мартиновича В.П. та 

додані до неї документи, даним рішенням пропонується надати допомогу на 

поховання безробітного Шустіка В.В. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 594 «Про надання допомоги на поховання» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По тринадцятому 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 керівників 

комунальних підприємств, установ та організацій Корюківської міської ради, 

даним рішенням пропонується затвердити Подання на преміювання за грудень 

2021 року: 1) начальника Корюківської житлово-експлуатаційної контори 

Жоголка Андрія Олександровича у розмірі 50% посадового окладу; 2) 

начальника Комунального підприємства «Рампа» Корюківської міської ради 

Кривди Тетяни Федорівни у розмірі 50% посадового окладу; 3) генерального 

директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської ради Лещенко Світлани Віталіївни у розмірі 22,5% 

посадового окладу; 4) начальника Комунального підприємства «Благоустрій» 

Корюківської міської ради Селюка Анатолія Михайловича у розмірі 3% 

посадового окладу; 5) начальника Комунального підприємства «Убідьське» 

Корюківської міської ради Малюк Лариси Миколаївни у розмірі 3% посадового 

окладу; 6) начальника Центру надання соціальних послуг Корюківської міської 



ради Єрмоленко Тамари Олексіївни у розмірі 7% посадового окладу; 7) 

генерального директора Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради 

Пивовара Сергія Григоровича у розмірі 50% посадового окладу; 8) директора 

Районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс» Іллюченка Олексія Павловича у розмірі 40% посадового 

окладу; директора «Трудового архіву» Корюківської міської ради Іваненко 

Тетяни Вікторівни у розмірі 50% посадового окладу; 10) директора 

Корюківського міського молодіжного центра «КУБ» Корюківської міської ради 

Онищука Володимира Леонідовича у розмірі 50% посадового окладу. 

ВИСТУПИЛИ: начальник КП «Благоустрій» - член виконкому Селюк А.М., 

який повідомив присутніх про те що дане рішення стосується його особисто, то 

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

нього наявний конфлікт інтересів і про те, що участі в голосуванні він 

приймати не буде.  

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Р.Р., який повідомив присутніх про те, 

що на адресу виконавчого комітету Корюківської міської ради надійшло 

повідомлення начальника КП «РАМПА» - членкині виконкому Кривди Т.Ф., 

яка повідомляла про те що дане рішення стосується її особисто, то відповідно 

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

наявний конфлікт інтересів. На даному засіданні виконавчого комітету вона 

відсутня. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 595 «Про преміювання» приймається більшістю 

голосів (за - 27, проти - 0, утримався - 0, не голосував - 1) /додається/. 

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник начальника КП «Корюківкаводоканал» Галущенко 

С.В., який проінформував присутніх про те, що відповідно до п. 1.1. Порядку 

розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, 

ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні 

адміністрації, даним рішенням пропонується погодити Комунальному 

підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради «Інвестиційну 

програму Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради на 2022-2023 роки». Проєкт вказаної програми пройшов 

процедуру оприлюднення до 18.08.2021 року. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 596 «Про погодження Інвестиційної програми КП 

«Корюківкаводоканал»» приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник начальника КП «Корюківкаводоканал» Галущенко 

С.В., який проінформував присутніх про те, що даним рішенням пропонується 



встановити з 01 січня 2022 року тарифи на послуги Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, в наступному розмірі: 1) 

централізоване водопостачання для споживачів, які не є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого водопостачання: за 1 м. куб. –            

28 грн 46 коп. з урахуванням ПДВ без врахування інвестиційної складової 

тарифу на встановлення загальнобудинкових приладів обліку; 2) 

централізоване водовідведення для споживачів, які не є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого водовідведення: за 1 м. куб. –                  

45 грн 49 коп. з урахуванням ПДВ без врахування інвестиційної складової 

тарифу. Дана інформації була доведена до споживачів, обговорення тарифів 

закінчилося, пропозиції та зауваження на адресу підприємства не надходили. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 597 «Про встановлення тарифів для споживачів, які не 

є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення» приймається одноголосно /додається/. 

 

По шістнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - 

головний бухгалтер виконавчого апарату міської ради Кожема О.М., яка 

проінформувала присутніх про те, що відповідно до постанов Кабінету 

Міністрів України від 04.12.2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення 

розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати 

товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», від 22.07.2020 

року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

від 23.12.2021 року № 1358 «Про внесення зміни до пункту 15-1 постанови 

Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641», даним рішенням 

пропонується дозволити Корюківській міській раді, Фінансовому відділу 

Корюківської міської ради, Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради, Корюківському дошкільному навчальному закладу 

№1 «Дельфін» художньо – естетичного напрямку  Корюківської міської ради, 

Корюківському дошкільному навчальному закладу №4 «Веселка» еколого–

натуралістичного напрямку Корюківської міської ради, Центру надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради, Корюківському міському 

молодіжному центру «КУБ» Корюківської міської ради, Корюківській районній 

організації ветеранів у 2021 році передбачати у договорах про закупівлю 

товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти попередню оплату та здійснювати її 

лише у разі закупівлі вітчизняних періодичних друкованих видань та послуг з 

їх доставки, поштових марок та маркованих конвертів на строк не більше 

дванадцяти місяців, закупівлю інших товарів, робіт і послуг, якщо розмір такої 

оплати не перевищує 30 відсотків вартості їх річного обсягу, на строк не більше 

трьох місяців, у розмірі 100 відсотків планової вартості природного газу за 

грудень 2021 року для проведення розрахунків за природний газ відповідно до 



укладених договорів постачання природного газу між ТОВ «Нафтогаз 

Трейдінг» та бюджетними установами.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 598 «Про надання дозволу на попередню оплату 

товарів, робіт і послуг на період карантину» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ  



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

на засіданні 24 грудня 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 Козел Володимир Іванович староста Забарівського старостинського 

округу 

10 Кравченко Олена Василівна староста Сядринського старостинського 

округу 

11 Кучеренко Леонід 

Анатолійович 

староста Тютюнницького старостинського 

округу 

12 Мисник Віктор Дмитрович староста Охрамієвицького старостинського 

округу 

13 Пилипенко Раїса 

Григорівна 

староста Хотіївського старостинського 

округу 

14 Помаз Геннадій 

Олексійович 

староста Рибинського старостинського 

округу 

15 Редін Антон Леонідович староста Олександрівського 

старостинського округу 

16 Циклаурі Юрій Муссович староста Перелюбського старостинського 

округу 

17 Юденко Наталія 

Миколаївна 

староста Рейментарівського 

старостинського округу 

18 Барсук Олена Іванівна начальник фінансового відділу 

Корюківської міської ради 

19 Ващенко Іван 

Олександрович 

начальник юридичного відділу – 

державний реєстратор виконавчого апарату 

міської ради 

20 Галущенко Сергій 

Володимирович 

заступник начальника Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» 



Корюківської міської ради 

21 Кожема Оксана Миколаївна начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності - головний бухгалтер 

виконавчого апарату міської ради 

22 Кукуюк Оксана Леонідівна начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого апарату 

міської ради 

23 Лимаренко Ніна Петрівна начальник загального відділу виконавчого 

апарату міської ради 

24 Одерій Олена Арсентіївна начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

25 Рачек Анатолій Євгенович пенсіонер 

26 Селюк Анатолій 

Михайлович 

начальник Комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради 

27 Скиба Тетяна Віталіївна начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату 

міської ради 

28 Шумський Віктор 

Леонтійович 

завідувач інформаційно-аналітичним 

відділом Корюківської центральної 

районної лікарні 

 

 

Міський голова                                                                       Ратан АХМЕДОВ 


