
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 24 січня 2022 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 січня 2022 року з’явилися 26 членів (список додається). 

Запрошені:  

Головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

Начальник Відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства Корюківської міської ради – головний архітектор Лихотинська 

Лілія Анатоліївна. 

Головний спеціаліст юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Бабич Вікторія Сергіївна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про внесення змін та доповнень до міських Програм. (15) 

2. Про внесення змін до рішення десятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIII «Про бюджет 

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000)». (16) 

3. Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону про 

оренду комунального майна. (17) 

4. Про затвердження звіту про оцінку майна. (18) 

5. Про продовження приватизації об’єкта малої приватизації. (19) 

6. Про формування Переліку об’єктів малої приватизації на 2022 рік. (20) 

7. Про затвердження розміру кошторисної заробітної плати на 2022 рік. 

(21) 

8. Про затвердження штатного розпису. (22) 

9. Про квартирний облік. (23) 

10. Про впорядкування адресного господарства. (24) 



11. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень для 

проектування об’єкта будівництва. (25) 

12. Про надання допомоги на поховання. (26) 

13.  Про надання разової матеріальної допомоги. (27) 

14. Про привітання з нагоди ювілею. (28) 

15. Про роботу зі зверненнями громадян. (29) 

16. Про виключення квартири з числа службового житла. (30) 

17. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства на 

2022 рік. (31) 

18. Про створення штабу з організації та проведення міського етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»). (32) 

19. Про погодження порядку забезпечення організаторами заходів 

харчуванням учасників за рахунок коштів міського бюджету. (33) 

20. Про преміювання. (34) 

 

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 внести зміни в Міську програму розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради на 

2019-2024 роки та в Програму підтримки та розвитку «Трудового архіву» у 

Корюківській міській раді на 2020-2022 роки. Всі зміни зумовлені збільшенням 

фінансування по даних програмах. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 15 «Про внесення змін та доповнень до міських 

Програм» 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 погодити внесення змін в бюджет Корюківської міської 

територіальної громади, а саме визначити на 2022 рік: 1) доходи міського 

бюджету у сумі 254 233 050,00 гривень, в тому числі доходи загального фонду 

міського бюджету 244 220 150,00 гривень та доходи спеціального фонду 

міського бюджету 10 012 900,00 гривень; 2) видатки міського бюджету у сумі 

256 461 931,04 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського 

бюджету 240 791 042,64 гривень та видатки спеціального фонду міського 

бюджету 15 670 888,40 гривень; 3) повернення кредитів до спеціального фонду 

міського бюджету в сумі 40400,00 гривень; 4) надання кредитів з міського 

бюджету у сумі 220 400,00 гривень у тому числі надання кредитів із загального 

фонду міського бюджету – 180 000,00 гривень та надання кредитів із 



спеціального фонду міського бюджету - 40 400,00 гривень; 5) профіцит за 

загальним фондом міського бюджету у сумі 4 574 318,40 гривень згідно з 

додатком 2 до цього рішення; 6) дефіцит за спеціальним фондом міського 

бюджету у сумі 4 574 318,40 гривень; 7) оборотний залишок бюджетних коштів 

міського бюджету у розмірі 10 000,00 гривень, що становить 0,004 відсотка 

видатків загального фонду міського бюджет; 8) затвердити розподіл витрат 

міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 

51 631 408,40 гривень. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 16 «Про внесення змін до рішення десятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 4-

10/VIII «Про бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік 

(код бюджету 25507000000)»» приймається одноголосно/додається/. 

 

По 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 розглянувши протокол про результати 

електронного аукціону № LLР001-UA-20211221-79548 сформований 09.01.2022 

року та наданий ТОВ «Українська Універсальна Біржа», даним рішенням 

пропонується затвердити даний протокол з продовження договору оренди  №4 

від 17.05.2013 року на оренду приміщення площею 26,18 кв.м., в 

одноповерховій нежитловій будівлі, що знаходиться за адресою: вул. 

Шевченка, буд. 83а, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, з 

орендною платою на місяць – 1515,00 грн (одна тисяча п’ятсот п’ятнадцять 

гривень 00 копійок), та укласти з переможцем відповідний договір оренди. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 17 «Про затвердження протоколу про результати 

електронного аукціону про оренду комунального майна» 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 наданий орендарем звіт про 

оцінку майна: нежитлового приміщення загальною площею 20,5 кв.м. на 

першому поверсі адміністративної будівлі, що знаходиться за адресою: 

Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка, вул. Вокзальна, буд. 

8а, даним рішенням пропонується його затвердити, згідно звіту ринкова 

вартість майна для цілей оренди, станом на 13.01.2022 року, становить 

51 933,33 грн (п’ятдесят одна тисяча дев’ятсот тридцять три гривні 33 копійки) 

без врахування ПДВ 

ВИРІШИЛИ: рішення № 18 «Про затвердження звіту про оцінку 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 з метою завершення приватизації об’єкта 

малої приватизації, що включений до Переліку об’єктів, які підлягають 

приватизації у 2019 році, рішенням двадцять п’ятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 19.07.2019 року № 5-25/VII «Про включення 

нового об’єкту до Переліку об’єктів, які підлягають приватизації у 2019 році», 

даним рішенням пропонується продовжити приватизацію об’єкта малої 

приватизації, що включений до Переліку об’єктів, які підлягають приватизації 

у 2019 році, а саме - Незавершене будівництво, житловий будинок, що 

розташований за адресою:  Чернігівська область, Корюківський район, м. 

Корюківка, вул. Бульварна, буд. 43 та створити комісію з обстеження об’єкта 

малої приватизації. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 19 «Про продовження приватизації об’єкта малої 

приватизації» 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 з метою належного та ефективного 

використання майна міської комунальної власності, наповнення дохідної 

частини міського бюджету, даним рішенням пропонується сформувати Перелік 

об’єктів малої приватизації комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, що підлягають приватизації у 2022 році. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 20 «Про формування Переліку об’єктів малої 

приватизації на 2022 рік» 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 для замовників розмір 

кошторисної заробітної плати на 2022 рік для розрахунку вартості будівництва, 

капітального та поточного ремонтів об’єктів, що споруджуються та/або 

виконуються за рахунок коштів бюджету Корюківської міської територіальної 

громади та коштів підприємств, установ, організацій, що належать до 

комунальної власності територіальної громади, у розмірі 16 339,00 грн, що 

відповідає середньому розряду складності робіт 3,8. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 21 «Про затвердження розміру кошторисної 

заробітної плати на 2022 рік» приймається одноголосно /додається/. 

 

По восьмому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 



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

присутніх про те, що розглянувши клопотання КП «РАМПА», даним рішенням 

пропонується затвердити з 01.02.2022 року новий штатний розпис 

підприємства у зв’язку з введенням штатної одиниці техніка з інвентаризації 

нерухомого майна. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 22 «Про затвердження штатного розпису» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника юридичного відділу – державного реєстратора 

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

про те, що даним рішенням пропонується зняти з квартирного обліку при 

виконавчому комітеті Корюківської міської ради двох осіб у зв’язку з 

отриманням ними ордерів на службове житло, а також затвердити списки 

квартирного обліку осіб, які перебувають на обліку за місцем проживання та 

потребують поліпшення житлових умов на 2022 рік.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 23 «Про квартирний облік» приймається 

одноголосно/додається/. 

 

По десятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Відділу архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської міської ради – головний архітектор 

Лихотинська Л.А., яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши 

звернення начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради Наумчик І.В. та додані до нього документи, у зв’язку з наявністю 

невідповідності нумерації адреси об’єкту нерухомого майна його фактичному 

розташуванню та з метою упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна, 

даним рішенням пропонується змінити адресу об’єкту нерухомого майна – 

громадському будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та 

спорудами (попередня адреса - Україна, Чернігівська область, Корюківський 

район, село Білошицька Слобода, вулиця Шевченка, 30), що перебуває в 

комунальній власності Корюківської територіальної громади та в оперативному 

управління Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради, присвоївши адресу: Україна, Чернігівська область, Корюківський район, 

село Білошицька Слобода, вулиця Шевченка, будинок 21-Б. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 24 «Про впорядкування адресного господарства» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Відділу архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської міської ради – головний архітектор 

Лихотинська Л.А., яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши 



клопотання директора ТОВ «Племінне господарство «Бреч» Смаглюка В.М. та 

додані до нього документи, даним рішенням пропонується затвердити та 

надати містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта 

будівництва: «Реконструкція котельні з прибудовою приміщення для 

встановлення розподільчого колектора по вул. Шкільна, 7Б в с. Бреч, 

Корюківського району, Корюківська територіальна громада, Чернігівської 

області, 15361».  

ВИРІШИЛИ: рішення № 25 «Про затвердження та надання містобудівних умов 

та обмежень для проектування об’єкта будівництва» 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 заяву Летути О.С. та додані до неї 

документи, даним рішенням пропонується надати заявниці допомогу у розмірі 

1000,00 грн на поховання безробітного Летути Ю.В.. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 26 «Про надання допомоги на поховання» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По тринадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши звернення Богдановської С.О., клопотання 

депутатів Корюківської міської ради восьмого скликання Купрієнка Л.М., 

Погребняка П.П. та додані до них матеріали, даним рішенням пропонується 

надати разову матеріальну допомогу в сумі: 1) 1500,00 грн Богдановській 

Світлані Олександрівні, 2) 5000,00 грн Хобелу Станіславу Олександровичу, 3) 

5000,00 грн Хижняк Аллі Іванівні. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 27 «Про надання разової матеріальної допомоги» 

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 розглянувши клопотання Корюківської районної 

організації ветеранів, даним рішенням пропонується з нагоди ювілейного дня 

народження вручити вітальну листівку Грукало Мотроні Іванівні, Милейко 

Валентині Дмитрівні, Коржу Федору Петровичу з виплатою матеріальної 

допомоги у розмірі 500 грн кожному. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 28 «Про привітання з нагоди ювілею» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По п’ятнадцятому 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 даним рішенням 

пропонується прийняти до відома інформацію про роботу зі зверненнями 

громадян по Корюківській міській раді за 2021 рік. 

За 2021 рік було проведено 9 сесій, прийнято 337 рішень, 34 засідання 

виконавчого комітету, прийнято 598 рішень. Станом на 1 січня 2022 року до 

міської ради надійшло 1306 звернень, в т.ч.: 915 клопотань від підприємств, 

установ та організацій, 391 заява громадян. Ухвал та рішень суду - 162. Листів 

та клопотань районної ради та райдержадміністрації – 65. Запитів, згідно 

Закону «Про доступ до публічної інформації» - 10.  

Міською радою розглянуто 55 адміністративних протоколів. Притягнуто 

до адмінвідповідальності громадян у вигляді штрафу на суму 50320 грн, 

сплачено штрафів - 26044 грн.  

Відділом земельних ресурсів розглянуто 2371 заява громадян, 

підготовлено та винесено на розгляд сесій міської ради матеріали та відповідні 

проекти рішень. 

По старостинських округах за 2021 рік: вчинено нотаріальних дій - 603, 

зареєстровано та знято з реєстрації громадян – 511, видано довідок - 5751, 

зареєстровано звернень громадян – 1203, вхідної документації - 546, вихідної 

документації - 1210, УСЗН (оформлення всіх видів соціальної допомоги) – 

1610. 

По ЦНАП надано послуг – 21816 в т.ч.: 

- суб’єктом надання яких є міська рада  - 15807 

- реєстрація місця проживання -  947; 

- виданих довідок про склад сім’ї  – 1423; 

- виданих довідок про зареєстрованих  у житловому приміщенні - 3108 

- державна реєстрація речових прав – 6331; 

- реєстрація ЮО та ФОП – 1111;  

- інформаційні довідки –674; 

- ДЗК – 2932; 

- АПСХ – 3077; 

- інші – 2820. 

По КП «Корюківкаводоканал» - 901 звернення. Корюківська ЖЕК –  

письмових звернень - 40, усних – 528, позачергових (виклики) – 40. КП 

«Благоустрій» - 202 звернення,  П «Убідське» - 12 звернень, КП «РАМПА» - 

652 звернення фізичних осіб, 47 - юридичних осіб, 38 – суди, прокуратура. КП 

«Корюківкаліс» - 126 звернень, ЦПМСД – 22 звернення, ЦРЛ – 30 звернень. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 29 «Про роботу зі зверненнями громадян» 

приймається одноголосно /додається/. 

 



По шістнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника юридичного відділу – державного реєстратора 

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

про те, що розглянувши спільне клопотання адміністрації та профспілкового 

комітету КНП «Корюківська ЦРЛ» щодо виключення квартири з числа 

службового житла, даним рішенням виключити квартиру № 2 по вул. 

Шевченка, буд. 48 в м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області 

з числа службового житла. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 30 «Про виключення квартири з числа службового 

житла» приймається одноголосно /додається/. 

 

По сімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р., який проінформував присутніх 

про те, що розглянувши КНП «Корюківська ЦРЛ», даним рішенням 

пропонується затвердити фінансовий план на 2022 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 31 «Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства на 2022 рік» приймається одноголосно /додається/. 

 

По вісімнадцятому 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 на виконання абз. 15 ст. 3 Закону України «Про оборону України», пп. 2 п. 3 

Указу Президента України від 12.06.2015 року № 334 «Про заходи щодо 

поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», наказу 

управління освіти і науки облдержадміністрації від 28.12.2021 р. № 243 «Про 

проведення у 2021/2022 н.р. Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл («Джура»)», п. 33 Положення про Всеукраїнську 

дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл («Джура»)», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 року № 845, даним 

рішенням пропонується створити штаб з організації та проведення міського 

етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») та затвердити його склад. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 32 «Про створення штабу з організації та проведення 

міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»)» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятнадцятому 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 відповідно до рішення колегії Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 12.01.2022 року № 01 «Про затвердження норм 

витрат на проведення мистецьких, інтелектуальних, творчих конкурсів, 

олімпіад, конкурсів МАН, спортивних змагань та турнірів міських, районних, 

обласних та Всеукраїнських рівнів», постанов Кабінету Міністрів України від 

02.02.2011 року № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних 

службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження 

підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково 

утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» (зі змінами), від 

18.09.2013 року № 689 «Про затвердження норм витрат на проведення 

спортивних заходів державного та міжнародного рівнів» (зі змінами), наказів 

Міністерства молоді та спорту України від 27.01.2014 року № 144 «Про 

затвердження норм витрат на нагородження переможців та призерів 

спортивних змагань державного рівня» та від 09.02.2018 року № 617 «Про 

затвердження Положення про порядок організації проведення офіційних 

спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального 

забезпечення їх учасників», з метою соціального захисту спортсменів, тренерів 

та інших учасників міських, обласних та всеукраїнських фізкультурно-

оздоровчих і спортивних заходів, даним рішенням пропонується погодити 

Порядок забезпеченням харчуванням учасників мистецьких, інтелектуальних, 

творчих конкурсів, олімпіад, конкурсів МАН, спортивних змагань та турнірів 

міських, районних, обласних та Всеукраїнських рівнів за рахунок коштів 

бюджету Корюківської міської територіальної громади. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 33 «Про погодження порядку забезпечення 

організаторами заходів харчуванням учасників за рахунок коштів міського 

бюджету» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцятому 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., даним рішенням 

пропонується затвердити Подання на преміювання директора «Трудового 

архіву» Корюківської міської ради Іваненко Тетяни Вікторівни за січень 2022 

року у розмірі 50% від посадового окладу. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 34 «Про преміювання» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ  



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

на засіданні 24 січня 2022 року 

   

1 Ахмедов Ратан Ратанович міський голова 

2 Плющ Анастасія Вікторівна секретар міської ради 

3 Аполон Юрій Андрійович староста Будянського старостинського 

округу 

4 Гончаренко Ірина 

Василівна 

староста Брецького старостинського округу 

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 Олександрівського 

старостинського 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 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 Корюківської міської ради 

23 Одерій Олена Арсентіївна начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

24 Рачек Анатолій Євгенович пенсіонер 

25 Скиба Тетяна Віталіївна начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату 

міської ради 

26 Шумський Віктор 

Леонтійович 

завідувач інформаційно-аналітичним 

відділом Корюківської центральної 

районної лікарні 

 

 

Міський голова                                                                          Ратан АХМЕДОВ 


