
ПРОТОКОЛ № 12 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 22 червня 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 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                           

22 червня 2022 року з’явилися 26 членів (список додається). 

Запрошені:  

Начальник юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради Бабич Вікторія Сергіївна. 

Начальник Відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства Корюківської міської ради – головний архітектор Лихотинська 

Лілія Анатоліївна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про внесення змін та доповнень до програм. (179) 

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)». (180) 

3. Про затвердження дефектного акту та локального кошторису на правах 

зведеного кошторисного розрахунку. (181) 

4. Про затвердження висновку про можливість постійного проживання 

малолітньої дитини разом з одним із батьків. (182) 

5. Про надання дозволу на укладання договору оренди земельної ділянки, 

власником якої є дитина. (183) 

6. Про квартирний облік. (184) 

7. Про затвердження штатних розписів. (185) 

8. Про привітання з нагоди ювілею. (186) 

9. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

нагоди Дня Конституції України. (187) 

10. Про знесення зелених насаджень. (188) 

11. Про надання допомоги на поховання. (189) 



12. Про надання згоди на проведення реконструкції покриття частини 

будівлі. (190) 

13. Про делегування повноважень. (191) 

14. Про затвердження калькуляції вартості послуг КП «Убідьське». (192) 

15. Про погодження отримання майна у вигляді гуманітарної допомоги. (193) 

16. Про продовження терміну проведення конкурсу з визначення виконавця 

послуг з вивезення побутових відходів. (194) 

 

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: 1) внести зміни та доповнення до Комплексної програми 

профілактики правопорушень на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 

дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 09 листопада 

2021 року № 4-9/VІІІ; 2) викласти в новій редакції Програму розвитку 

цивільного захисту на території Корюківської міської ради на 2021-2023 роки, 

затвердженої рішенням другої сесії Корюківської міської ради  восьмого 

скликання від 15 грудня 2020 року № 6-2/VІІІ; 3) внести зміни та доповнення до 

Програми запобігання та протидії домашньому насильству на території 

Корюківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої 

рішенням десятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 10 

грудня 2021 року № 3-10/VІІІ. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 179 «Про внесення змін та доповнень до 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 внести зміни 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 

2550700000)», а саме: Пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції: «1. 

Визначити на 2022 рік: - доходи міського бюджету у сумі 248 035 910,00 

гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 

238 023 010,00 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету 10 

012 900,00 гривень; - видатки міського бюджету у сумі 268 229 192,04 гривень, 

в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 234 013 403,64 

гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету 34 215 788,40 

гривень; - повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 

40400,00 гривень; - 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; - профіцит за загальним фондом міського 

бюджету у сумі 23 078 928,40  гривень; - дефіцит за спеціальним фондом 

міського бюджету у сумі 23 0783 878,40 гривень згідно з додатком 2 до цього 

рішення; - оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 

10 000,00 гривень, що становить 0,004 відсотка видатків загального фонду 

міського бюджету, визначених цим пунктом. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 180 «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: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

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

рішення пропонується затвердити дефектний акт та локальний кошторис на 

правах зведеного кошторисного розрахунку. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 181 «Про затвердження дефектного акту та 

локального кошторису на правах зведеного кошторисного розрахунку» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

Одерій О.А., яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши ухвалу про 

відкриття провадження у справі № 736/393/22 Корюківського районного суду 

Чернігівської області щодо витребування від органу опіки та піклування 

Корюківської міської ради висновку про можливість постійного проживання 

малолітньої дитини разом із матір’ю, даним рішенням пропонується затвердити 

висновок органу опіки та піклування Корюківської міської ради щодо 

можливості постійного проживання малолітньої дитини разом з матір’ю. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 182 «Про затвердження висновку про можливість 

постійного проживання малолітньої дитини разом з одним із батьків» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

Одерій О.А., яка проінформувала присутніх про те, що заяви жителів с. 

Олександрівка Корюківського району Чернігівської області, вул. Центральна, 

буд. 135 Петрика В.В. та Петрик О.В. від 09.06.2022 року та додані до них 

документи, відповідно до Закону України «Про охорону дитинства», ст.ст. 14, 

177 Сімейного кодексу України, даним рішенням пропонується надати дозвіл 

батькам діяти в інтересах дитини при укладанні договору оренди земля, що 

належить на праві приватної власності цій дитині. При укладанні договору 



батькам рекомендувати вжити всіх вичерпних заходів для забезпечення 

майнових прав дитини. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 183 «Про надання дозволу на укладання договору 

оренди земельної ділянки, власником якої є дитина» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По шостому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Бабич В.С., яка проінформувала присутніх 

про те, що розглянувши клопотання Служби у справах дітей Корюківської 

міської ради, керуючись ст. 39 Житлового кодексу Української РСР, Правилами 

обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм 

жилих приміщень в Українській РСР, постановою виконавчого комітету 

Чернігівської обласної ради народних депутатів і президії обласної ради 

президії професійних спілок від 07.01.1985 «Про порядок обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень у 

Чернігівській області», ст. 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», даним рішенням пропонується поставити на 

квартирний облік при виконавчому комітеті Корюківської міської ради дітей 

позбавлених батьківського піклування. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 184 «Про квартирний облік» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По сьомому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

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

розглянувши клопотання Корюківської ЖЕК, КП «Убідьське», КП «Рампа», КП 

«Корюківкаводоканал», КП «Благоустрій», Корюківського центру сімейної 

медицини у зв’язку із збільшенням з 01 липня 2022 року розміру мінімального 

прожиткового мінімуму для працездатного населення, а також у зв’язку із 

збільшенням однієї штатної одиниці в КП «Благоустрій», та збільшення на 4,75 

одиниці штатної чисельності Корюківського центру сімейної медицини даним 

рішенням пропонується затвердити нові штатні розписи даним комунальним 

підприємствам. 

ВИСТУПИЛИ: заступник начальника КП «Корюківкаводоканал» - член 

виконкому Галущенко С.В., 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: 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 № 185 «Про затвердження штатних розписів» 

приймається більшістю голосів/додається/. 

 

По восьмому 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 розглянувши 

клопотання Корюківської районної організації ветеранів від 17.06.2022 року № 

40, керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, 

затвердженим рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 09.11.2021 року № 49-9/VIII, даним рішенням пропонується з 

нагоди ювілейного дня народження вручити вітальну листівку з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 500,00 грн кожному. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 186 «Про привітання з нагоди ювілею» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятому 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 розглянувши 

подання підприємств, установ, організацій, керуючись Положенням про 

відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим рішенням дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 09.11.2021 року № 49-9/VIII, 

даним рішенням пропонується з нагоди Дня Конституції України, за сумлінну 

працю та високий професіоналізм нагородити Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300,00 

грн кожному. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 187 «Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з нагоди Дня Конституції України» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По десятому 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 акти обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню на території Олександрівського старостинського округу 

Корюківської міської ради від 08.06.2022 року №№ 15-16. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 188 «Про знесення зелених насаджень» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 



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

присутніх про те, що розглянувши заяву Кисіль Н.П. та додані до неї 

документи, 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 виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 19.01.2021 року № 30 «Про затвердження 

Порядку надання допомоги на поховання», даним рішенням пропонується 

надати відповідно допомогу у розмірі 1000,00 грн заявниці. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 189 «Про надання допомоги на поховання» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому 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 Управління поліції охорони в Чернігівській області Ігоря 

Магдибора від 06.06.2022 року № 649/43/45-01-2022 щодо надання згоди на 

здійснення реконструкції покриття (даху) частини нежитлової будівлі, що 

належить УПО в Чернігівській області на праві спільної часткової власності та 

додані ескізи намірів реконструкції, враховуючи, що Корюківська міська рада є 

співвласником будівлі, керуючись Законом України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ст.ст. 5, 14 Закону України «Про основи 

містобудування», даним рішенням пропонується: 1) надати згоду на здійснення 

реконструкції покриття (даху) частини нежитлової будівлі, що належить 

Управлінню поліції охорони в Чернігівській області на праві спільної часткової 

власності та знаходиться за адресою: Чернігівська область, Корюківський 

район, м. Корюківка, вул. Шевченка, буд. 83а, з дотриманням забудовником 

наказу Департаменту поліції охорони Національної поліції України від 

08.02.2022 року № 13 «Про використання в службовій діяльності Фірмового 

стилю поліції охорони»; 2) зобов’язати Управління поліції охорони в 

Чернігівській області здійснювати реконструкцію покриття (даху) частини 

нежитлової будівлі з дотриманням Правил благоустрою, забезпечення чистоти, 

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

та додержання тиші в громадських місцях населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади, затверджених рішенням сьомої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 08.07.2021 року № 57-7/VIII, 

вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, 

стандартів і правил. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 190 «Про надання згоди на проведення реконструкції 

покриття частини будівлі» приймається одноголосно /додається/. 

 

По тринадцятому питанню порядку денного 



СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Бабич В.С., яка проінформувала присутніх 

про то, що з метою повноцінного та ефективного функціонування підприємств, 

установ та організацій комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, захисту прав та інтересів громадян – жителів міста 

Корюківка в опалювальний сезон, необхідністю забезпечення їх безперебійним 

постачанням теплової енергії об’єктам критичної інфраструктури в осінньо-

зимовий період, враховуючи введення воєнного стану в Україні відповідно до 

Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні» (зі змінами), керуючись ст. 34 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», даним рішенням пропонується 

делегувати Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради повноваження з організації здійснення будівництва блочно – 

модульної котельні на твердому паливі по вулиці Шевченка в м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області поряд з існуючою, та укласти 

тристоронній договір між Корюківською міською радою (Замовник 

будівництва), Комунальним підприємством «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради (Платник) та відповідними підрядними 

організаціями, щодо здійснення розробки проєктно – кошторисної 

документації, здійснення авторського та технічного нагляду, закупівлю 

матеріалів та виконання будівельних робіт, щодо об’єкту будівництва блочно – 

модульної котельні на твердому паливі. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 191 «Про делегування повноважень» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому 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 клопотання КП «Убідьське», даним рішенням пропонується 

затвердити з 01 липня 2022 року калькуляції вартості однієї години послуг 

тракторів Т-40, МТЗ-80, МТЗ-82 та МТЗ-82.1Беларус Комунального 

підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради з надання послуг для 

потреб бюджетних організацій і населення. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 192 «Про затвердження калькуляції вартості послуг 

КП «Убідьське»» приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» від 22.06.2022 

року № 03-05/294 щодо отримання майна у вигляді гуманітарної допомоги, 

відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу», постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року № 174 «Деякі питання 



пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах 

воєнного стану», даним рішенням пропонується надати дозвіл Комунальному 

некомерційному підприємству «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради на укладання Договору про отримання гуманітарної 

допомоги з Фондом Міжнародної Солідарності (Республіка Польща); погодити 

отримання Комунальним некомерційним підприємством «Корюківська 

центральна районна лікарня» Корюківської міської ради гуманітарної 

допомоги; уповноважити т.в.о. генерального директора Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради Пивовара С.Г. на підписання Договору та 

відповідного акту приймання-передачі майна, та здійснити заходи щодо 

державної реєстрації отриманого майна (транспортного засобу) у відповідності 

до вимог чинного законодавства. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 193 «Про погодження отримання майна у вигляді 

гуманітарної допомоги» приймається одноголосно /додається/. 

 

По шістнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради Бабич В.С., яка проінформувала присутніх 

про то, що розглянувши протокол № 1 засідання конкурсної комісії з 

проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових 

відходів від 21.06.2022 року, враховуючи Указ Президента України № 64/2022                               

від 24.02.2022 року (зі змінами), що затверджений Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 

Україні» від 24.02.2022 року № 2102-IX (зі мінами), даним рішенням 

пропонується продовжити термін проведення конкурсу з визначення виконавця 

послуг з вивезення побутових відходів на 30 діб з дня завершення чи 

скасування воєнного стану, введеного на території України відповідно до Указу 

Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 (зі змінами) що затверджений 

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року № 2102-IX (зі мінами), та на час 

проведення конкурсного відбору та до визначення виконавця послуг з 

вивезення побутових відходів, відповідні послуги здійснює Корюківська 

житлово – експлуатаційна контора на підставі попередньо укладеного договору. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 194 «Про продовження терміну проведення конкурсу 

з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                  Ратан АХМЕДОВ 



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

присутніх на засіданні 22 червня 2022 року 

 

1 Ахмедов Ратан 

Ратанович 

міський голова 

2 Плющ Анастасія 

Вікторівна 

секретар міської ради 

3 Биков Олександр 

Миколайович 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

4 Аполон Юрій 

Андрійович 

староста Будянського старостинського 

округу 

5 Гончаренко Ірина 

Василівна 

староста Брецького старостинського 

округу 

6 Григор’єв Ігор 

Олександрович 

староста Наумівського старостинського 

округу 

7 Єгунова Алла Іванівна староста Домашлинського 

старостинського округу 

8 Козел Володимир 

Іванович 

староста Забарівського старостинського 

округу 

9 Кравченко Олена 

Василівна 

староста Сядринського старостинського 

округу 

10 Кучеренко Леонід 

Анатолійович 

староста Тютюнницького 

старостинського округу 

11 Лісений Віктор 

Миколайович 

староста Савинківського старостинського 

округу 

12 Мисник Віктор 

Дмитрович 

староста Охрамієвицького 

старостинського округу 

13 Помаз Геннадій 

Олексійович 

староста Рибинського старостинського 

округу 

14 Редін Антон Леонідович староста Олександрівкого старостинськго 

округу 

15 Рябець Петро 

Олександрович 

староста Прибинського старостинського 

округу 

16 Циклаурі Юрій 

Муссович 

староста Перелюбського старостинського 

округу 

17 Барсук Олена Іванівна начальник фінансового відділу 

Корюківської міської ради 

18 Кожема Оксана 

Миколаївна 

начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності - головний бухгалтер 

виконавчого апарату міської ради 

19 Кукуюк Оксана 

Леонідівна 

начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму 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 міської ради 

22 Одерій Олена 

Арсентіївна 

начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

23 Рачек Анатолій 

Євгенович 

пенсіонер 

24 Селюк Анатолій 

Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради 

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 


