
ПРОТОКОЛ № 14 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 12 липня 2022 року 

Час: 10.00 год. – 10.40 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 34 особи. 

На засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради                           

12 липня 2022 року з’явилися 31 член (список додається). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про перерозподіл видатків міського бюджету. (197) 

2. Про затвердження дефектних актів та локальних кошторисів на правах 

зведеного кошторисного розрахунку. (198) 

3. Про визначення обсягів компенсації особам, що розмістили внутрішньо 

переміщених осіб. (199) 

4. Про реєстрацію народження дитини, покинутої в пологовому відділенні 

КНП «Корюківська ЦРЛ». (200) 

5. Про надання дозволу на дарування житлового будинку та земельної 

ділянки, право користування якими має та матиме малолітня дитина. 

(201) 

6. Про передачу продуктів харчування. (202) 

7. Про впорядкування адресного господарства. (203) 

8. Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради. (204) 

9. Про надання разової матеріальної допомоги. (205) 

10. Про затвердження акту. (206) 

11. Про знесення зелених насаджень. (207) 

12. Про проведення інвентаризації майнових активів РКСЛП 

«Корюківкаліс». (208) 

13. Про погодження калькуляції вартості послуг ТОВ «Будівельник». (209) 

14. Про погодження калькуляції вартості послуг ФОП Бондаренка О.В. (210) 

15. Про затвердження калькуляції вартості лісоматеріалу КП «Благоустрій». 

(211) 

16. Про погодження температурних опалювальних графіків на 2022-2023 

роки. (212) 



17. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. (213) 

18. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень для 

проєктування об’єкта будівництва. (214) 

 

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) зменшити призначення по загальному фонду міського 

бюджету: по КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 66800,00 грн (Комунальне 

підприємство «Благоустрій» Корюківської міської ради); 2) збільшити 

призначення по спеціальному фонду міського бюджету: по КПКВКМБ 0117670 

«Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» по КЕКВ 3210 

«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 

66800,00 грн для придбання вимірювача параметрів заземлюючих пристроїв 

MRU 120UA вартістю 38000,00 грн та вимірювача параметрів електроізоляції 

MIC-250IUA вартістю 28800,00 грн для Комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 197 «Про перерозподіл видатків міського бюджету» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По другому 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 

рішенням пропонується затвердити дефектні акти та локальні кошториси на 

правах зведеного кошторисного розрахунку. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 198 «Про затвердження дефектних актів та локальних 

кошторисів на правах зведеного кошторисного розрахунку» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По третьому 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 звернення громадян, які безоплатно розмістили у 

власних приміщеннях внутрішньо переміщених осіб щодо покриття понесених 

витрат, пов’язаних з таким розміщенням, відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 19.03.2022 року № 333 «Про затвердження Порядку 

компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які 

перемістилися у період воєнного стану» (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 29.04.2022 року № 490), даним рішенням пропонується; 

1) визначити обсяг грошової компенсації, особам, що розмістили внутрішньо 



переміщених осіб, у сумі 27043,87 грн (двадцять сім тисяч сорок три гривні 87 

коп.), за рахунок коштів державного бюджету, зокрема резервного фонду, 

згідно переліку: 2) визначити обсяг грошової компенсації, особам, що 

розмістили внутрішньо переміщених осіб у сумі 29997,87 грн (двадцять дев’ять 

тисяч дев’ятсот дев’яносто сім гривень 87 коп.), за рахунок коштів 

міжнародних організацій, благодійних організацій та громадських об’єднань 

згідно переліку. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 199 «Про визначення обсягів компенсації особам, що 

розмістили внутрішньо переміщених осіб» 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 відповідно до законів 

України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», ч. 2 ст. 144 Сімейного кодексу України, п.п. 69, 70 постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», акту закладу 

охорони здоров’я та органу внутрішніх справ України про дитину, покинуту в 

пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я від 11.07.2022 року, 

медичного свідоцтва про народження № 61 від 09.07.2022 року, враховуючи 

той факт, що не була проведена державна реєстрація народження дитини, яка 

народилась 09.07.2022 року в пологовому відділенні КНП «Корюківська ЦРЛ», 

з метою соціального захисту дитини, даним рішенням пропонується Службі у 

справах дітей Корюківської міської ради звернутися до Корюківського відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану у Корюківському районі 

Чернігівської області Північно-Східного міжрегіонального управління юстиції 

Міністерства юстиції (м. Суми) для державної реєстрації народження дитини. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 200 «Про реєстрацію народження дитини, покинутої в 

пологовому відділенні КНП «Корюківська ЦРЛ»» 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 відповідно до Закону 

України «Про охорону дитинства», ст. 17 Закону України «Про основи 

соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», ст. 761 Цивільного 

кодексу України та ст.ст. 14, 177 Сімейного кодексу України, розглянувши 

заяву жителя м. Корюківка Чернігівської області, даним рішенням 

пропонується надати дозвіл заявнику на дарування нерухомого майна, що 

належить заявнику, та визначити що право користування даним майном має\ та 

матиме малолітня дитина. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 201 «Про надання дозволу на дарування житлового 

будинку та земельної ділянки, право користування якими має та матиме 

малолітня дитина» приймається одноголосно /додається/. 

 

По шостому 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 з метою 

ефективного використання продуктів харчування, закуплених за бюджетні 

кошти та кошти, отримані від платних послуг (батьківська плата), що 

надаються закладами загальної середньої освіти Корюківської міської ради 

згідно з функціональними повноваженнями, у зв’язку із введенням воєнного 

стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 

«Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), керуючись наказом 

Міністерства фінансів України від 12.10.2010 року № 1202 «Про затвердження 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному 

секторі», даним рішенням пропонується надати згоду на передачу з балансу 

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

харчування, закуплених за бюджетні кошти та кошти, отримані від платних 

послуг (батьківська плата), що надаються закладами загальної середньої освіти 

Корюківської міської ради згідно з функціональними повноваженнями, та 

невикористаних Корюківською гімназією, Корюківською ЗОШ І ст. № 2, 

Корюківською ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 у зв’язку із введенням воєнного стану на 

території України, на баланс Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради на 

загальну суму 19195,64 грн (дев’ятнадцять тисяч сто дев’яносто п’ять гривень 

64 коп.). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 202 «Про передачу продуктів харчування» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По сьомому 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 жительки м. Корюківка Науменко Олени Іванівни та додані до нього 

документи, у зв’язку з наявністю невідповідності нумерації адреси об’єкту 

нерухомого майна його фактичному розташуванню на території міста 

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

відповідно до Порядку присвоєння, зміни та коригування адрес об’єктам 

нерухомого майна на території Корюківської міської територіальної громади, 

що затверджений рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 09.11.2021 року № 48-9/VIII, Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 07.07.2021 року № 690, ст. 26 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», даним рішенням пропонується змінити 

адресу об’єкту нерухомого майна – житловому будинку садибного типу з 



господарськими будівлями та спорудами (попередня адреса - Україна, 

Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Перемоги, 

№ 68), спадкоємицею якого є Науменко Олена Іванівна після Конотопця Івана 

Івановича (право власності спадкодавця посвідчено на підставі Договору на 

надання в безстрокове користування земельною ділянкою для будівництва 

індивідуального житлового будинку на праві приватної власності від 27.02.1973 

року та Акту про закінчення будівництва та вводу в експлуатації 

індивідуального домоволодіння від 24.12.1975 р.), присвоївши адресу: Україна, 

Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Перемоги, 

будинок 46. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 203 «Про впорядкування адресного господарства» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По восьмому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: перший заступник міського голови Савченко О.М., який 

проінформував присутніх про те, що даним рішенням пропонується рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 08 червня 2022 року № 166 

«Про погодження примусового відчуження майна» вважати таким, що втратило 

чинність у зв’язку із стовідсотковим зносом майна, відчуження якого 

планувалося. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 204 «Про втрату чинності рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: секретар міської ади Плющ А.В., яка проінформувала присутніх 

про те, що розглянувши звернення Луговець Г.О. та додані до нього 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 таку допомогу заявниці у 

розмірі 1500,00 грн на лікування нехронічного захворювання. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 205 «Про надання разової матеріальної допомоги» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По десятому 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 розглянувши акт комісії з упорядкування 

обліку майна міської ради від 30.06.2022 року, відповідно до листа 

Корюківської районної військової адміністрації Чернігівської області від 

10.03.2022 року № 01-20/368, Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану», керуючись п. 4 ч. 2 ст. 14 Закону України «Про основи національного 

спротиву», даним рішенням пропонується затвердити акт комісії з 

упорядкування обліку майна міської ради від 30 червня 2022 року про 



використання дизельного палива для забезпечення безперебійної 

життєдіяльності Корюківської територіальної громади на загальну суму 

12264,81 грн (дванадцять тисяч двісті шістдесят чотири гривні 81 коп.). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 206 «Про затвердження акту» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому 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 відповідно 

до ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про затвердження 

Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», 

даним рішенням пропонується затвердити акт обстеження зелених насаджень, 

що підлягають видаленню на території Наумівського старостинського округу 

Корюківської міської ради від 06.07.2022 року № 17. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 207 «Про знесення зелених насаджень» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що у зв’язку із звільненням 01 липня 2022 року директора Районного 

комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс» та неможливістю підписання відповідних актів приймання-

передачі майна від підзвітної особи у зв’язку з її відсутністю, для належного 

здійснення обліку такого майна, закріпленого за підприємством, та передачі 

його у відання нового керівника, даним рішенням пропонується провести 

інвентаризацію майнових активів Районного комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс», створити відповідну 

комісію. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 208 «Про проведення інвентаризації майнових активів 

РКСЛП «Корюківкаліс»» 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 клопотання ТОВ «Будівельник» від 11.07.2022 року № 30 щодо 

погодження вартості послуг з експлуатації техніки, що надаються 

підприємством, даним рішенням пропонується погодити калькуляцію вартості 

експлуатації однієї години техніки Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Будівельник» для надання послуг Корюківській міській раді. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 209 «Про погодження калькуляції вартості послуг 

ТОВ «Будівельник»» 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 ФОП Бондаренка О.В. від 30.06.2022 року щодо 

погодження вартості послуг з експлуатації техніки, що надаються фізичною 

особою-підприємцем, даним рішенням пропонується погодити калькуляцію 

вартості експлуатації однієї години роботи техніки фізичної особи–підприємця 

Бондаренка Олександра Віталійовича для надання послуг Корюківській міській 

раді. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 210 «Про погодження калькуляції вартості послуг 

ФОП Бондаренка О.В.» приймається одноголосно /додається/. 

 

По п’ятнадцятому 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 «Благоустрій» від 20.06.2022 року № 114, даним 

рішенням пропонується затвердити Комунальному підприємству «Благоустрій» 

Корюківської міської ради калькуляцію вартості 1 м.куб. лісоматеріалу 

круглого. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 211 «Про затвердження калькуляції вартості 

лісоматеріалу КП «Благоустрій»» приймається одноголосно /додається/. 

 

По шістнадцятому 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 Корюківської дільниці АТ «ОТКЕ», відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 року № 1198 «Про 

затвердження Правил користування тепловою енергією», наказу Міністерства 

палива та енергетики України від 14.02.2007 року № 71 «Про затвердження 

Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», Закону України 

«Про теплопостачання», даним рішенням пропонується погодити Корюківській 

дільниці Акціонерного товариства «Облтеплокомуненерго» температурні 

опалювальні графіки на 2022-2023 роки. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 212 «Про погодження температурних опалювальних 

графіків на 2022-2023 роки» приймається одноголосно /додається/. 

 

По сімнадцятому 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 «Корюківкаводоканал» від 27.06.2022 року             

№ 95, даним рішенням пропонується надати дозвіл Комунальному 

підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на 



підключення до централізованої мережі водопостачання житлового будинку по 

вул. Соборна, буд. 39 в м. Корюківка, заявниця – Руда Ганна Петрівна. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 213 «Про надання дозволу на підключення до 

централізованої мережі водопостачання» приймається одноголосно /додається/. 

 

По вісімнадцятому 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 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 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), відповідно до 

абз. 4 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про основи містобудування», ст. 29 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», даним рішенням 

пропонується затвердити та надати містобудівні умови та обмеження для 

проєктування об’єкта будівництва: «Нове будівництво другого джерела 

теплопостачання (блочно-модульної твердопаливної котельні) в складі котельні 

за адресою: вул. Шевченка, 99 в м. Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 214 «Про затвердження та надання містобудівних 

умов та обмежень для проєктування об’єкта будівництва» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                  Ратан АХМЕДОВ 



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

присутніх на засіданні 12 липня 2022 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 
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 
Пилипенко Раїса 

Григорівна 

староста Хотіївського старостинського 

округу 

14 
Помаз Геннадій 

Олексійович 

староста Рибинського старостинського 

округу 

15 Редін Антон Леонідович 
староста Олександрівкого старостинськго 

округу 

16 
Рябець Петро 

Олександрович 

староста Прибинського старостинського 

округу 

17 
Циклаурі Юрій 

Муссович 

староста Перелюбського старостинського 

округу 

18 
Юденко Наталія 

Миколаївна 

староста Рейментарівського 

старостинського округу 



19 Барсук Олена Іванівна 
начальник фінансового відділу 

Корюківської міської ради 

20 Бабич Вікторія Сергіївна 

начальник юридичного відділу – 

державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради 

21 
Галущенко Сергій 

Володимирович 

заступник начальника комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради 

22 
Кожема Оксана 

Миколаївна 

начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності - головний бухгалтер 

виконавчого апарату міської ради 

23 Кривда Тетяна Федорівна 
директор комунального підприємства 

«Рампа» Корюківської міської ради 

24 
Кукуюк Оксана 

Леонідівна 

начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого 

апарату міської ради 

25 Лимаренко Ніна Петрівна 
начальник загального відділу виконавчого 

апарату міської ради 

26 
Лихотинська Ліля 

Анатоліївна 

начальник Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального 

господарства Корюківської міської ради – 

головний архітектор 

27 
Одерій Олена 

Арсентіївна 

начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

28 
Рачек Анатолій 

Євгенович 
пенсіонер 

29 
Селюк Анатолій 

Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради 

30 Скиба Тетяна Віталіївна 

начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату 

міської ради 

31 
Шумський Віктор 

Леонтійович 

завідувач інформаційно-аналітичним 

відділом Корюківської центральної 

районної лікарні 
 

 

 

Міський голова                                                  Ратан АХМЕДОВ 


