
ПРОТОКОЛ № 18 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 10 серпня 2022 року 

Час: 10.00 год. – 10.30 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                           

10 серпня 2022 року з’явилися 31 член (список додається). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про внесення змін до міської Програми розвитку, фінансової підтримки 

та поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради на 2020-2022 роки. (232) 

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)». (233) 

3. Про визначення обсягів компенсації особам, що розмістили внутрішньо 

переміщених осіб. (234) 

4. Про розгляд інвентаризаційних описів за підсумками інвентаризації 

майнових активів РКСЛП «Корюківкаліс» та затвердження протоколу 

інвентаризаційної комісії». (235) 

5. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету. (236) 

6. Про внесення змін до складу комісій Корюківської міської ради. (237) 

7. Про створення робочої групи. (238) 

8. Про погодження калькуляції вартості послуг ФОП Сергійчука А.Л. (239) 

9. Про погодження калькуляції вартості послуг ТОВ «Будівельник». (240) 

10. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень для 

проєктування об’єкта будівництва. (241) 

11. Про затвердження планів реагування та дій при надзвичайних 

ситуаціях на об’єктах критичної інфраструктури. (242) 

12. Про підготовку закладів освіти Корюківської міської ради до нового 

2022 – 2023 навчального року. (243) 

13. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

нагоди Дня працівників ветеринарної медицини. (244) 



14. Про затвердження акту. (245) 

15. Про знесення зелених насаджень. (246) 

16. Про погодження річних планів ліцензованої діяльності з 

централізованих водопостачання та водовідведення. (247) 

17. Про затвердження планових витрат на поточні ремонти об’єктів 

водопостачання та водовідведення. (248) 

18. Про затвердження штатних розписів. (249) 

 

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 та доповнення до Програми розвитку, фінансової 

підтримки  та поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять 

першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 

року № 5-31/VIІ. Дані зміни зумовлені збільшенням фінансування КП 

«Корюківкаводоканал». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 232 «Про внесення змін до міської Програми 

розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутних фондів комунальних 

підприємств Корюківської міської ради на 2020-2022 роки» 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 

25507000000», а саме пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції: «1. 

Визначити на 2022 рік: - доходи міського бюджету у сумі 248 131 572,50 

гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 238 118 

672,50 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету 10 012 900,00 

гривень згідно з додатком 1 цього рішення; - видатки міського бюджету у сумі 

271 140 483,09 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського 

бюджету 236 762 232,19 гривень та видатки спеціального фонду міського 

бюджету 34 378 250,90 гривень; - повернення кредитів до спеціального фонду 

міського бюджету в сумі 40 400,00 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 23 241 390,90 гривень згідно з 

додатком 2 до цього рішення; - дефіцит за спеціальним фондом міського 

бюджету у сумі 23 241 390,90 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; - 



оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 10 000 

гривень, що становить 0,004 відсотка видатків загального фонду міського 

бюджету, визначених цим пунктом; затвердити розподіл витрат міського 

бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 73 497 530,90 

гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 233 «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: начальник юридичного відділу – державного реєстратора 

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 24 961,30 грн (двадцять чотири тисячі дев’ятсот 

шістдесят одна гривня 30 коп.), за рахунок коштів державного бюджету, 

зокрема резервного фонду; 2) визначити обсяг грошової компенсації, особам, 

що розмістили внутрішньо переміщених осіб у сумі 28 904,89 грн (двадцять 

вісім тисяч дев’ятсот чотири гривні 89 коп.), за рахунок коштів міжнародних 

організацій, благодійних організацій та громадських об’єднань згідно переліку. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 234 «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 юридичного відділу – державного реєстратора 

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

про те, що розглянувши інвентаризаційні описи та протокол інвентаризації 

майнових активів Районного комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс», даним рішенням 

пропонується взяти до відома інвентаризаційні описи, складені за результатами 

інвентаризації майнових активів Районного комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» та затвердити протокол 

інвентаризаційної комісії. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 235 «Про розгляд інвентаризаційних описів за 

підсумками інвентаризації майнових активів РКСЛП «Корюківкаліс» та 



затвердження протоколу інвентаризаційної комісії»» приймається більшістю 

голосів /додається/. 

 

По п’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державного реєстратора 

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

про те, що враховуючи кадрові зміни, даним рішенням пропонується внести 

зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 21 

вересня 2021 року № 410 «Про комісію з питань техногенно – екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Корюківської міської ради», а саме викласти 

склад комісії в новій редакції. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 236 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету» приймається одноголосно /додається/. 

 

По шостому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державного реєстратора 

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

про те, що враховуючи кадрові зміни, даним рішенням пропонується внести 

зміни до складу комісій, що утворені рішенням виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 22.02.2022 року № 76 «Про утворення комісій», 

замінивши члена комісій Жоголко Андрія Олександровича, начальника 

Корюківської житлово- експлуатаційної контори, на Логвиненка Дмитра 

Михайловича, начальника Корюківської житлово- експлуатаційної контори. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 237 «Про внесення змін до складу комісій 

Корюківської міської ради» приймається одноголосно /додається/. 

 

По сьомому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради Кукуюк О.Л., яка проінформувала присутніх 

про те, що з метою розробки Концепції індустріального парку Корюківської 

міської територіальної громади, даним рішенням пропонується створити 

відповідну робочу групу та затвердити її склад.. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 238 «Про створення робочої групи» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По восьмому 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 Сергійчука А.Л. від 29.07.2022 року № 2 щодо 

погодження вартості послуг з експлуатації техніки, що надаються фізичною 

особою-підприємцем, даним рішенням пропонується погодити калькуляцію 

вартості експлуатації однієї години техніки фізичної особи–підприємця 



Сергійчука А.Л. для надання послуг Корюківській міській раді та визнати 

таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 08 червня 2022 року № 167 «Про погодження калькуляції 

вартості послуг ФОП Сергійчука А.Л.». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 239 «Про погодження калькуляції вартості послуг 

ФОП Сергійчука А.Л.» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятому 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 09.08.2022 року № 40 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 та визнати таким, 

що втратило чинність рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 12.07.2022 року № 209 «Про погодження калькуляції вартості послуг ТОВ 

«Будівельник»». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 240 «Про погодження калькуляції вартості послуг 

ТОВ «Будівельник»» 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  

заяву КП «Корюківкаводоканал» та додані до неї документи, 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 

по вул. Шевченка в м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 241 «Про затвердження та надання містобудівних 

умов та обмежень для проєктування об’єкта будівництва» 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 на виконання 

доручення начальника Чернігівської обласної військової адміністрації 

В’ячеслава Чауса від 19.07.2022 року № 01-01-05/3175 за підсумками 

оперативної наради 18.07.2022 року, 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) та прогнозовані труднощі 

внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, даним рішенням 

пропонується затвердити План реагування на надзвичайні ситуації в системах 

теплопостачання, газопостачання та електропостачання на території 

Корюківської міської ради в опалювальний період 2022/2023 та затвердити 

План дій у випадку пошкодження об’єктів і споруд критичної інфраструктури 

(котельні, мережі централізованого опалення, газогони тощо) внаслідок 

військової агресії, у разі неможливості відновлення об’єктів. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 242 «Про затвердження планів реагування та дій при 

надзвичайних ситуаціях на об’єктах критичної інфраструктури» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому 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 з метою забезпечення організованого початку 2022 – 2023 навчального 

року, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», даним рішенням 

пропонується затвердити склад робочої комісії з перевірки готовності закладів 

освіти Корюківської міської ради до нового 2022 – 2023 навчального року та її 

графік роботи. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 243 «Про підготовку закладів освіти Корюківської 

міської ради до нового 2022 – 2023 навчального року» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По тринадцятому 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 Корюківської районної державної лікарні ветеринарної медицини від 

04.08.2022 року № 04-02/281, у відповідності до Календарного плану заходів 

Корюківської міської ради на 2022 рік, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 16.12.2021 року № 578, 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 працівників 



ветеринарної медицини, за сумлінну працю та високий професіоналізм 

нагородити почесною грамотою Корюківської міської ради Нагорну Олену 

Іванівну – завідуючу Перелюбською дільничною лікарнею ветеринарної 

медицини Корюківської районної державної лікарні ветеринарної медицини з 

виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300,00 грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 244 «Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з нагоди Дня працівників ветеринарної медицини» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому 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 29.07.2022 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 29 липня 2022 року про 

використання бензину автомобільного А-95 та дизельного палива для 

забезпечення безперебійної життєдіяльності Корюківської територіальної 

громади на загальну суму 110757,80 грн (сто десять тисяч сімсот п’ятдесят сім 

гривень 80 коп.). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 245 «Про затвердження акту» 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 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 акти обстеження зелених насаджень, 

що підлягають видаленню на території Наумівського старостинського округу 

Корюківської міської ради від 05.08.2022 року № 23-24. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 246 «Про знесення зелених насаджень» 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 КП «Корюківкаводоканал», керуючись п. 10 Порядку 

формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване 



водовідведення, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 

01.06.2011 року № 869 (зі змінами), даним рішенням пропонується погодити 

Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради 

Річний плани ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та 

водовідведення на 2023 рік. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 247 «Про погодження річних планів ліцензованої 

діяльності з централізованих водопостачання та водовідведення» 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», керуючись п. 10 Порядку 

формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване 

водовідведення, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 

01.06.2011 року № 869 (зі змінами), даним рішенням пропонується затвердити 

Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради 

Планові витрати на поточні ремонти об’єктів водопостачання та 

водовідведення на 2023 рік. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 248 «Про затвердження планових витрат на поточні 

ремонти об’єктів водопостачання та водовідведення» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По вісімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши клопотання лопотання Корюківського 

центру сімейної медицини, даним рішенням пропонується затвердити штатний 

розпис Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської 

міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 249 «Про затвердження штатних розписів» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                 Ратан АХМЕДОВ 



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

присутніх на засіданні 10 серпня 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 
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 
Кожема Оксана 

Миколаївна 

начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності – головний бухгалтер 

виконавчого апарату міської ради 

22 
Кривда Тетяна 

Федорівна 

директор комунального підприємства 

«Рампа» Корюківської міської ради 

23 
Кукуюк Оксана 

Леонідівна 

начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого 

апарату міської ради 

24 
Лимаренко Ніна 

Петрівна 

начальник загального відділу виконавчого 

апарату міської ради 

25 
Лихотинська Лілія 

Анатоліївна 

начальник Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального 

господарства Корюківської міської ради – 

головний архітектор 

26 
Наумчик Ірина 

Володимирівна 

начальник Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської 

ради 

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 


