
ПРОТОКОЛ № 23 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 13 жовтня 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                           

13 жовтня 2022 року з’явилися 28 членів (список додається). 

Запрошені: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила 

Михайлівна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про надання згоди на внесення змін до договорів купівлі-продажу 

об’єктів незавершеного будівництва щодо продовження строків будівництва. 

(307) 

2. Про затвердження звіту про оцінку майна. (308) 

3. Про оренду майна міської комунальної власності. (309) 

4. Про погодження примусового відчуження майна. (310) 

5. Про затвердження штатних розписів. (311) 

6. Про скасування статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. 

(312) 

7. Про припинення функціонування прийомної сім’ї. (313) 

8. Про погодження тарифів на заходи, що становлять зміст соціальної 

послуги та орієнтовний час для їх виконання. (314) 

9. Про впорядкування адресного господарства. (315) 

10. Про привітання з нагоди ювілею. (316) 

11. Про надання разової матеріальної допомоги. (317) 

12. Про преміювання. (318) 

13. Про затвердження акту. (319) 

14. Про погодження надання благодійної допомоги. (320) 

15. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. (321) 

16. Про надання разової матеріальної допомоги до Дня захисників та 

захисниць України. (322) 



17. 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)». (323) 

18. Про дозвіл на використання тимчасово залучених транспортних засобів 

не за цільовим призначенням. (324) 

 

По першому 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 Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ДАРУМІ», відповідно до Наказу Фонду державного майна України від 

18.10.2018 року № 1328 «Про затвердження Порядку внесення змін до 

договорів купівлі – продажу державного (комунального) майна», даним 

рішенням пропонується надати згоду на внесення змін до договору купівлі – 

продажу об’єкта державної власності групи Д – незавершеного будівництва 

хлібзаводу (без невстановленого обладнання) разом із земельною ділянкою, 

розташованого за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Вокзальна, 26-

а, від 15.09.2017 року № 917, посвідченого приватним нотаріусом 

Чернігівського міського нотаріального округу Дремлюгою Ю.О. (зі змінами від 

07.06.2022 року), щодо продовження строків будівництва на п’ять років до 25 

вересня 2027 року. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 307 «Про надання згоди на внесення змін до договорів 

купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва щодо продовження 

строків будівництва» приймається одноголосно /додається/. 

 

По другому 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 надані орендарями звіти 

про оцінку майна: нежитлових приміщень площею 116,4 кв.м. на першому 

поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, м. Корюківка, вул. Вокзальна, буд. 8а, що орендується АТ 

КБ «ПРИВАТБАНК», нежитлове приміщення, загальною площею 11,5 кв.м., 

що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, с. Буда, 

вул. Центральна, буд. 7; нежитлове приміщення, загальною площею 20,0 кв.м. 

що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, 

с. Наумівка, вул. Шевченка, буд. 89А, що орендуються АТ «Укртелеком», 

керуючись ст. 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні», даним рішенням пропонується: 1) 

затвердити звіт про оцінку майна: нежитлових приміщень площею 116,4 кв.м. 

на першому поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: 

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



8а, виконаний суб’єктом оціночної діяльності - Приватне підприємство «Десна-

Експерт-М». Згідно звіту ринкова вартість майна для цілей оренди, станом на 

24.05.2022 року, становить 366 043,76 грн (триста шістдесят шість тисяч сорок 

три гривні 76 коп.) без врахування ПДВ; 2) затвердити звіт про оцінку майна: 

нежитлове приміщення, загальною площею 11,5 кв.м. що знаходиться за 

адресою: Чернігівська область, Корюківський район, с. Буда, вул. Центральна, 

буд. 7, виконаний суб’єктом оціночної діяльності – Фізична особа - 

підприємець Дробязко Олександр Олександрович. Згідно звіту ринкова 

вартість майна для цілей оренди, станом на 31.05.2022 року, становить 

10 000,00 грн (десять тисяч гривень 00 коп.) без врахування ПДВ; 3) затвердити 

звіт про оцінку майна: нежитлове приміщення, загальною площею 20,0 кв.м. 

що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, 

с. Наумівка, вул. Шевченка, буд. 89А, виконаний суб’єктом оціночної 

діяльності – Фізична особа - підприємець Дробязко Олександр Олександрович. 

Згідно звіту ринкова вартість майна для цілей оренди, станом на 31.05.2022 

року, становить 17 500,00 грн (сімнадцять тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) без 

врахування ПДВ 

ВИРІШИЛИ: рішення № 308 «Про затвердження звіту про оцінку майна» 

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 заяву ТОВ «Маяк-медіа» 

від 26.09.2022 року №32, лист Корюківського районного громадського 

благодійного фонду «Здоров’я» від 23.09.2022 року № 1, КНП «Корюківська 

ЦРЛ» від 26.09.2022 року № 03-05/459, враховуючи рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 29.09.2022 року № 7-15/VIII 

«Про передачу майна міської комунальної власності», Витяг з Державної 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 

270717377 від 16.08.2021 року, відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», даним рішенням пропонується: 1) 

достроково з 01.10.2022 року за згодою сторін припинити Договір оренди від 

31.07.2021 року, укладений з Корюківським районним громадським 

благодійним фондом «Здоров’я» на оренду приміщення загальною площею 23,3 

кв.м., на першому поверсі нежитлової будівлі – корпус КНП Корюківська 

ЦРЛ», що розташований за адресою: Чернігівська область, місто Корюківка, 

вулиця Шевченка, будинок 101; 2) відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від імені Корюківської міської ради внести зміни до 

Договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності № 

5 від 19.02.2018 року і знаходиться за адресою: Чернігівська область, місто 

Корюківка, вулиця Бульварна, будинок 13, укладеного з Товариством з 

обмеженою відповідальністю «Маяк-медіа». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 309 «Про оренду майна міської комунальної 

власності» приймається одноголосно /додається/. 



По четвертому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що 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 законами України «Про передачу, 

примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму 

воєнного стану чи надзвичайного стану» та розглянувши відповідне 

клопотання, даним рішенням пропонується погодити примусове відчуження 

майна, що здійснюється в умовах правового режиму воєнного стану з 

наступним повним відшкодуванням його вартості. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 310 «Про погодження примусового відчуження 

майна» приймається більшістю голосів /додається/. 

 

По п’ятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

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

розглянувши клопотання ДНЗ № 1 «Дельфін», КП «Убідьське», КП 

«Благоустрій», даним рішенням пропонується затвердити штатні розписи 

заявникам. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 311 «Про затвердження штатних розписів» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По шостому 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», п.п. 21, 22, 24 постанови Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», на підставі рішення Корюківського 

районного суду Чернігівської області, даним рішенням пропонується скасувати 

статус дитини, позбавленої батьківського піклування. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 312 «Про скасування статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування» приймається одноголосно /додається/. 

 

По сьомому 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», Сімейного кодексу України, Положення про Прийомну сім’ю, що 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року № 



565, постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 року № 620 «Про 

внесення змін до Положення про дитячий будинок сімейного типу і Положення 

про прийомну сім’ю» (зі змінами) та від 24.09.2008 року № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», на 

підставі рішення Корюківського районного суду Чернігівської області, 

припинити з 13 жовтня 2022 року функціонування прийомної сім’ї. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 313 «Про припинення функціонування прийомної 

сім’ї» приймається одноголосно /додається/. 

 

По восьмому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши клопотання ЦНСП Корюківської міської 

ради та додані до нього матеріали, даним рішенням пропонується погодити на 

2022 рік тарифи на заходи, що становлять зміст соціальної послуги та 

орієнтовний час для їх виконання відділом соціального обслуговування Центру 

надання соціальних послуг Корюківської міської ради для осіб – жителів 

Корюківської міської територіальної громади, що не перебувають на обліку у 

даній установі, а також затвердити графік проведення заходів, що становлять 

зміст соціальної послуги для осіб – жителів Корюківської міської 

територіальної громади, що не перебувають на обліку у Центрі надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради в межах робочого часу: 

щоп’ятниці - послуги по ремонту білизни та одягу, перукарські послуги, 

послуги по ремонту взуття; понеділок – п’ятниця – надання реабілітаційних 

послуг – масажу. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 314 «Про погодження тарифів на заходи, що 

становлять зміст соціальної послуги та орієнтовний час для їх виконання» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятому 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 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. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 315 «Про впорядкування адресного господарства» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По десятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник загального відділу виконавчого апарату Лимаренко 

Н.П., яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши клопотання 

Корюківської районної організації ветеранів від 07.10.2022 року № 66, 

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. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 316 «Про привітання з нагоди ювілею» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши заяви громади та додані до них 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», даним рішенням пропонується надати таку допомогу заявникам. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 317 «Про надання разової матеріальної допомоги» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому 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 з нагоди 

Дня працівника соціальної сфери, даним рішенням пропонується затвердити 

Подання на преміювання директора Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради Єрмоленко Тамари Олексіївни за жовтень 2022 року 

у розмірі 50% посадового окладу. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 318 «Про преміювання» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По тринадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – 

головного бухгалтера виконавчого апарату міської ради Кожему О.М., яка 

проінформувала присутніх про те, що розглянувши акт комісії з упорядкування 

обліку майна міської ради від 30.09.2022 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 вересня 2022 року про 

використання бензину автомобільного А-95 та дизельного палива для 

забезпечення безперебійної життєдіяльності Корюківської територіальної 

громади на загальну суму 34174,08 грн (тридцять чотири тисячі сто сімдесят 

чотири гривні 08 коп.). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 319 «Про затвердження акту» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що розглянувши клопотання КП «Убідьське» щодо наміру надати 

благодійну допомогу, даним рішенням пропонується надати згоду 

Комунальному підприємству «Убідьське» Корюківської міської ради на 

передачу дров’яної деревини непромислового використання загальною 

кількістю 170 м.куб. як благодійної допомоги Корюківській міській раді для 

організації роботи закладів, установ та організацій в опалювальний сезон 2022-

2023 років. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 320 «Про погодження надання благодійної допомоги» 

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 «Корюківкаводоканал» від 29.09.2022 року            

№ 155, даним рішенням пропонується надати дозвіл Комунальному 

підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на 

підключення до централізованої мережі водопостачання житлового будинку. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 321 «Про надання дозволу на підключення до 

централізованої мережі водопостачання» приймається одноголосно /додається/. 

 

По шістнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши звернення членів сімей загиблих/померлих 

під час антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та додані до них 

матеріали, керуючись Порядком надання одноразової матеріальної допомоги 

учасникам антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та членам 

сімей загиблих (нова редакція), що затверджений рішенням другої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року № 54-2/VIІІ 



«Про внесення змін до деяких рішень міської ради», даним рішенням 

пропонується надати одноразову матеріальну допомогу таким особам. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 322 «Про надання разової матеріальної допомоги до 

Дня захисників та захисниць України» приймається одноголосно /додається/. 

 

По сімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника 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 249 250 072,50 

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

672,50 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету 11 131 400,00 

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

278 147 883,09 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського 

бюджету 236 909 132,19 гривень та видатки спеціального фонду міського 

бюджету 41 238 750,90 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 28 876 390,90 гривень згідно з 

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

бюджету у сумі 28 876 390,90 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. 5. Затвердити розподіл витрат міського 

бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 85 346 889,45 

гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.» 

ВИРІШИЛИ: рішення № 323 «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 вісімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що 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 Положенням про військово-

транспортний обов’язок, що затверджене постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.12.2000 року № 1921, даним рішенням пропонується дозволити 

використання майна, власником якого є Корюківська міська територіальна 



громада в особі Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради для потреб не пов’язаних із забезпеченням освітнього процесу. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 324 «Про дозвіл на використання тимчасово 

залучених транспортних засобів не за цільовим призначенням» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                 Ратан АХМЕДОВ 



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

присутніх на засіданні 13 жовтня 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 

5 
Аполон Юрій 

Андрійович 

староста Будянського 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 
Шуляченко 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 
Кукуюк Оксана 

Леонідівна 

начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого 

апарату міської ради 

23 
Лимаренко Ніна 

Петрівна 

начальник загального відділу виконавчого 

апарату міської ради 

24 
Лихотинська Лілія 

Анатоліївна 

начальник Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального 

господарства Корюківської міської ради – 

головний архітектор 

25 
Одерій Олена 

Арсентіївна 

начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

26 
Селюк Анатолій 

Михайлович 

начальник Комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради 

27 Скиба Тетяна Віталіївна 

начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату 

міської ради 

28 
Шумський Віктор 

Леонтійович 

завідувач інформаційно-аналітичним 

відділом Корюківської центральної 

районної лікарні 
 

 

 

Міський голова                                                 Ратан АХМЕДОВ 

 


