
ПРОТОКОЛ № 26 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 07 листопада 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                           

07 листопада 2022 року з’явилися 31 член (список додається). 

Запрошені: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила 

Михайлівна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про звіт про виконання бюджету Корюківської міської територіальної 

громади за 9 місяців 2022 року. (350) 

2. Про внесення змін до програм. (351) 

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

та поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради на 2020-2022 роки. (352) 

4. Про спрямування залишків коштів субвенцій. (353) 

5. 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)». (354) 

6. Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону про 

оренду комунального майна. (355) 

7. Про закріплення територій обслуговування за закладами загальної 

середньої освіти. (356) 

8. Про звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства 

Корюківської міської ради. (357) 

9. Про погодження примусового відчуження майна. (358) 

10. Про затвердження штатних розписів. (359) 

11. Про порушення клопотання щодо надання довгострокового пільгового 

кредиту. (360) 

12. Про впорядкування адресного господарства. (361) 



13. Про надання допомоги на поховання учасника російсько-української 

війни. (362) 

14. Про надання допомоги на поховання. (363) 

15. Про виготовлення дубліката свідоцтва про право власності. (364) 

16. Про затвердження акту. (365) 

17. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради. 

(366) 

18. Про розгляд скарги на рішення адміністративної комісії. (367) 

19. Про надання разової матеріальної допомоги. (368) 

 

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 винести на чергову сесію для затвердження міською радою звіт 

про виконання міського бюджету за 9 місяців 2022 року: по доходах бюджету 

Корюківської міської територіальної громади у сумі  179 399,60 тис. гривень, в 

тому числі по доходах загального фонду у сумі 170 713,50 тис. гривень та  

спеціального фонду у сумі 8 686,10 тис. гривень; по видатках бюджету 

Корюківської міської територіальної громади  у сумі 173 021,00 тис. гривень, у 

тому числі по видатках загального фонду у сумі 141 613,20 тис. гривень та 

спеціального фонду у сумі 3 1407,80 тис. гривень. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 350 «Про звіт про виконання бюджету Корюківської 

міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По другому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний 

бухгалтера виконавчого апарату міської ради Кожема О.М., які 

проінформували присутніх про те, що даним рішенням пропонується внести 

зміни до програм Корюківської міської ради, а саме до Програми призначення і 

виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2022 

рік, Комплексної програми профілактики правопорушень на 2022-2024 роки, 

Програми фінансової підтримки 9 державної пожежно-рятувальної частини 

(м.Корюківка) 2 державного пожежно-рятувального загону Управління ДСНС 

України у Чернігівській області на покращення матеріально-технічного стану в 

2020-2022 роках. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 351 «Про внесення змін до програм» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По третьому 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 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. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 352 «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 четвертому 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 відповідно до пункту 22-2 

Закону України «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні 

положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів» від 

15.03.2022 року № 2134-XI, керуючись п. 15 рішення десятої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 10.12.2021 року № 4-10/VIII «Про бюджет 

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000)», даним рішенням пропонується залишок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної 

інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки), що склався 

станом на 01.01.2022 року в сумі 300001,00 грн спрямувати на поточний ремонт 

нежитлової будівлі; залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства та/або за ознакою статі що склався 

станом на 01.01.2022 року в сумі 722081,23 грн спрямувати на поточний 

ремонт; залишок коштів освітньої субвенції, що склався станом на 01.01.2022 

року в сумі 440441,28 грн спрямувати на проведення будівельних робіт. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 353 «Про спрямування залишків коштів субвенцій» 

приймається більшістю голосів /додається/. 

 

По п’ятому 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 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 

279 313 225,37 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського 

бюджету 236 535 370,42 гривень та видатки спеціального фонду міського 

бюджету 42 776 854,95 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 30 414 494,95 гривень згідно з 

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

бюджету у сумі 30 414 494,95 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 86 459 386,73 

гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 354 «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 шостому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Л.М., яка 

проінформувала присутніх про те, що розглянувши протокол про результати 

електронного аукціону № LLЕ001-UA-20221028-51509 сформований 03.11.2022 

року та наданий ТОВ «Українська Універсальна Біржа», відповідно до Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна» зі змінами, 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 «Деякі 

питання оренди державного та комунального майна», постанови Кабінету 

Міністрів України від 27.05.2022 року № 634 «Про особливості оренди 

державного та комунального майна у період воєнного стану», враховуючи 

рішення сорокової сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

20.08.2020 року № 8-40/VII «Про врегулювання орендних відносин щодо 

оренди майна міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади», даним рішенням пропонується затвердити протокол 

про результати електронного аукціону № LLЕ001-UA-20221028-51509 

сформований оператором електронного майданчика –  Товариством з 

обмеженою відповідальністю «Українська Універсальна Біржа» 03.11.2022 року 

о 20:00:03 з передачі в оренду будівлі токарної майстерні, площею 26,7 кв.м., 

що знаходиться за адресою: вул. Центральна, буд. 132/4, с. Олександрівка, 

Корюківський район, Чернігівська область, з орендною платою за місяць – 

100,00 грн (сто гривень 00 коп.), укласти договір оренди з переможцем та 



опублікувати в електронній торговій системі протокол про результати 

електронного аукціону. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 355 «Про затвердження протоколу про результати 

електронного аукціону про оренду комунального майна» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По сьомому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Наумчик І.В., яка проінформувала присутніх про те, 

що відповідно до пп.3 п. 5 Порядку ведення обліку дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів, що затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 13.09.2017 року № 684 (зі змінами), даним рішенням пропонується 

закріпити та затвердити території обслуговування за закладами загальної 

середньої освіти міста Корюківка, що належать до комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади відповідно до розподілу вулиць. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 356 «Про закріплення територій обслуговування за 

закладами загальної середньої освіти» приймається одноголосно /додається/. 

 

По восьмому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що розглянувши клопотання РКСЛП «Корюківкаліс» від 31.10.2022 

року № 129, даним рішенням пропонується прийняти до відома звіт про 

виконання фінансового плану Районного комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» за ІІІ квартал 2022 року. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 357 «Про звіт про виконання фінансового плану 

комунального підприємства Корюківської міської ради» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятому 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 № 358 «Про погодження примусового відчуження 

майна» приймається одноголосно /додається/. 

 

По десятому питанню порядку денного 



СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши клопотання Корюківського центру сімейної 

медицини від 01.11.2022 року № 03-05/261, даним рішенням пропонується 

затвердити з 10 листопада 2022 року штатний розпис Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 359 «Про затвердження штатних розписів» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що розглянувши звернення Іваненка Д.С. щодо порушення клопотання 

Корюківською міською радою перед Чернігівським обласним Фондом 

підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, на підставі 

розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 

29.08.2016 року № 483 «Про затвердження Правил надання пільгових 

довгострокових кредитів за Програмою «Власний дім», даним рішенням 

пропонується звернутись із клопотанням до Чернігівського обласного Фонду 

підтримки індивідуального житлового будівництва на селі щодо надання 

довгострокового пільгового кредиту в сумі 250000.00 грн (двісті п’ятдесят 

тисяч гривень 00 коп.) Іваненку Дмитру Сергійовичу, для добудови житлового 

будинку. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 360 «Про порушення клопотання щодо надання 

довгострокового пільгового кредиту» 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 громадян та додані до них документи, у зв’язку з наявністю 

невідповідності нумерації адрес об’єктів нерухомого майна їх фактичному 

розташуванню на території Корюківської територіальної громади 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 впорядкувати адреси 

заявникам відповідно до фактичного розташування їх майна. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 361 «Про впорядкування адресного господарства» 

приймається одногодосно /додається/. 

 

По тринадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши відповідні заяви та додані до них документи, 

відповідно до Порядку надання разової матеріальної допомоги учасникам 

російсько-української війни, антитерористичної операції (операції об’єднаних 

сил) та членів сімей загиблих, що затверджений в новій редакції рішенням 

другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року 

(зі змінами), даним рішенням пропонується надати допомогу на поховання 

загиблих учасників війни. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 362 «Про надання допомоги на поховання учасника 

російсько-української війни» приймається одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши заяву Чалик Д.В. 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 заявниці допомогу на 

поховання безробітного.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 363 «Про надання допомоги на поховання» 

приймається більшістю голосів /додається/. 

 

По п’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши заяву Чекоткіної Т.В. щодо надання дозволу 

на виготовлення дублікату свідоцтва про право власності на нерухоме майно та 

додані до неї документи, даним рішенням пропонується надати дозвіл 

Чекоткіній Тетяні Валентинівні на оформлення дубліката свідоцтва про право 

власності на житло, що було видано 02.10.2008 року на право спільної 

часткової власності по 1/3 частці, у зв’язку із псуванням оригіналу. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 364 «Про виготовлення дубліката свідоцтва про право 

власності» приймається одноголосно /додається/. 

 

По шістнадцятому 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 31.10.2022 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 31 жовтня 2022 року про 

використання бензину автомобільного А-95 та дизельного палива для 

забезпечення безперебійної життєдіяльності Корюківської територіальної 

громади на загальну суму 38235,95 грн (тридцять вісім тисяч двісті тридцять 

п’ять гривень 95 коп.). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 365 «Про затвердження акту» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По сімнадцятому 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 адміністрації, 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 

сільського господарства, за сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток 

сільськогосподарської галузі, нагородити Почесною грамотою Корюківської 

міської ради відповідних осіб з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 

300,00 грн кожному. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 366 «Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради» приймається одноголосно /додається/. 

 

По вісімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

проінформував присутніх про те, що розглянувши скаргу Летути Вікторії 

Петрівни від 04.11.2022 року щодо звільнення її від адміністративної 

відповідальності за правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 156 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення, відповідно до ст.ст. 287-289 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, даним рішенням пропонується 

скасувати постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської 

ради та закрити адміністративну справу. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 367 «Про розгляд скарги на рішення адміністративної 

комісії» приймається одноголосно /додається/. 

 

 



По дев’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши заяву жителя громади та додані до неї 

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 

разову матеріальну допомогу на лікування тяжкої травми. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 368 «Про надання разової матеріальної допомоги» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                 Ратан АХМЕДОВ 



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

присутніх на засіданні 07 листопада 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 
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 
Шуляченко Раїса 

Григорівна 

староста Хотіївського 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 
Юденко Наталія 

Миколаївна 

староста Рейментарівського 

старостинського округу 



18 Барсук Олена Іванівна 
начальник Фінансового відділу 

Корюківської міської ради 

19 Бабич Вікторія Сергіївна 

начальник юридичного відділу – 

державний реєстратор виконавчого 

апарату міської ради 

20 
Галущенко Сергій 

Володимирович 

заступник начальника Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської 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 


