
ПРОТОКОЛ № 25 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 26 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                           

26 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 початок опалювального сезону 2022-2023 років. (330) 

2. Про встановлення форм розрахунку тарифів та річного плану на 

виробництво теплової енергії. (331) 

3. Про погодження річного плану. (332) 

4. Про встановлення тарифу. (333) 

5. Про передачу в оренду на аукціоні майна міської комунальної власності. 

(334) 

6. Про погодження надання благодійної допомоги. (335) 
7. Про затвердження цін на послуги КП «Благоустрій» з організації 

проведення державної реєстрації шлюбу. (336) 

8. Про звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства 

Корюківської міської ради. (337) 

9. Про затвердження дефектних актів та локальних кошторисів на правах 

зведеного кошторисного розрахунку. (338) 

10. Про затвердження акту про технічний стан дороги комунальної 

власності. (339) 

11. Про надання разової матеріальної допомоги. (340) 

12. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради. 

(341) 

13. Про квартирний облік. (342) 

14. Про затвердження норм витрат пально-мастильних матеріалів для 

генераторів. (343) 



15. Про погодження примусового відчуження майна. (344) 

16. Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 

прав. (345) 

17. Про знесення зелених насаджень. (346) 

18.  Про преміювання. (347) 

19. Про припинення функціонування прийомної сім’ї. (348) 

20. Про прийняття-передачу майна. (349) 

 

По першому 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 відповідно 

до Правил надання послуг з постачання теплової енергії, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 830, Закону України 

«Про житлово - комунальні послуги», даним рішенням пропонується: 1) 

встановити терміном початку опалювального сезону 2022 - 2023 років для 

медичних установ, підприємств, організацій, що знаходяться за адресою: 

Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка, вул. Шевченка, 101 

та приміщення Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради, 

що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Корюківський район,                      

м. Корюківка, вул. Вокзальна, 2 з централізованим опаленням 08 год. 00 хв.                           

26 жовтня 2022 року; 2 встановити терміном початку опалювального сезону 

2022 - 2023 років для бюджетних установ і організацій, населення та інших 

споживачів на території населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади 08 год. 00 хв. 01 листопада 2022 року. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 330 «Про початок опалювального сезону 2022-2023 

років» приймається одноголосно /додається/. 

 

По другому 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 лист КП «Корюківкаводоканал» від 20.10.2022 року № 169, щодо 

погодження річного плану виробництва теплової енергії на 2022-2023 рік, 

відповідно до Порядку розгляду органами місцевого самоврядування 

розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для 

встановлення, що затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово – комунального господарства України від 12.09.2018 

року № 239даним рішенням пропонується встановити форми розрахунку 

тарифу та річного плану на виробництво теплової енергії Комунальним 

підприємством «Корюківкаводоканал» Корюківської міської рад. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 331 «Про встановлення форм розрахунку тарифів та 

річного плану на виробництво теплової енергії» 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 

розглянувши лист КП «Корюківкаводоканал» від 20.10.2022 року № 170, щодо 

погодження річного плану виробництва теплової енергії на 2022-2023 рік, 

відповідно до Порядку розгляду органами місцевого самоврядування 

розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для 

встановлення, що затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово – комунального господарства України від 12.09.2018 

року№ 239даним рішенням пропонується погодити Комунальному 

підприємству «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради річний план 

виробництва теплової енергії на 2022 - 2023 рік. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 332 «Про погодження річного плану» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По четвертому 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 лист КП «Корюківкаводоканал» від 20.10.2022 року № 171, щодо 

розгляду розрахункових матеріалів економічно обґрунтованих тарифів на 

виробництво теплової енергії, відповідно до Порядку розгляду органами 

місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на 

комунальні послуги, поданих для встановлення, що затверджений наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального 

господарства України від 12.09.2018 року № 239, Порядку формування тарифів 

на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з 

постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого 

постановою КМУ від 01.06.2011 року № 869 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 03.04.2019 року № 291), на підставі поданого розрахунку 

тарифу для виробництва теплової енергії на 2022 - 2023 рік даним рішенням 

пропонується встановити Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради тариф на виробництво теплової енергії на 2022 – 

2023 роки у розмірі 2428,63 грн з ПДВ за 1 Гкал. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 333 «Про встановлення тарифу» приймається 

більшістю голосів /додається/. 

 

По п’ятому 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 ФОП Гурбика О.А. 

від 25.10.2022 року, з метою ефективного використання майна міської 



комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, 

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», даним 

рішенням пропонується передати в оренду на аукціоні майно комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади, а саме будівлю 

токарної майстерні, площею 26,7 кв.м., що знаходиться за адресою: 

вул. Центральна, буд. 132/4, с. Олександрівка, Корюківський район, 

Чернігівська область. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 334 «Про передачу в оренду на аукціоні майна міської 

комунальної власності» приймається одноголосно /додається/. 

 

По шостому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 21.10.2022 року № 

219 щодо наміру надати благодійну допомогу, даним рішенням пропонується 

надати згоду Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської 

ради на надання такої допомоги. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 335 «Про погодження надання благодійної допомоги» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По сьомому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що враховуючи клопотання КП «Благоустрій» від 20.10.2022 

року № 218, відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 14.10.2022 

року № 4526/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 

27 грудня 2010 року № 3335/5 «Про затвердження Порядку надання платних 

послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану», даним 

рішенням пропонується затвердити з 01 листопад 2022 року ціни на послуги 

Комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради з 

організації проведення державної реєстрації шлюбу, що будуть надаватися в 

рамках реалізації пілотного проєкту «Шлюб за 24 години». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 336 «Про затвердження цін на послуги КП 

«Благоустрій» з організації проведення державної реєстрації шлюбу» 

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 КП «Благоустрій» від 19.10.2022 року № 

214, відповідно до ст.ст. 75, 78 Господарського кодексу України, даним 

рішенням пропонується прийняти до відома звіт про виконання фінансового 



плану Комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради за 

ІІІ квартал 2022 року. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 337 «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: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

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

рішенням пропонується затвердити відповідні дефектні акти та локальні 

кошториси. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 338 «Про затвердження дефектних актів та локальних 

кошторисів на правах зведеного кошторисного розрахунку» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По десятому 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 Акт технічного стану дороги комунальної власності від 

21.09.2022 року, що складений постійно діючою комісією з питань обстеження 

стану будівель, споруд, інженерних комунікацій та об’єктів благоустрою 

міської комунальної власності, даним рішенням пропонується затвердити акт 

технічного стану дороги комунальної власності від 21 вересня 2022 року, а 

саме: асфальтобетонна дорога по вул. Вокзальна. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 339 «Про затвердження акту про технічний стан 

дороги комунальної власності» 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 громадян, спільної заяви депутатів 

Корюківської міської ради восьмого скликання Погребняка П.П. та Тарасенка 

В.О., 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 допомоги заявникам - жителям громади. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 340 «Про надання разової матеріальної допомоги» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник загального відділу виконавчого апарату міської ради 

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



подання підприємств, установ та організацій, керуючись Положенням про 

відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим рішенням дев’ятої сесії 

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

даним рішенням пропонується з нагоди Дня автомобіліста і дорожника, Дня 

працівника соціальної сфери, Дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва за сумлінну працю та високий професіоналізм, нагородити 

Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної 

допомоги у розмірі 300,00 грн кожному. 

ВИСТУПИЛИ: староста Прибинськго старостинського округу Корюківської 

міської ради – член виконавчого комітету Рябець П.О., який повідомив що 

даним рішенням пропонується з нагоди Дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва нагородити близьку йому особу, то відповідно до ст.591 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у нього наявний 

конфлікт інтересів і про те, що участі в голосуванні він приймати не буде. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 341 «Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради» приймається більшістю голосів /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 клопотання Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради, Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради, 

керуючись ст. 39 Житлового кодексу Української РСР, Правилами обліку 

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

приміщень в Українській РСР, постановою виконавчого комітету Чернігівської 

обласної ради народних депутатів і президії обласної ради президії 

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

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень у 

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

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», даним рішенням пропонується поставити на 

квартирний облік при виконавчому комітеті Корюківської міської ради 

відповідних осіб. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 342 «Про квартирний облік» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

проінформував присутніх про те, що з метою упорядкування витрат палива для 

генераторів Корюківської міської ради, даним рішенням пропонується 

затвердити норми витрат пально - мастильних матеріалів для генераторів, що 

обліковуються на балансі Корюківської міської ради та використовуються для 

забезпечення життєдіяльності громади, а саме: 1) бензин – 0,35 л. на 1 Кв/1 год. 

роботи; 2) дизельне паливо - 0,20 л. на 1 Кв/1 год роботи.  



ВИРІШИЛИ: рішення № 343 «Про затвердження норм витрат пально-

мастильних матеріалів для генераторів» приймається більшістю голосів 

/додається/. 

 

По п’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

про те, що 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 № 344 «Про погодження примусового відчуження 

майна» приймається одноголосно /додається/. 

 

По шістнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

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

Комісії з питань захисту прав дитини при Корюківській міській раді від 

26.10.2022 року та представлені документи, керуючись Законом України «Про 

охорону дитинства», ст.ст. 19, 164, 180 Сімейного кодексу України, даним 

рішенням пропонується затвердити висновок про доцільність позбавлення 

батьківських прав особу. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 345 «Про затвердження висновку про доцільність 

позбавлення батьківських прав» приймається одноголосно /додається/. 

 

По сімнадцятому 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 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 Рибинського старостинського округу 

Корюківської міської ради (по вулиці Партизанська, буд. 1-34 села 

Новоселівка) від 20.10.2022 року № 41. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 346 «Про знесення зелених насаджень» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По вісімнадцятому 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 

керуючись Положенням про призначення, звільнення, умови оплати праці та 

преміювання керівників підприємств, установ та організацій, що належать до 

міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, 

затвердженим рішенням тринадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 05.03.2018 року, даним рішенням пропонується затвердити 

Подання на преміювання директора Районного комунального 

лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» Гриценка Олександра 

Миколайовича у розмірі 30% від посадового окладу. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 347 «Про преміювання» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По дев’ятнадцятому 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 заяви жителів Корюківської міської територіальної громади, даним 

рішенням пропонується припинити з 26 жовтня 2022 року функціонування 

прийомної сім’ї заявників. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 348 «Про припинення функціонування прийомної 

сім’ї» приймається одноголосно /додається/. 

 

По двадцятому 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 даним рішенням пропонується 

Корюківській міській раді прийняти від Фізичної-особи підприємця Джевага 

Тараса Миколайовича дрова паливні кількістю 112,0 м.куб. та передати їх 

Комунальному підприємству «Благоустрій» Коюківської міської ради, а також 

передати з балансу Корюківської міської ради на баланс Комунальному 

некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради дров’яну 

деревину непромислового використання загальною кількістю 10,0 м.куб. на 

загальну суму 3960,00 грн для організації роботи Хотіївського фельдшерського 

пункту в опалювальний сезон 2022-2023 років. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 349 «Про прийняття-передачу майна» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

 

Міський голова                                                 Ратан АХМЕДОВ 



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

присутніх на засіданні 26 жовтня 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 
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 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 
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 
Наумчик Ірина 

Володимирівна 

Начальник Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської 

ради  

26 
Одерій Олена 

Арсентіївна 

начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

27 
Рачек Анатолій 

Євгенович 
пенсіонер 

28 
Селюк Анатолій 

Михайлович 

начальник Комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради 
 

 

 

Міський голова                                                 Ратан АХМЕДОВ 


