
ПРОТОКОЛ № 29 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 13 грудня 2022 року 

Час: 09.00 год. – 09.25 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 грудня 2022 року з’явилися 28 членів (список додається). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про внесення змін та доповнень до Програм. (406) 

2. Про перерозподіл видатків. (407) 

3. Про програми Корюківської міської ради. (408) 

4. Про бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2023 рік 

(код бюджету 2550700000). (409) 

5. Про затвердження дефектного акту та зведеного кошторисного 

розрахунку. (410) 

6. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів. (411) 

7. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради. (412) 

8. Про надання допомоги на поховання. (413) 

9. Про преміювання. (414) 

 

По першому 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 

бухгалтер виконавчого апарату міської ради Кожема О.М., які проінформували 

присутніх про те, що даним рішенням пропонується внести зміни та 

доповнення до до Програми забезпечення малочисельних та віддалених сіл 

громади товарами першої необхідності та хлібом на 2021-2023 роки, Програми 

запобігання та протидії домашньому насильству на території Корюківської 

міської територіальної громади на 2022-2026 роки, Програми сприяння 

територіальній обороні та заходів національного спротиву Корюківської міської 

територіальної громади на 2022-2023 рік, Міської програми розвитку житлово-

комунального господарства та благоустрою населених пунктів Корюківської 



міської ради на 2019-2024 роки, Програми призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2023 рік, Програми 

соціальної підтримки учасників російсько-української війни, 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей – 

мешканців Корюківської міської ради на 2021-2023 роки. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 406 «Про внесення змін до програм» 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: 1) зменшити призначення по загальному фонду бюджету 

Корюківської міської територіальної громади, а саме: по КПКВКМБ 0110150 

«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад»  по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 800 

000,00 грн та по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 200 

000,00грн.;  по КПКВКМБ 0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни 

(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувались чи 

погоджувались рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу 

місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх 

виробництво (надання)» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 868 200,00 грн;  по КПКВКМБ 

0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти» по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 

послуг» в сумі 56 000,00 грн; 2) збільшити призначення по загальному фонду 

бюджету Корюківської міської територіальної громади, а саме: по КПКВКМБ 

0116012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання 

теплової енергії» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

в сумі 240 000,00 грн та по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в 

сумі 199 200,00 грн для придбання матеріалів та оплату послуг з поточного 

ремонту котельні за адресою: м. Корюківка, вул. Шевченка, 80; 3) збільшити 

призначення по спеціальному фонду бюджету Корюківської міської 

територіальної громади, а саме: по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, 

інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування» в сумі 1 000 000,00грн. для придбання 

автомобіля; по КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» в сумі 429 000,00 грн Комунальному підприємству 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради; по КПКВКМБ 0611021 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» по 



КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового 

користування» в сумі 56 000,00 грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 407 «Про перерозподіл видатків» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По третьому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Биков О.М, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

– головний бухгалтер виконавчого апарату міської ради Кожема О.М., які 

проінформували присутніх про те, що даним рішенням пропонується Подати на 

чергову сесію Корюківської міської ради для розгляду та затвердження проєкти 

наступних програм: Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради на 2023 – 2025 роки; Програма стимулювання 

створення, фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ) в Корюківській громаді на 2023-2025 роки; Програма 

організації та проведення суспільно корисних робіт для правопорушників, на 

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання 

суспільно корисних робіт, на території Корюківської міської територіальної 

громади на 2023-2025 роки; Програма компенсації затрат Коимунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на очистку 

притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення в м. 

Корюківка на 2023 рік; Програма розвитку, фінансової підтримки та 

поповнення статутного фонду Комунального підприємства «Благоустрій» 

Корюківської міської ради на 2023-2025 роки; Програма розвитку, фінансової 

підтримки та поповнення статутного фонду Корюківської житлово-

експлуатаційна контори на 2023-2025 роки; Програма розвитку, фінансової 

підтримки та поповнення статутного фонду Комунального підприємства 

«Убідьське» Корюківської міської ради на 2023-2025 роки; Програма розвитку 

та фінансової підтримки Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» 

Корюківської міської ради на 2023-2025 роки. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 408 «Про програми Корюківської міської ради» 

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 даним рішенням 

пропонується схвалити та подати на розгляд чергової сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання проєкт бюджет Корюківської міської 

територіальної громади на 2023 рік, а саме: 

«1. Визначити на 2023 рік : 

- доходи міського бюджету у сумі 189 150 000,00 гривень, в тому числі 

доходи загального фонду міського бюджету 180 000 000,00 гривень та доходи 



спеціального фонду міського бюджету 9 150 000,00 гривень згідно з додатком 1 

цього рішення; 

- видатки міського бюджету у сумі 188 952 000,00 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 178 153 400,00 гривень та видатки 

спеціального фонду міського бюджету 10 798 600,00 гривень; 

- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 

51000,00гривень; 

- надання кредитів з міського бюджету у сумі 249 000,00 гривень у тому 

числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 198 000 

гривень та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 51 000 

гривень; 

- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 1 648 600,00 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 1 648 600,00 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 10 000 

гривень, що становить 0,006 відсотка видатків загального фонду міського 

бюджету, визначених цим пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

міського бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення. 

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до 

цього рішення. 

4. Затвердити на 2023 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі 

інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення. 

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 49 560 155,00 гривень згідно з додатком 

7 до цього рішення. 

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2023 рік: 

1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, 

визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені 

статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначені 

статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);  

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, 

визначені у частині 1 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу 

України; 

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, 

визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України. 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського 

бюджету на 2023 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною 1 

статті 71 Бюджетного кодексу України; 

2) у частині фінансування є надходження, визначені у частині 2 статті 72 та 

частини 1 статті 73 Бюджетного кодексу України; 



3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини 

першої статті 691 Бюджетного кодексу України. 

8. Установити, що в 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду 

міського бюджету згідно з відповідними пунктами статті 691 та частини 1 статті 

71 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, 

визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України. 

9. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду 

на: 

- оплата праці працівників бюджетних установ; 

- нарахування на заробітну плату; 

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;  

- забезпечення продуктами харчування; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

- соціальне забезпечення; 

- поточні трансферти місцевим бюджетам.    

10. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право 

фінансовому відділу міської ради з 01 січня 2023 року в межах поточного 

бюджетного періоду здійснювати розміщення на конкурсних засадах тимчасово 

вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках 

з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного 

періоду (згідно з Порядком розміщення тимчасово вільних коштів міського 

бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №6).            

11. Надати право Фінансовому відділу Корюківської міської ради:  

1) відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України отримувати 

у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття 

тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням 

захищених статей видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного 

періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних 

умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з 

обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду; 

2) відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України отримувати позики 

на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом 

та бюджетом розвитку міського бюджету, у фінансових установах на строк до 

трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду. 

12. Виконавчому комітету міської ради затвердити ліміти споживання 

енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, 

виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

13. Головним розпорядникам міського бюджету: 

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня 

набрання чинності цим рішенням; 

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 

бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 



коштів, організацію та координацію роботи розпорядників нижчих рівнів та 

одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

3) проводити контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до 

міського бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування міського 

бюджету; 

4) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

- здійснити публічне представлення та публікацію інформації про 

виконання бюджету за бюджетними програмами та показниками, призначення 

щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, 

встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2024 року; 

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

5) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань, враховуючи необхідність 

виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в органах 

Державної казначейської служби України у Корюківському районі, у межах 

виділених їм бюджетних асигнувань та відповідно до норм статті 48 

Бюджетного кодексу України; 

6) забезпечити в першочерговому порядку асигнуваннями потребу в 

коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 

встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру 

мінімальної заробітної плати; 

7) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та 

теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші 

енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються 

бюджетними установами, та укладення договорів за кожним видом відповідних 

послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі. 

14. Дозволити Фінансовому відділу Корюківської міської ради вносити 

зміни до помісячного розпису доходів та видатків міського бюджету, а у 

виключних випадках та за обґрунтованим поданням головного розпорядника 

бюджетних коштів - здійснювати перерозподіл видатків за економічною 

класифікацією в межах його загального обсягу бюджетних призначень по 

загальному та спеціальному фондах міського бюджету . 

15. В міжсесійний період надати право виконавчому комітету 

Корюківської міської ради: 

1) виділяти додаткові кошти головним розпорядникам коштів міського 

бюджету та додаткові трансферти місцевим бюджетам; 

2) проводити перерозподіл видатків за загальним та спеціальним фондом у 

межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 

бюджетних коштів з наступним затвердженням на сесії міської ради; 

3) приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів 

з інших бюджетів у період між сесіями Корюківської міської ради з наступним                

внесенням змін до рішення «Про бюджет Корюківської міської територіальної 

громади на 2023 рік»; 



4) вносити зміни до переліку та обсягів місцевих (регіональних) програм, 

які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету; 

5) проводити перерозподіл за об’єктами будівництва (реконструкції) з 

наступним внесенням змін до рішення «Про бюджет Корюківської міської 

територіальної громади на 2023 рік». 

16. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2023 року. 

17. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

18. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради забезпечити 

опублікування цього рішення на офіційному вебсайті Корюківської міської 

ради у термін, визначений законодавством.  

19. Фінансовому відділу Корюківської міської ради забезпечити, у разі 

необхідності, внесення технічних (коректорських) правок до додатків цього 

рішення (в частині складових програмної класифікації видатків та 

кредитування і класифікації доходів місцевих бюджетів згідно з відповідними 

наказами Міністерства фінансів України) до підписання цього рішення або 

забезпечити внесення таких змін рішенням виконавчого комітету після 

підписання цього рішення. 

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку.». 

ВИРІШИЛИ: рішення № 409 «Про бюджет Корюківської міської 

територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 2550700000)» 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 Биков О.М., який проінформував присутніх про те, що даним 

рішенням пропонується затвердити дефектний акт та зведений кошторисний 

розрахунок. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 410 «Про затвердження дефектного акту та зведеного 

кошторисного розрахунку» 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 частини 6 

статті 30-1 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету 

Міністрів України від 05.04.2017 року № 268 «Про затвердження Порядку 

надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів», враховуючи рішення Комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Корюківської міської ради від 12.12.2022 року (протокол 

№ 9), на підставі заяви громадянки, даним рішенням пропонується надати 

статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 



та зазнала психологічного насильства внаслідок смерті її батька який помер в 

наслідок отримання поранення під час участі в російсько-українській війні. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 411 «Про надання статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

По сьомому 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 енергетика, за 

сумлінну працю і високий професіоналізм, нагородити Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300,00 

грн кожному. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 412 «Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради» 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 заяву 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 допомогу на поховання в 

сумі 1000,00 грн за поховання безробітного. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 413 «Про надання допомоги на поховання» 

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 відповідно 

до Положення 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 за підсумками роботи ІV кварталу 2022 року 



директора «Трудового архіву» Корюківської міської ради Іваненко Тетяни 

Вікторівни у розмірі 50 % посадового окладу, директора Центру надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради Єрмоленко Тамари Олексіївни у 

розмірі 14 % посадового окладу, директора Корюківського міського 

молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради Онищука Володимира 

Леонідовича у розмірі 50% посадового окладу. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 414 «Про преміювання» приймається одноголосно 

/додається/. 

 

 

Міський голова                                                 Ратан АХМЕДОВ 



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

присутніх на засіданні 13 грудня 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 Єгунова Алла Іванівна 
староста Домашлинського 

старостинського округу 

7 
Козел Володимир 

Іванович 

староста Забарівського старостинського 

округу 

8 
Кравченко Олена 

Василівна 

староста Сядринського старостинського 

округу 

9 
Кучеренко Леонід 

Анатолійович 

староста Тютюнницького 

старостинського округу 

10 
Лісений Віктор 

Миколайович 

староста Савинківського старостинського 

округу 

11 
Мисник Віктор 

Дмитрович 

староста Охрамієвицького 

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 
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 
Наумчик Ірина 

Володимирівна 

Начальник Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської 

ради  

25 
Одерій Олена 

Арсентіївна 

начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

26 
Рачек Анатолій 

Євгенович 
пенсіонер 

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 


