
ПРОТОКОЛ № 27 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

 

Дата: 24листопада 2022 року 

Час: 10.00 год. – 10.40 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                           

24 листопада 2022 року з’явилися 28 членів (список додається). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про іншу субвенцію з обласного бюджету. (369) 

2. Про спрямування залишків коштів субвенцій. (370) 

3. Про продовження терміну дії та внесення змін до Програми сприяння 

територіальній обороні та заходів національного спротиву Корюківської міської 

територіальної громади на 2022 рік. (371) 

4. Про програми Корюківської міської ради. (372) 

5. Про затвердження дефектних актів та локальних кошторисів на правах 

зведеного кошторисного розрахунку. (373) 

6. Про звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства 

Корюківської міської ради. (374) 

7. Про погодження калькуляції вартості послуг ФОП Сергійчука А.Л. (375) 

8. Про погодження орієнтовної вартості гарячого харчування з розрахунку 

на одного військовослужбовця. (376) 

9. Про затвердження штатних розписів. (377) 

10. Про впорядкування адресного господарства. (378) 

11. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. (379) 

12. Про виготовлення дубліката свідоцтва про право власності. (380) 

13. Про надання разової матеріальної допомоги. (381) 

14. Про преміювання. (382) 

15. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради. 

(383) 

16. Про надання статусу службового житла. (384) 



17. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 13.10.2022 року № 309. (385) 

18. Про внесення змін в організацію освітнього процесу на 2022/2023 

навчальний рік у дошкільному закладі Корюківської міської ради. (386) 

19. Про влаштування дитини до прийомної сім’ї. (387) 

 

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 згідно розпорядження 

голови Чернігівської обласної військової адміністрації від 11 листопада 2022 

року № 416 «Про розподіл субвенції»  бюджету Корюківської міської 

територіальної громади виділена інша субвенція з обласного бюджету на 

виконання доручень виборців депутатами обласної ради в сумі 190 000,00 грн 

(ККД 41053900), даним рішенням пропонується спрямувати кошти іншої 

субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами 

обласної ради. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 369 «Про іншу субвенцію з обласного бюджету» 

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 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 300 001,00 грн та залишок коштів освітньої 

субвенції, що склався станом на 01.01.2022 року в сумі 140 440,28 грн 

спрямувати на проведення будівельних робіт, залишок коштів освітньої 

субвенції, що склався станом на 01.01.2022 року в сумі 300 001,00 грн 

спрямувати на поточний ремонт нежитлової будівлі. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 370 «Про спрямування залишків коштів субвенцій» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По третьому 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 

продовжити термін дії Програми сприяння територіальній обороні та заходів 

національного спротиву Корюківської міської ради на 2022 рік, затвердженої 

рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради від 10.05.2022 року 

№ 101, на 2023 рік. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 371 «Про продовження терміну дії та внесення змін до 

Програми сприяння територіальній обороні та заходів національного спротиву 

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік» 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 заслухавши інформацію начальника Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради Наумчик І.В., розглянувши клопотання 2 

державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС 

України у Чернігівській області, даним рішенням пропонується подати на 

чергову сесію Корюківської міської ради для розгляду та затвердження проєкти 

Міської програми «Шкільний автобус» на 2023-2024 роки та Програми 

фінансової підтримки 9 державної пожежно-рятувальної частини (м. 

Корюківка) 2 державного пожежно-рятувального загону Головного управління 

ДСНС України у Чернігівській області для покращення матеріально-технічного 

стану у 2023-2025 роках. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 372 «Про програми Корюківської міської ради» 

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 даним 

рішенням пропонується затвердити відповідні дефектні акти та локальні 

кошториси. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 373 «Про затвердження дефектних актів та локальних 

кошторисів на правах зведеного кошторисного розрахунку» 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 «Убідьське» від 18.11.2022 року № 102, 

даним рішенням пропонується прийняти до відома звіт про виконання 

фінансового плану Комунального підприємства «Убідьське» Корюківської 

міської ради за ІІІ квартал 2022 року. 



ВИРІШИЛИ: рішення № 374 «Про звіт про виконання фінансового плану 

комунального підприємства Корюківської міської ради» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По сьомому 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 ФОП Сергійчука А.Л. від 14.11.2022 року № 3 щодо 

погодження вартості послуг з експлуатації техніки, що надаються фізичною 

особою-підприємцем, даним рішенням пропонується погодити калькуляцію 

вартості експлуатації однієї години техніки фізичної особи–підприємця 

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

ВИРІШИЛИ: рішення № 375 «Про погодження калькуляції вартості послуг 

ФОП Сергійчука А.Л.» 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 даним рішенням пропонується погодити орієнтовну вартість 

гарячого харчування (з доставкою на блокпост) з розрахунку на одного 

військовослужбовця в сумі 70,00 грн на день. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 376 «Про погодження орієнтовної вартості гарячого 

харчування з розрахунку на одного військовослужбовця» 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 у зв’язку 

із збільшенням прожиткового мінімуму з 01.12.2022 року, розглянувши 

клопотання КП «Убідьське» від 04.11.2022 року № 98, Корюківської ЖЕК від 

14.11.2022 року № 191, КП «Благоустрій» від 16.11.2022 року № 242, КП 

«Корюківкаводоканал» від 22.11.2022 року № 191, даним рішенням 

пропонується затвердити з 01 грудня 2022 року штатні розписи даних 

комунальних підприємств. 

ВИСТУПИЛИ: заступник начальника КП «Корюківкаводоканал» - член 

виконкому Галущенко С.В., який повідомив присутніх про те що дане рішення 

стосується його особисто, 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.  

ВИСТУПИЛИ: начальник КП «Благоустрій» - член виконкому Селюк А.М., 

який повідомив присутніх про те що дане рішення стосується його особисто, 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 № 377 «Про затвердження штатних розписів» 

приймається більшістю голосів /додається/. 

 

По десятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальник Відділу архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської міської ради – головний архітектор 

Лихотинська Л.А., яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши 

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 № 378 «Про впорядкування адресного господарства» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По одинадцятому 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 КП «Корюківкаводоканал» від 21.11.2022 року            

№ 190, КП «Убідьське» від 22.11.2022 року №№ 104, 105, даним рішенням 

пропонується надати дозвіл Комунальному підприємству 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради та Комунальному 

підприємству «Убідьське» Корюківської міської ради на підключення до 

централізованої мережі водопостачання відповідних об’єктів. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 379 «Про надання дозволу на підключення до 

централізованої мережі водопостачання» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дванадцятому 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 у зв’язку з втратою свідоцтва про право власності на нерухоме 

майно, що належало КП «Відродження», видане Олександрівською сільською 

радою 13.01.2012 року, серія САЕ №057914, враховуючи рішення Корюківської 



міської ради сьомого скликання від 06.11.2019 року № 8-29/VII «Про 

припинення в результаті реорганізації Олександрівської сільської ради», від 

17.12.2019 року № 10-31/VII «Про прийняття в міську комунальну власність 

майна Олександрівської сільської ради» та рішення Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15.12.2020 року № 21-2/VIІI «Про ліквідацію 

комунальних підприємств», даним рішенням пропонується свідоцтво про право 

власності на нерухоме майно від 13.01.2012 року (серія САЕ № 057914), що 

видане Олександрівською сільською радою на підставі рішення виконавчого 

комітету сільської ради від 16.11.2011 року № 75 на ім’я Комунального 

підприємства «Відродження», вважати не дійсним у зв’язку із втратою 

оригіналу та видати Корюківській міській раді як правонаступнику 

Олександрівської сільської ради та Комунального підприємства «Відродження» 

дублікат свідоцтва про право власності від 13.01.2012 року на нежитлову 

будівлю, будівлю токарної майстерні, що розташована за адресою: Чернігівська 

область, Корюківський район, село Олександрівка, вулиця Центральна, буд. 

132/4. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 380 «Про виготовлення дубліката свідоцтва про право 

власності» 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 заяви громадян, депутата Корюківської 

міської ради восьмого скликання Колобашкіної Н.М. 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» (зі змінами), даним рішенням пропонується надати 

таку допомогу заявникам, та відмовити Войтешик Наталії Олександрівні у 

наданні матеріальної допомоги на лікування нехронічного захворювання у 

зв’язку з перевищенням суми доходу ½ розміру мінімальної заробітної плати, 

розмір якої встановлено на 01 січня року звернення. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 381 «Про надання разової матеріальної допомоги» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По чотирнадцятому 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 за підсумками роботи ІІІ кварталу 2022 року 

затвердити Подання на преміювання директора «Трудового архіву» 

Корюківської міської ради Іваненко Тетяни Вікторівни та Подання на 

преміювання директора Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» 

Корюківської міської ради Онищука Володимира Леонідовича у розмірі 50% 

від посадового окладу.  



ВИРІШИЛИ: рішення № 382 «Про преміювання» приймається більшістю 

голосів /додається/. 

 

По п’ятнадцятому 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, що затверджене 

рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

09.11.2021 року № 49-9/VIII, даним рішенням пропонується з нагоди 

Міжнародного дня волонтерів та Дня місцевого самоврядування нагородити 

певних осіб Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 300,00 грн кожному. 

ВИСТУПИЛИ: староста Перелюбського старостинського округу - член 

виконкому Циклаурі Ю.М., який повідомив присутніх про те що дане рішення 

стосується його особисто, 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 № 383 «Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради» приймається більшістю голосів /додається/. 

 

По шістнадцятому 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 КНП «Корюківська ЦРЛ» від 18.11.2022 

року № 03-05/623 про надання статусу службового житла, керуючись ст.ст. 15, 

118 Житлового кодексу Української РСР, даним рішенням пропонується 

включити до числа службових житлових приміщень наступні об’єкти 

нерухомості: житловий будинок № 23 по вулиці Сагайдачного в місті 

Корюківка; житловий будинок № 13 по вулиці Поліська в місті Корюківка; 

житловий будинок № 48-А-9 по вулиці 8–го Березня в місті Корюківка; 

чотирикімнатну квартиру № 3 в будинку 33А по вулиці Костюк Г. в місті 

Корюківка; двокімнатну квартиру № 5 в будинку 32 по вулиці Бульварній в 

місті Корюківка;  трикімнатну квартиру № 6 в будинку 20 по вулиці Бульварній 

в місті Корюківка. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 384 «Про надання статусу службового житла» 

приймається одноголосно /додається/. 

 

По сімнадцятому 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 з метою врегулювання орендних відносин, враховуючи рішення 



сорокової сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 серпня 

2020 року № 8-40/VII, відповідно до Закону України «Про оренду державного 

та комунального майна», даним рішенням пропонується внести зміни до пункту 

2 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 13.10.2022 року 

№ 309 «Про оренду майна міської комунальної власності», виклавши його в 

новій редакції, а саме визначити сторонами Договору Корюківську міську 

територіальну громаду в особі Корюківської міської ради (надалі – Власник), 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради (надалі – 

Орендодавець) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Маяк-медіа» 

(надалі – Орендар). 

ВИРІШИЛИ: рішення № 385 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 13.10.2022 року № 309» приймається 

одноголосно /додається/. 

 

По вісімнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

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

присутніх про те, що розглянувши клопотання ДНЗ № 4 «Веселка», керуючись 

листом Міністерства освіти та науки України від 15.06.2022 року № 1/6435-22 

«Щодо забезпечення освіти осіб з особливими потребами», від 27.07.2022 року                          

№ 1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 

2022/2023 навчальному році», з метою надання якісних освітніх послуг, у тому 

числі дітям, які мають порушення мовлення та зору та потребують надання їм 

корекційно-розвиткової та психолого-педагогічної допомоги, враховуючи 

введення воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 

24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі 

змінами), керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», даним 

рішенням пропонується з 01 грудня 2022 року внести зміни в організацію 

освітнього процесу Корюківського дошкільного навчального закладу № 4 

«Веселка» еколого-натуралістичного напрямку Корюківської міської ради 

Чернігівської області на 2022/2023 навчальний рік, що була затверджена 

рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради від 30.08.2022 року 

№ 264. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 386 «Про внесення змін в організацію освітнього 

процесу на 2022/2023 навчальний рік у дошкільному закладі Корюківської 

міської ради» приймається одноголосно /додається/. 

 

По дев’ятнадцятому питанню порядку денного 

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р. 

ВИСТУПИЛИ: начальника 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», розглянувши заяву прийомної матері, враховуючи 

рішення Комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Корюківської міської ради від 24.11.2022 року, висновку Служби у справах 

дітей Корюківської міської ради від 24.11.2022 року № 01-10/234, рекомендації 

Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради від 24.112022 

року № 01-17/54, даним рішенням пропонується влаштувати з 25 листопада 

2022 року до прийомної сім’ї на виховання та спільне проживання дитину, 

позбавлену батьківського піклування. 

ВИСТУПИЛИ: староста Брецького старостинського округу - член виконкому 

Гончаренко І.В., яка повідомила присутніх про те що дане рішення стосується її 

особисто, то відповідно до ст.591 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» у неї наявний конфлікт інтересів і про те, що участі в голосуванні 

вона приймати не буде.  

ВИРІШИЛИ: рішення № 387 «Про влаштування дитини до прийомної сім’ї» 

приймається більшістю голосів /додається/. 

 

 

Міський голова                                                 Ратан АХМЕДОВ 



 

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

присутніх на засіданні 24 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 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 


