
                                                                      
                                                        УКРАЇНА 

 

                     КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                        ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

                                
                                    РО З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
 

28 грудня 2020 року                      м. Корюківка                                         № 126                                            

 

Про видачу номерних гербових печаток  

Корюківської міської ради 

 

Вiдповiдно до постанови Кабінету міністрів України від 17.01.2018                         

№ 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», Інструкції з 

діловодства у Корюківській міській раді, затвердженої рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 18.12.2018 № 472 «Про затвердження Інструкції з 

діловодства у Корюківській міській раді», рішення другої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 № 10-2/VIII «Про утворення 

старостинських округів Корюківської міської ради», з метою належного 

надання адміністративних послуг, забезпечення єдиного порядку проходження 

документів в Корюківській міській раді: 

 

1. Видати гербові номерні печатки Корюківської міської ради старостам 

Корюківської міської ради: 

1.1. Гончаренко Ірині Василівні, старості Брецького старостинського 

округу – печатку за № 1; 

1.2. Аполону Юрію Андрійовичу, старості Будянського старостинського 

округу – печатку за № 2; 

1.3. Козелу Володимиру Івановичу, старості Забарівського 

старостинського округу – печатку за № 3; 

1.4. Григор’єву Ігорю Олександровичу, старості Наумівського 

старостинського округу – печатку за № 4; 

1.5. Юденко Наталії Миколаївні, старості Рейментарівського 

старостинського округу – печатку за № 5; 

1.6. Кравченко Олені Василівні, старості Сядринського старостинського 

округу – печатку за № 6; 

1.7. Кучеренку Леоніду Анатолійовичу, старості Тютюнницького 

старостинського округу – печатку за № 7; 

1.8. Пилипенко Раїсі Григорівні, старості Хотіївського старостинського 

округу – печатку за № 8; 

1.9. Єгуновій Аллі Іванівні, старості Домашлинського старостинського 

округу – печатку за № 9; 



1.10. Редіну Антону Леонідовичу, старості Олександрівського 

старостинського округу – печатку за № 10; 

1.11. Лісеному Віктору Миколайовичу, старості Савинківського 

старостинського округу – печатку за № 11; 

1.12. Миснику Віктору Дмитровичу, старості Охрамієвицького 

старостинського округу – печатку за № 12; 

1.13. Рябцю Петру Олександровичу, старості Прибинського 

старостинського округу – печатку за № 13; 

1.14. Циклаурі Юрію Муссовичу, старості Прибинського 

старостинського округу – печатку за № 14; 

1.15. Помазу Геннадію Олексійовичу, старості Рибинського 

старостинського округу – печатку за № 15; 

 

2. Покласти на старост Корюківської міської ради відповідальність за 

використання та зберігання виданих їм номерних гербових печаток 

Корюківської міської ради. 

 

3. Старостам використовувати в роботі печатки, зазначені в п. 1 даного 

розпорядження. 

 

 4. Вважати такими, що втратили чинність розпорядження №88 від 

29.05.2017 року «Про передачу гербових печаток Корюківської міської ради» 

та №64 від 23.07.2020 року «Про передачу номерних гербових печаток 

Корюківської міської ради». 

 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

начальника загального відділу виконавчого апарату міської ради              

Лимаренко Н.П. 

 

 

Міський голова                                                                               Р.АХМЕДОВ 

 


