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КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

30 липня 2021 року                       м. Корюківка                                              № 86    

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради  

     

Розглянувши подання підприємств, установ та організацій, керуючись 

Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим рішенням 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018, ст. 

42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1. З нагоди відзначення Дня будівельника, нагородити Почесною 

грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у 

розмірі 300 грн.: 

- Горську Оксану Володимирівну – начальника виробничого відділу 

приватного підприємства «Будмайстер» – за сумлінну багаторічну працю та 

високий професіоналізм. 

Підстава: подання приватного підприємства «Будмайстер» від 26.07.2021    

№ 5. 

1.1. Фінансовому відділу Корюківської міської ради (Барсук О.І.) 

профінансувати кошти в сумі 300 грн. (триста грн. 00 коп.) для виплати 

матеріальної допомоги та в сумі 50 грн. (п’ятдесят грн. 00 коп.) для придбання 

квітів.  

 

2. З нагоди 20-річчя комунального підприємства «Рампа» Корюківської 

міської ради, нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради                  

з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн.: 

- Кривду Тетяну Федорівну – начальника комунального підприємства 

«Рампа» Корюківської міської ради – за багаторічну сумлінну працю та 

високий професіоналізм. 

Підстава: подання заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради від 28.07.2021 вх. № 198/04-04. 

2.1. Фінансовому відділу Корюківської міської ради (Барсук О.І.) 

профінансувати кошти в сумі 300 грн. (триста грн. 00 коп.) для виплати 



матеріальної допомоги та в сумі 50 грн. (п’ятдесят грн. 00 коп.) для придбання 

квітів.  

 

3. З нагоди Дня працівників ветеринарної медицини, нагородити 

Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної 

допомоги у розмірі 300 грн.: 

- Коваль Аліну Анатоліївну – фельдшера ветеринарної медицини 

Корюківської районної державної лікарні ветеринарної медицини – за сумлінну 

працю та високий професіоналізм. 

Підстава: подання Корюківської районної державної лікарні ветеринарної 

медицини від 28.07.2021 № 01-22/102. 

3.1. Фінансовому відділу Корюківської міської ради (Барсук О.І.) 

профінансувати кошти в сумі 300 грн. (триста грн. 00 коп.) для виплати 

матеріальної допомоги та в сумі 50 грн. (п’ятдесят грн. 00 коп.) для придбання 

квітів.  

 

4. З нагоди Дня села Наумівка, нагородити Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. 

кожному: 

- Метлу Тетяну Віталіївну – оператора АЗС, завідувача складом 

запчастин приватного сільськогосподарського підприємства «Злагода», за 

сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток підприємства; 

- Рябець Олену Вікторівну – педагога-організатора Наумівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Корюківської міської ради за сумлінну 

працю, вагомий внесок у навчально-виховну роботу з дітьми та молоддю. 

Підстава: подання старости Наумівського старостинського округу від 

28.07.2021 вх. № 197/04-04. 

4.1. Фінансовому відділу Корюківської міської ради (Барсук О.І.) 

профінансувати кошти в сумі 600 грн. (шістсот грн. 00 коп.) для виплати 

матеріальної допомоги та в сумі 100 грн. (сто грн. 00 коп.) для придбання 

квітів.  

 

5. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату 

Корюківської міської ради (Кожема О.М.) на виконання даного розпорядження 

забезпечити перерахування відповідних коштів. 

 

6. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 

 


