
Додаток 2 

до рішення восьмої сесії 

Корюківської міської ради  

восьмого скликання  

від 30 серпня 2021 року № 1-8/VІІІ 

 

Перелік 

розпоряджень міського голови,  

виданих з 26.02.2021 року по 30.08.2021 року 

 

Номер, дата 

прийняття 

Назва розпорядження 

№27-ос  

23.03.2021 

Про преміювання працівників 

№28-ос  

24.03.2021 

Про преміювання працівників фінансового відділу міської 

ради 

№29-ос  

29.03.2021 

Про преміювання працівників відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

№31-ос  

05.04.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№35-ос  

23.04.2021 

Про преміювання працівників 

№36-ос  

26.04.2021 

Про преміювання працівників фінансового відділу міської 

ради 

№37-ос  

26.04.2021 

Про преміювання працівників відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

№38-ос  

30.04.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№39-ос  

05.05.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№41-ос  

07.05.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№42-ос  

12.05.2021 

Про преміювання діловода сектору адміністративних 

послуг відділу надання адміністративних послуг 

Корюківської міської ради Василець Н.В. з нагоди 

ювілею 

№44-ос  

14.05.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№45-ос  

14.05.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№47-ос  

14.05.2021 

Про преміювання старости Наумівського старостинського 

округу Григор’єва І.О. з нагоди ювілею 

№50-ос  

19.05.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 



№52-ос  

21.05.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№54-ос  

21.05.2021 

Про преміювання працівників фінансового відділу міської 

ради 

№55-ос  

21.05.2021 

Про преміювання працівників відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

№56-ос  

21.05.2021 

Про преміювання працівників 

№57-ос  

28.05.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№59-ос 

04.06.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№60-ос  

04.06.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№61-ос  

04.06.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№63-ос  

09.06.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№65-ос  

11.06.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№66-ос  

14.06.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№67-ос  

14.06.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№68-ос  

17.06.2021 

Про преміювання працівників 

№69-ос  

17.06.2021 

Про преміювання працівників відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

№70-ос  

17.06.2021 

Про преміювання працівників фінансового відділу міської 

ради 

№71-ос  

17.06.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№72-ос  

30.06.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№73-ос  

06.07.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№74-ос  

06.07.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№75-ос  

07.07.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№76-ос  

08.07.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№77-ос  

08.07.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 



№78-ос  

12.07.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№80-ос  

19.07.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№81-ос  

19.07.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№82-ос  

20.07.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№83-ос  

20.07.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№84-ос  

21.07.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№86-ос  

21.07.2021 

Про преміювання працівників фінансового відділу міської 

ради 

№88-ос  

21.07.2021 

Про преміювання працівників  

№87-ос  

21.07.2021 

Про преміювання працівників відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

№89-ос  

21.07.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№91-ос  

26.07.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№86 

30.07.2021 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради 

№87  

30.07.2021 

Про привітання Коваленко Т.П. з нагоди ювілею 

№92-ос  

02.08.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№93-ос  

04.08.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№94-ос  

04.08.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№95-ос  

10.08.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№96-ос  

10.08.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№97-ос  

10.08.2021 

Про преміювання працівників до Дня Незалежності 

України 

№98-ос  

11.08.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№99-ос  

11.08.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№103-ос  

17.08.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 



 

 

Секретар міської ради                                                        А. ПЛЮЩ 

№104-ос  

19.08.2021 

Про преміювання працівників фінансового відділу міської 

ради 

№105-ос  

19.08.2021 

Про преміювання працівників відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

№106-ос  

19.08.2021 

Про преміювання працівників 

№107-ос  

26.08.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№97-в  

26.08.2021 

Про надання щорічної основної відпустки Барсук О.І. 


