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КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

04 жовтня 2021 року                      м. Корюківка                                             № 114     

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради  

     

Розглянувши подання 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 Всесвітнього дня пошти, за багаторічну сумлінну працю та 

високий професіоналізм, нагородити Почесною грамотою Корюківської міської 

ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

- Авраменко Тетяну Анатоліївну – листоношу відділення поштового 

зв’язку м. Корюківка Чернігівської дирекції АТ «Укрпошта»; 

- Янченко Людмилу Олександрівну – заступника начальника відділення 

поштового зв’язку м. Корюківка Чернігівської дирекції АТ «Укрпошта». 

Підстава: подання відділення поштового зв’язку м. Корюківка 

Чернігівської дирекції АТ «Укрпошта» від 01.10.2021 вх. № 686/04-02. 

1.1. 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. 

2. З нагоди Дня захисників і захисниць України, нагородити Почесною 

грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги                    

у розмірі 300 грн. кожному: 

- Самойленка Володимира Борисовича – учасника бойових дій, за мужність 

стійкість та зразкове виконання бойових завдань під час проведення бойових дій 

на Сході України. 

Підстава: подання громадської організації «Корюківська спілка воїнів-

учасників АТО» від 05.10.2021 вх. № 693/04-02. 

- Хомчука Михайла Володимировича – майора, заступника начальника 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки, начальника 



мобілізаційного відділення Корюківського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки. 

Підстава: подання Корюківського районного ТЦК та СП  від 04.10.2021      

№ 873. 

- Олійника Анатолія Миколайовича – капітана поліції, дільничного 

офіцера поліції сектору превенції Корюківського районного відділу поліції 

ГУНП в Чернігівській області.  

Підстава: подання Корюківського районного відділу поліції від 05.10.2021      

№ 12670/124/44-2021. 

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

профінансувати кошти в сумі 900 грн. (дев’ятсот грн. 00 коп.) для виплати 

матеріальної допомоги та в сумі 150 грн. (сто п’ятдесят грн. 00 коп.) для 

придбання квітів.  

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату 

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

забезпечити перерахування відповідних коштів. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                             Р.АХМЕДОВ 

 


