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КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

13 вересня 2021 року                      м. Корюківка                                             № 107    

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради  

     

Розглянувши подання підприємств, установ, 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 Дня рятівника, за сумлінну працю та високий професіоналізм, 

нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

- Радченка Олександра Олександровича – командира відділення                          

9 державної пожежно-рятувальної частини (м.Корюківка) 2 державного 

пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України                           

у Чернігівській області, старшого прапорщика служби цивільного захисту; 

- Харченко Ганну Геннадіївну – диспетчера 9 державної пожежно-

рятувальної частини (м.Корюківка) 2 державного пожежно-рятувального загону 

Головного управління ДСНС України у Чернігівській області, рядового служби 

цивільного захисту. 

Підстава: подання 2 ДПРЗ Головного Управління ДСНС України                            

у Чернігівській області від 10.09.2021 № 01-16/770. 

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 працівника лісу, за сумлінну працю та високий 

професіоналізм, нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради           

з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

- Киянця Сергія Миколайовича – тракториста районного комунального 

спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс»; 



- Салія Андрія Миколайовича – вальника лісу районного комунального 

спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс»; 

Підстава: подання РКСЛП «Корюківкаліс» від 09.09.2021 № 246. 

- Богдановського Валерія Анатолійовича – майстра дільниці паливних 

гранул товариства з обмеженою відповідальністю «СЛАВ ФОРЕСТ»; 

- Вишенського Андрія Володимировича – верстатника деревообробних 

верстатів 4 розряду дільниці деревопереробки товариства з обмеженою 

відповідальністю «СЛАВ ФОРЕСТ». 

Підстава: подання ТОВ «СЛАВ ФОРЕСТ» від 10.09.2021 № 356. 

- Тосенка Сергія Олександровича – начальника цеху переробки деревини 

державного підприємства «Корюківське лісове господарство»; 

- Макаренка Петра Олексійовича – водія державного підприємства 

«Корюківське лісове господарство». 

Підстава: подання ДП «Корюківське лісове господарство» від 13.09.2021 

вх. № 633/04-02. 

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

профінансувати кошти в сумі 1800 грн. (одна тисяча вісімсот грн. 00 коп.) для 

виплати матеріальної допомоги та в сумі 300 грн. (триста грн. 00 коп.) для 

придбання квітів. 

3. З нагоди Дня села Олександрівка, за багаторічну сумлінну працю, 

високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток культурної сфери 

Олександрівського старостинського округу, нагородити Почесною грамотою 

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

- Самійленко Оксану Леонідівну – директора Олександрівського будинку 

культури. 

Підстава: подання Олександрівського старостинського округу                        

від 13.09.2021 № 255/04-04. 

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. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату 

Корюківської міської ради (Музиченко В.В.) на виконання даного 

розпорядження забезпечити перерахування відповідних коштів. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Перший заступник міського голови                                          О.САВЧЕНКО 

 


