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26 листопада 2021 року                   м. Корюківка                                            № 148   

 

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 Дня працівників прокуратури, за сумлінну працю та високий 

професіоналізм нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради             

з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн.: 

- Батюк Ірину Володимирівну – прокурора Корюківської окружної 

прокуратури. 

Підстава: подання Корюківської окружної прокуратури від 26.11.2021             

№ 3881 вих.21. 

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 Дня Збройних Сил України, за високий професіоналізм та 

сумлінну службу нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради          

з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

- Батюка Ігоря Володимировича – полковника, начальника Корюківського 

районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

Підстава: подання першого заступника міського голови від 25.11.2021           

вх. № 316/04-04. 

- Коваленка Сергія Миколайовича – головного сержанта, старшого водія 

відділення забезпечення Корюківського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки. 



Підстава: подання Корюківського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки від 24.11.2021 № 1374. 

2.1. 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.  

 

3. З нагоди Дня місцевого самоврядування, за сумлінну працю, високий 

професіоналізм та вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування 

нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

- Мисника Віктора Дмитровича – старосту Охрамієвицького 

старостинського округу Корюківської міської ради; 

- Василець Ніну Вікторівну – діловода сектору адміністративних послуг 

відділу надання адміністративних послуг виконавчого апарату Корюківської 

міської ради. 

Підстава: подання першого заступника міського голови від 25.11.2021           

вх. № 317/04-04. 

- Левченка Олександра Григоровича – депутата Корюківської міської 

ради сьомого та восьмого скликань. 

Підстава: подання секретаря міської ради від 25.11.2021 вх. № 316/04-04. 

- Долбіну Людмилу Михайлівну – головного спеціаліста відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату Корюківської 

міської ради. 

Підстава: подання начальника відділу земельних ресурсів та комунального 

майна виконавчого апарату міської ради від 25.11.2021 вх. № 318/04-04. 

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

профінансувати кошти в сумі 1200 грн. (одна тисяча двісті грн. 00 коп.) для 

виплати матеріальної допомоги та в сумі 200 грн. (двісті грн. 00 коп.) для 

придбання квітів. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату 

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

забезпечити перерахування відповідних коштів. 

 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                      Ратан АХМЕДОВ 


