
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

12 вересня 2022 року                       м. Корюківка                                           № 101 

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради  

     
На підставі подання підприємств, установ, організацій, керуючись 

Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим рішенням 

дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 09.11.2021 року 

№ 49-9/VIII, ст.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 300,00 грн (триста гривень 00 копійок) 

кожному: 

- Іллюшка Ігоря Олександровича – водія 9-ї державної пожежно-

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

Головного управління ДСНС України у Чернігівській області. 

- Харченка Олексія Михайловича – командира відділення 18-го 

державного пожежно-рятувального поста Головного управління ДСНС України 

у Чернігівській області з охорони об’єктів. 

Підстава: подання 2 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС 

України у Чернігівській області від 08.09.2022 року № 70461-381/70 46. 

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

профінансувати кошти в сумі 600,00 грн (шістсот гривень 00 копійок) для 

виплати матеріальної допомоги та в сумі 140,00 грн (сто сорок гривень                     

00 копійок) 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 300,00 грн (триста гривень                    

00 копійок) кожному: 

- Ткаченка Олександра Сергійовича – старшого майстра лісу товариства       

з обмеженою відповідальністю «Полісся СЛ». 

Підстава: подання ТОВ «Полісся СЛ» від 08.09.2022 № 3. 



- Дзюбу Аллу Іванівну – прибиральника виробничих приміщень технічної 

служби ТОВ «СЛАВ ФОРЕСТ». 

Підстава: подання ТОВ «СЛАВ ФОРЕСТ» від 09.09.2022 № 317. 

- Бондаренко Людмилу Миколаївну – верстатника районного 

комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс»; 

- Олійник Ірину Володимирівну – інженера з реалізації районного 

комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс». 

Підстава: подання РКСЛП «Корюківкаліс» від 08.09.2022 № 98. 

- Скоробогатого Віталія Анатолійовича – головного лісничого державного 

підприємства «Корюківське лісове господарство»; 

- Адамчик Людмилу Михайлівну – старшого інспектора кадрів державного 

підприємства «Корюківське лісове господарство». 

Підстава: подання ДП «Корюківське лісове господарство» від 12.09.2022 

№ 1548. 

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

профінансувати кошти в сумі 1800,00 грн (одна тисяча вісімсот гривень                   

00 копійок) для виплати матеріальної допомоги та в сумі 420,00 грн (чотириста 

двадцять гривень 00 копійок) для придбання квітів.  

  

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради (Кожема О.М.) на виконання даного розпорядження забезпечити 

перерахування відповідних коштів. 

 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

  

 

Міський голова                                                                      Ратан АХМЕДОВ 

  

 


