
 

 
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 
 

 

29 листопада 2022 року                   м. Корюківка                                           № 137 

 

Про нагородження відзнаками 

Корюківської міської ради 

     
На підставі подання Корюківської міської молодіжної громадської 

організації «Альтернатива», 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 працівників прокуратури, 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): 

- Олєйнікова Артема Володимировича – заступника керівника 

Корюківської окружної прокуратури. 

Підстава: подання Корюківської окружної прокуратури від 28.11.2022 року                      

3477 вих-22. 

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

профінансувати кошти в сумі 300,00 грн (триста гривень 00 копійок) для виплати 

матеріальної допомоги та в сумі 70,00 грн (сімдесят гривень 00 копійок) для 

придбання квітів.  

2. З нагоди Міжнародного дня волонтера, за активну участь у 

волонтерському русі Корюківської громади та особистий внесок у його розвиток, 

оголосити Подяку Корюківського міського голови з виплатою матеріальної 

допомоги у розмірі 150,00 грн (сто п’ятдесят гривень 00 копійок): 

- Стельмах Аліні Сергіївні – громадській активістці, волонтерці. 

Підстава: подання КММГО «Альтернатива» від 22.11.2022 року                      

вх. № 511/04-02. 

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

профінансувати кошти в сумі 150,00 грн (сто п’ятдесят гривень 00 копійок) для 

виплати матеріальної допомоги та в сумі 70,00 грн (сімдесят гривень 00 копійок) 

для придбання квітів.  

3. З нагоди Дня Збройних Сил України, за сумлінну службу, нагородити 

Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної 

допомоги у розмірі 300,00 грн (триста гривень 00 копійок) кожному: 



- ХХХХ; 

- ХХХХ; 

- ХХХХ. 

Підстава: подання Корюківського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки від 22.11.2022 року № ХХХ.  

- ХХХХ; 

- ХХХХ; 

- ХХХХ; 

- ХХХХ; 

- ХХХХ. 

Підстава: подання першого заступника міського голови від 25.11.2022 року 

вх. № ХХХ.  

- ХХХХ; 

- ХХХХ; 

- ХХХХ; 

- ХХХХ; 

- ХХХХ. 

Підстава: подання в/ч ХХХХ від 25.11.2022 року вх. № ХХХХ.  

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

профінансувати кошти в сумі 3900,00 грн (три тисячі дев’ятсот гривень 00 

копійок) для виплати матеріальної допомоги та в сумі 910,00 грн (дев’ятсот 

десять гривень 00 копійок) для придбання квітів.  

4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату 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 

  


