
 
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 
 

 

11 жовтня 2022 року                  м. Корюківка                                                № 114 

 

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 захисників і захисниць 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; 

- ХХХХ; 

- ХХХХ. 

Підстава: подання військової частини ХХХХ від 01.10.2022 року №ХХХХ 

- ХХХХ; 

- ХХХХ; 

- ХХХХ. 

        Підстава: подання військової частини ХХХХ від 06.10.2022 року № ХХХХ 

- ХХХХ; 

Підстава: подання ХХХХ від 11.10.2022 року № ХХХХ.  

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

профінансувати кошти в сумі 2700,00 грн (дві тисячі сімсот гривень 00 копійок) 

для виплати матеріальної допомоги та в сумі 630,00 грн (шістсот тридцять 

гривень 00 копійок) для придбання квітів. 

2. З нагоди Дня працівників целюлозно-паперової промисловості, 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: 



- Мехеденка Андрія Івановича – провідного економіста відділу техніко 

економічного аналізу АТ «Слов’янські шпалери - КФТП»; 

- Барабаша Миколу Васильовича – машиніста шпалерно-друкарської 

машини виробництва шпалер АТ «Слов’янські шпалери - КФТП»; 

- Васька В’ячеслава Сергійовича – машиніста шпалерно-друкарської  

машини виробництва шпалер АТ «Слов’янські шпалери - КФТП»; 

- Кондратенко Людмилу Леонідівну – комплектувальника деталей  

та виробів з паперу виробництва шпалер АТ «Слов’янські шпалери - КФТП»; 

- Гладченка Ярослава Геннадійовича – майстра департаменту дизайну та  

друкарських форм АТ «Слов’янські шпалери - КФТП». 

        Підстава: подання АТ «Слов’янські шпалери - КФТП» від 11.10.2022 року 

№ 751.  

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

профінансувати кошти в сумі 1500,00 грн( одна тисяча п’ятсот гривень 00 

копійок) для виплати матеріальної допомоги та в сумі 350,00 грн (триста 

п’ятдесят 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 

 
 


