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Про надання інформації щодо 
преміювання працівників 
районної державної адміністрації

На Ваш інформаційний запит від 23 грудня 2017 року Гайворонська 
районна державна адміністрація надає інформацію щодо преміювання 
працівників районної державної адміністрації.

Додатки: 1. Перелік посад працівників Гайворонської районної державної 
адміністрації, які преміювалися в 2016 році, на 5 арк. в 1 прим.
2. Перелік посад працівників Гайворонської районної державної 
адміністрації, які преміювалися в 2017 році, на 3 арк. в 1 прим.

Керівник апарату районної 
державної адміністрації А.СМІЛЯНЕЦЬ



Додаток 1
до листа Гайворонської районної
державної адміністрації _ І (
С? 2018 № І ^  і ‘г

) і У
Перелік посад працівників Гайворонської районної державної адміністрації, які преміювалися в 2016 році

Посада Розмір нарахованої премії, %

місяці
січень лютий бере

зень
квітень травень червень липень серпень вере

сень
жов
тень

листо
пад

грудень

2 0 1 6  рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Начальник відділу регіонального 
розвитку, містобудування, 
архітектури та житлово- 
комунального господарства

124,39

Головний спеціаліст служби у 
справах дітей

106,07

Адміністратор відділу з питань 
надання адміністративних послуг

43 ,54 120,27

Головний спеціаліст відділу 
організаційної роботи та 
інформаційної діяльності, 
комунікацій з громадськістю 
апарату

140,48

Оператор комп'ютерного набору І 
категорії загального відділу апарату

114,52

Начальник відділу освіти 102,96

Начальник відділу молоді та спорту 128,27



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Начальник відділу фінансово 
господарського забезпечення 
апарату, головний бухгалтер

154,97

Завідувач сектору з питань 
цивільного захисту

122,55

Головний спеціаліст відділу 
організаційної роботи та 
інформаційної діяльності, 
комунікацій з громадськістю 
апарату

112,94

Головний спеціаліст, бухгалтер 
відділу фінансово-господарського 
забезпечення апарату

128,69

Головний спеціаліст відділу 
економіки та розвитку 
інфраструктури

65,73

Перший заступник голови РДА 128,28
Головний спеціаліст відділу еконо
міки та розвитку інфраструктури

166,23

Начальник відділу економіки та 
розвитку інфраструктури

142,47

Начальник загального відділу 
апарату

150,68

Головний спеціаліст відділу освіти 122,36
Начальник відділу ведення Держав
ного реєстру виборців апарату

128,31

Заступник керівника апарату, 
начальник відділу організаційної 
роботи та інформаційної діяльності, 
комунікацій з громадськістю 
апарату

130,15



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Начальник архівного відділу 69,97
Заступник голови РДА 128,28
Начальник відділу культури, 
туризму та культурної спадщини

117,39

Головний спеціаліст відділу ведення 
Державного реєстру виборців 
апарату

113,25

Головний спеціаліст відділу 
регіонального розвитку, 
містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства

137,86

Оператор компютерного набору І 
категорії відділу освіти

103,43

Провідний спеціаліст відділу 
ведення Державного реєстру 
виборців апарату

129,43

Головний спеціаліст сектору 
взаємодії з правоохоронними 
органами, оборонної, мобілізаційної 
та режимно-секретної роботи 
апарату

116,62

Начальник відділу управління 
персоналом апарату

132,04

Головний спеціаліст загального 
відділу апарату

133,01

Водій 64,47
Державний реєстратор відділу з 
питань надання адміністративних 
послуг

128,28

Головний спеціаліст відділу 
культури,туризму та культурної 
спадщини

147,15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Керівник аппарату РДА 24,49 128,28
Завідувач сектору взаємодії з 
правоохоронними органами, 
оборонної, мобілізаційної та 
режимно-секретної роботи апарату

64,14

Начальник служби у справах дітей 141,09

Головний спеціаліст відділу 
управління персоналом апарату

123,76

Головний спеціаліст відділу 
регіонального розвитку, 
містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства

113,76

Начальник фінансового управління 150
Заступник начальника -  начальник 
бюджетного відділу фінансового 
управління

150

Головний спеціаліст бюджетного 
відділу фінансового управління

200

Головний спеціаліст бюджетного 
відділу фінансового управління

200

Начальник відділу доходів та 
фінансування галузей виробничої 
сфери фінансового управління

200

Головний спеціаліст відділу доходів 
та фінансування галузей виробничої 
сфери фінансового управління

200

Начальник відділу звітності, 
фінансового забезпечення та 
організаційно-кадрової роботи -  
головний бухгалтер фінансового 
управління

200
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Головний спеціаліст відділу 
звітності, фінансового забезпечення 
та організаційно-кадрової роботи 
фінансового управління

200

Секретар-друкарка фінансового 
управління

100

Водій фінансового управління 100
Начальник управління 
агропромислового розвитку

80 200

Начальник відділу виробництва, тва
ринництва, рослинництва, економіч
ного аналізу та кадрової роботи уп
равління агропромислового розвитку

50 100

!

Головний спеціаліст - головний 
бухгалтер відділу планування 
звітності та аналізу фінансово- 
господарської діяльності управління 
агропромислового розвитку

80 180

Головний спеціаліст відділу вироб
ництва,тваринництва, рослинницт
ва,економічного аналізу та кадрової 
роботи управління агропромисло
вого розвитку

100

Головний спеціаліст відділу 
виробництва,тваринництва, 
рослинництва,економічного аналізу 
та кадрової роботи управління 
агропромислового розвитку

40

Провідний спеціаліст відділу плану
вання звітності та аналізу фінансово- 
господарської діяльності управління 
агропромислового розвитку

70



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Начальник УСЗН
Завідувач сектору сімї та 
оздоровлення дітей УСЗН

50 50

Начальник відділу моніторингу та 
аналізу пільгового та пенсійного 
забезпечення УСЗН

50 50

Завідувач сектору прийому громадян 
відділу соціальної допомоги, 
грошових виплат та компенсацій 
УСЗН

50 50 50

Завідувач сектору соціального 
захисту населення від наслідків 
аварії на ЧАЕС УСЗН

50 50

Начальник відділу соціального 
захисту населення від наслідків 
аварії на ЧАЕС та інвалідів, 
ветеранів війни та праці УСЗН

50 50

Завідувач сектору автоматизованої 
обробки інформації та контролю за 
призначенням соціальних виплат 
відділу бухгалтерського обліку 
УСЗН

ЗО 50 50 50

Начальник віддулу з питань праці та 
соціально-трудових відносин УСЗН

50 50 50

Начальник віддулу соціальної 
допомоги, грошових виплат та 
компенсацій УСЗН

50 50 50

Головний спеціаліст сектору 
прийому громадян відділу 
соціальної допомоги, грошових 
виплат та компенсацій УСЗН

20 50 50 50
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Головний спеціаліствіддулу 
соціального захисту населення від 
наслідків аварії на ЧАЕС та 
інвалідів, ветеранів війни та праці 
УСЗН

50 50 50

Головний спеціаліствіддулу 
соціального захисту населення від 
наслідків аварії на ЧАЕС та 
інвалідів, ветеранів війни та праці

50 50 50

Секретар керівника УСЗН 20 50 50 50
Головний спеціаліст сектору 
прийому громадян відділу 
соціальної допомоги, грошових 
виплат та компенсацій УСЗН

50 50 50

Начальник відділу-головний бухгал
тер відділу бухгалтерського обліку

50 50 50

Застліачальника відділу соціальної 
допомоги, грошових!' виплат та 
компенсацій УСЗН

50 50 50

Заступник начальника УСЗН 50 50
Головний спеціаліст сектору 
прийняття рішень відділу соціальної 
допомоги, грошових виплат та 
компенсацій УСЗН

50 50 50

Головний спеціаліст сектору 
прийняття рішень відділу соціальної 
допомоги, грошових виплат та 
компенсацій УСЗН

50 50 50

Головний спеціаліст сектору 
прийому громадян відділу 
соціальної допомоги, грошових 
виплат та компенсацій УСЗН

50 50 50
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Заступник начальника відділу 
бухгалтерського обліку УСЗН

20 50 50 50

Завідувач сектору з питань 
соціального захисту інвалідів, 
ветеранів війни та праці УСЗН

20 50

Головний спеціаліст відділу 
моніторингу та аналізу пільгового та 
пенсійного забезпечення УСЗН

50 50 50

Головний спеціаліст сектору з 
питань кадрової та юридичної 
роботи УСЗН

20

Головний спеціаліст сектору нагляду 
за правильністю призначення 
(перерахунку) та виплати пенсій, 
взаємодії із соціальними фондами, 
громадськими організаціями та 
засобами масової інформації УСЗН

50

Головний спеціаліст відділу 
моніторингу та аналізу пільгового та 
пенсійного забезпечення УСЗН

50 50

Головний спеціаліст сектору 
автоматизованої обробки інформації 
та контролю за призначенням 
соціальних виплат відділу 
бухгалтерського обліку УСЗН

50 50 50

Державний соціальний інспектор 
відділу соціальної допомоги 
грошових виплат та компенсацій 
УСЗН

50 50 50

Головний спеціаліст відділу з питань 
праці та соціально-трудових 
відносин УСЗН

50 50 50
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Головний спеціаліст відділу 
соціальної допомоги, грошових 
виплат та компенсацій УСЗН

50 50 50

Державний соціальний інспектор 
сектору державних соціальних 
інспекторів УСЗН

20

Завідувач сектору прийняття рішень 
відділу соціальної допомоги 
грошових виплат та компенсацій 
УСЗН

50 50 50

Завідувач сектору сім'ї та 
оздоровлення дітей УСЗН

20

Завідувач сектору управління 
персоналом УСЗН

50 50 50

Головний спеціаліст відділу 
моніторингу та аналізу пільгового та 
пенсійного забезпечення УСЗН

50 50 50

Головний спеціаліст відділу 
бухгалтерського обліку УСЗН

50 50 50

Головний спеціаліст сектору 
прийняття рішень відділу соціальної 
допомоги, грошових виплат та 
компенсацій УСЗН

50 50 50

Головний спеціаліст відділу 
соціальної допомоги, грошових 
виплат та компенсацій УСЗН

50 50 50

Головний спеціаліст сектору сім'ї та 
оздоровлення дітей УСЗН

50

Головний спеціаліст сектору 
управління персоналом УСЗН

50 50



Додаток 2
до листа Гайворонської районної 
державної адміністрації ^ ,
і £  у  уга, 2018 № ^  І -Ч і

Перелік посад працівників Гайворонської районної державної адміністрації, які преміювалися в 2017 році

Посада Розмір нарахованої премії, %

місяці
січень лютий бере

зень
квітень травень червень липень серпень вере

сень
жов
тень

листо
пад

грудень

2 0 1 7  рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Начальник відділу молоді та спорту 100 100 100 100 100
Начальник відділу фінансово- 
господарського забезпечення 
апарату, головний бухгалтер

100 100 81 ,88

Перший заступник голови РДА 100
Головний спеціаліст відділу освіти 2 3 ,5 9
Водій 50 100 100
Заступник керівника апарату, 
начальник відділу організаційної 
роботи та інформаційної діяльності, 
комунікацій з громадськістю 
апарату

100

Начальник архівного відділу 100
Заступник голови РДА 100 100
Керівник апарату РДА 50 50 100
Начальник фінансового управління 100
Заступник начальника -  начальник 
бюджетного відділу фінансового 
управління

100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Головний спеціаліст бюджетного 
відділу фінансового управління

50 50

Головний спеціаліст бюджетного 
відділу фінансового управління

50

Провідний спеціаліст бюджетного 
відділу фінансового управління

50 50

Начальник відділу доходів та 
фінансування галузей виробничої 
сфери фінансового управління

100

Головний спеціаліст відділу доходів 
та фінансування галузей виробничої 
сфери фінансового управління

50

Начальник відділу звітності, 
фінансового забезпечення та 
організаційно-кадрової роботи -  
головний бухгалтер фінансового 
управління

50

Головний спеціаліст відділу 
звітності, фінансового забезпечення 
та організаційно-кадрової роботи 
фінансового управління

50

Начальник управління АПР ЗО ЗО 100 100 200
Заступник начальника -  начальник 
відділу планування звітності та 
аналізу фінансово-господарської 
діяльності управління 
агропромислового розвитку

200

Головний спеціаліст - головний 
бухгалтер відділу планування 
звітності та аналізу фінансово- 
господарської діяльності управління 
агропромислового розвитку

100 100 50



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Головний спеціаліст відділу 
виробництва,тваринництва, 
рослинництва,економічного аналізу 
та кадрової роботи управління 
агропромислового розвитку

50

Головний спеціаліст відділу 
виробництва,тваринництва, 
рослинництва,економічного аналізу 
та кадрової роботи управління 
агропромислового розвитку

16

Провідний спеціаліст відділу 
планування звітності та аналізу 
фінансово-господарської діяльності 
управління агропромислового 
розвитку

ч

50

Начальник віддулу моніторингу та 
аналізу пільгового та пенсійного 
забезпечення, сімї і оздоровлення 
дітей УСЗН

50 50

Завідувач сектору прийому громадян 
відділу соціальної допомоги, 
грошових виплат та компенсацій 
УСЗН

50 50

Начальник відділу соціального 
захисту населення від наслідків 
аварії на ЧАЕС та інвалідів, 
ветеранів війни та праці УСЗН

50 50 зо 15

Завідувач сектору автоматизованої 
обробки інформації та контролю за 
призначенням соціальних виплат 
відділу бухгалтерського обліку 
УСЗН

50 50 зо



4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Начальник відділу з питань праці та 
соціально-трудових відносин УСЗН

50 50 50

Начальник віддулу соціальної 
допомоги, грошових виплат та 
компенсацій УСЗН

50 50

Головний спеціаліст відділу 
соціального захисту населення від 
наслідків аварії на ЧАЕС та 
інвалідів, ветеранів війни та праці 
УСЗН

50 50 15

Головний спеціаліст відділу 
соціального захисту населення від 
наслідків аварії на ЧАЕС та інвалі
дів, ветеранів війни та праці УСЗН

50 50

*

Секретар керівника УСЗН 50 50
Головний спеціаліст сектору 
прийому громадян відділу 
соціальної допомоги, грошових 
виплат та компенсацій УСЗН

50 50

Заступник начальника відділу 
соціальної допомоги, грошовихї 
виплат та компенсацій УСЗН

50 50

Головний спеціаліст відділу 
соціальної допомоги, грошових 
виплат та компенсацій УСЗН

50 50

Головний спеціаліст відділу 
соціальної допомоги, грошових 
виплат та компенсацій УСЗН

50 50

Головний спеціаліст сектору при
йому громадян відділу соціальної 
допомоги, грошових виплат та 
компенсацій УСЗН

50 50
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Заступник начальника відділу 
бухгалтерського обліку УСЗН

50 50

Головний спеціаліст відділу 
моніторингу та аналізу пільгового та 
пенсійного забезпечення, сімї і 
оздоровлення дітей УСЗН

50 50

Головний спеціаліст відділу 
моніторингу та аналізу пільгового та 
пенсійного забезпечення, сімї і 
оздоровлення дітей УСЗН

50 50

Головний спеціаліст сектору 
автоматизованої обробки інформації 
та контролю за призначенням 
соціальних виплат відділу 
бухгалтерського обліку УСЗН

50 50 зо

У

Державний соціальний інспектор 
відділу соціальної допомоги грошо
вих виплат та компенсацій УСЗН

50 50

Головний спеціаліст відділу з питань 
праці та соціально-трудових 
відносин УСЗН

50 50 зо 50

Головний спеціаліст відділу 
соціальної допомоги, грошових 
виплат та компенсацій УСЗН

50 50

Головний спеціаліст відділу 
соціальної допомоги, грошових 
виплат та компенсацій УСЗН

50 50 15

Головний спеціаліст відділу 
бухгалтерського обліку УСЗН

50 50

Головний спеціаліст відділу 
соціальної допомоги, грошових 
виплат та компенсацій УСЗН

50 50



6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Головний спеціаліст відділу 
соціальної допомоги, грошових 
в'иплат та компенсацій УСЗН

50 50

Головний спеціаліст відділу 
моніторингу та аналізу пільгового та 
пенсійного забезпечення, сімї і 
оздоровлення дітей УСЗН

50 зо

Головний спеціаліст з питань 
управляння персоналом УСЗН

50 50 зо

Провідний спеціаліст відділу з 
питань праці та соціально-трудових 
відносин УСЗН

50

Головний спеціаліст-юрисконсульт 50 50 50 20
Головний спеціаліст сектору 
прийому громадян відділу 
соціальної допомоги, грошових 
виплат та компенсацій УСЗН

50 50

Головний спеціаліст сектору 
автоматизованої обробки інформації 
та контролю за призначенням 
соціальних виплат відділу 
бухгалтерського обліку УСЗН

50 50


