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Львівська обласна державна 
адміністрація 
Відділ діловодства та 
документообігу 
адміністративного управління

Секретаріат Кабінету Міністрів 
України

Олена Вінницька 
«Доступ до Правди»

Турківська районна державна адміністрація надає інформацію згідно 
запиту В і н н и ц б к о ї  О. від 23.12.2017 року щодо преміювання працівників у  
2016-2017 роках.

Додаток: на 3 арк.

Голова районної державної 
адміністрації О.М.ЛАБЕЦЬКИЙ



УКРАЇНА

ТУРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н я  

ГОЛОВИ РАЙДЕРЖ АДМ ІНІСТРАЦІЇ

29.11.2016 м. Турка № 108-о #

Про встановлення надбавки 
та здійснення преміювання

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року 
№ 268 «Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують 
функції з обслуговування, у 2016 році», наказу Міністерства праці України «Про 
умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та 
інших органів» від 2 жовтня 1996 року № 77, керуючись Положенням про 
преміювання працівників Турківської районної державної адміністрації, у межах 
затвердженого фонду оплати праці на 2016 року та економії заробітної плати:

1. Встановити водію відділу фінансово-господарського забезпечення апарату 
райдержадміністрації Чаркіну Сергію Володимировичу надбавку за складність, 
напруженість у роботі в розмірі 50 відсотків місячного окладу на період з 01
листопада по 31 грудня 2016 року.

2. Преміювати робітників, зайнятих обслуговуванням апарату 
райдержадміністрації залежно від їх вкладу у кінцеві результати роботи за 10 місяців 
поточного року в абсолютній величині, а саме: водія відділу фінансово- 
господарського забезпечення Чаркіна Сергія Володимировича -  5000 грн., 
прибиральника відділу фінансово-господарського забезпечення Дульнявку Наталію
Михайлівну -  2500 грн..

3. Встановити секретарю керівника організаційного відділу апарату 
райдержадміністрації Бордун Надії Каролівні надбавку за виконання особливо 
важливої роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за 
стаж роботи в державних органах на період з 01 листопада по 31 грудня 2016 року.

Підстава: службова записка керівника районної державної адміністрації від 
28.11.2016.

Голова О.М. ЛАБЕЦЬКИИ

/Р)і



УКРАЇНА

ТУРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

ГОЛОВИ РАЙДЕРЖ АДМ ІНІСТРАЦІЇ

Про здійснення преміювання 
працівників райдержадміністрації

Відповідно до наказу Міністерства праці України «Про умови оплати 
праці .робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів 
та інших органів» від 2 жовтня 1996 року № 77, керуючись Положенням про 
преміювання працівників Турківської районної державної адміністрації, 
затвердженого розпорядженням голови Турківської районної державної 
адміністрації від 25 листопада 2016 року № 226 та у межах затвердженого 
фонду оплати праці на 2017 року та економії заробітної плати:

Преміювати робітників, зайнятих обслуговуванням апарату 
райдержадміністрації залежно від їх вкладу у кінцеві результати роботи за 9 
місяців поточного року в абсолютній величині, а саме: водія відділу фінансово- 
господарського забезпечення Чаркіна Сергія Володимировича -  5000 грн., 
прибиральника відділу фінансово-господарського забезпечення Дульнявку 
Наталію Михайлівну -  2000 грн.

Підстава: службова записка в.о. керівника апарату районної державної 
адміністрації Б. Москаля від 24.10.2017.

Перший заступник голови М.М. ЯВОРСЬКИИ

24.10.2017 м. Іурка № 62-о



ТУРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

Н А К А З

31.10.2017 ТУР™ № 6 І / 3

Про преміювання прибиральника 
відділу культури і туризму 

Хорт М.О.

Відповідно до наказу Міністерства праці України «Про умови оплати пращ 
робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та 
інших органів» від 2 жовтня 1996 року №77, керуючись Положенням про 
преміювання працівників Турківської районної державної адміністрації, 
затвердженого розпорядженням голови Турківської районної державної 
адміністрації від 25 листопада 2016 року № 226 та у межах затвердженого 
фонду оплати праці на 2017 року та економії заробітної плати:

НАКАЗУЮ:
1. Преміювати прибиральника відділу культури і туризму Хорт Миколу 

Олексійовича в сумі 2 000 грн.

В.о начальника відділу культури і туриз: Л.Яворська


