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                               Додаток 

до листа Добровеличківської 

районної державної адміністрації 

від «19»січня 2018 №01-23/4/3 

 

 
Посада Січень 2014 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу з урахуванням 

доплат за ранг, 

вислугу років) 
Начальник фінансового управління райдержадміністрації  100 

Заступник начальника, начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 

сфери фінансового управління райдержадміністрації 

100 

 Січень 2014 р. 

Розмір премії, грн. 

 
Начальник бюджетного відділу фінансового управління 1368.00 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 1218.00 

Завідуюча  сектором фінансування видатків на соціальний  захист та соціальне 

забезпечення населення бюджетного відділу фінансового управління 

1218,00 

Провідний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

1068,00 

Головний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

1368,00 

Начальник відділу звітності, фінансового забезпечення та управління персоналом, 

головний бухгалтер фінансового управління 

1368,00 

Секретар керівника 918,00 

 Лютий 2014 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу) 
Водій управління агропромислового розвитку райдержадміністрації 100,00 

 Лютий 2014 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу з урахуванням 

доплат за ранг, 

вислугу років) 
Начальник фінансового управління райдержадміністрації  95 

Заступник начальника, начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 

сфери фінансового управління райдержадміністрації 

95 

 Лютий 2014 р. 

Розмір премії, грн. 

 

Начальник бюджетного відділу фінансового управління 1557,00 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 1157,00 

Завідуюча  сектором фінансування видатків на соціальний  захист та соціальне 

забезпечення населення бюджетного відділу фінансового управління 

1157,00 

Провідний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

857,00 

Головний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

1357,00 

Начальник відділу звітності, фінансового забезпечення та управління персоналом, 

головний бухгалтер фінансового управління 

1357,86 

Секретар керівника 657,00 

 Березень 2014 р. 
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Розмір премії 

( % до посадового 

окладу з урахуванням 

доплат за ранг, 

вислугу років) 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності управління 

соціального захисту населення райдержадміністрації 

55 

 Квітень 2014 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу з урахуванням 

доплат за ранг, 

вислугу років) 
Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності управління 

соціального захисту населення райдержадміністрації 

100 

Начальник фінансового управління райдержадміністрації  80 

Заступник начальника, начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 

сфери фінансового управління райдержадміністрації 

80 

 Квітень 2014 р. 

Розмір премії, грн. 

Начальник бюджетного відділу фінансового управління 1174,00 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 510,00 

Завідуюча  сектором фінансування видатків на соціальний  захист та соціальне 

забезпечення населення бюджетного відділу фінансового управління 

974,00 

Провідний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

625,00 

Головний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

1174,00 

Начальник відділу звітності, фінансового забезпечення та управління персоналом, 

головний бухгалтер фінансового управління 

764,00 

Секретар керівника 625,00 

 Травень 2014 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу з урахуванням 

доплат за ранг, 

вислугу років) 
Начальник фінансового управління райдержадміністрації  90 

Заступник начальника, начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 

сфери фінансового управління райдержадміністрації 

90 

 Травень, 2014 р. 

Розмір премії, грн. 

Начальник бюджетного відділу фінансового управління 704,00 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 1100,00 

Завідуюча  сектором фінансування видатків на соціальний  захист та соціальне 

забезпечення населення бюджетного відділу фінансового управління 

1100,00 

Провідний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

900,00 

Головний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

500,00 

Начальник відділу звітності, фінансового забезпечення та управління персоналом, 

головний бухгалтер фінансового управління 

1200,00 

Секретар керівника 900,00 

 Червень 2014 р. 

 Розмір премії 

( % до посадового 

окладу з урахуванням 

доплат за ранг, 

вислугу років) 

Керівник апарату районної державної адміністрації 50 

Головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців 

райдержадміністрації 

40 
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Начальник юридичного відділу райдержадміністрації 40 

Провідний спеціаліст сектору контролю райдержадміністрації 40 

Провідний спеціаліст відділу кадрової роботи райдержадміністрації 40 

Головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації 40 

Провідний спеціаліст відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації 40 

Адміністратор юридичного відділу апарату райдержадміністрації 30 

Начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 50 

Начальник відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації 50 

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 50 

Державний адміністратор юридичного відділу апарату райдержадміністрації 40 

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації 40 

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату 

райдержадміністрації, головний бухгалтер 

60 

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації 

50 

Головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації 50 

Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

50 

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

30 

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

30 

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

40 

Провідний спеціаліст сектору соціального та правового захисту дітей служби у 

справах дітей райдержадміністрації 

30 

Завідувач  сектору опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

40 

Начальник архівного відділу райдержадмінітсрації 50 

Завідувач сектору соціального та правового захисту дітей служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

50 

Провідний спеціаліст відділу культури і туризму райдержадміністрації 50 

Головний спеціаліст сектору молодіжної політики, фізичної культури та спорту 

відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 

30 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 50 

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

40 

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 50 

Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації  100 

Заступник начальника управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

100 

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності управління 

соціального захисту населення райдержадміністрації 

50 

Начальник відділу кадрової роботи, діловодства та програмного забезпечення 

управління соціального захисту населення райдержадміністрації 

100 

Завідувач сектору державних соціальних інспекторів управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

100 

Начальник відділу грошових виплат та компенсацій управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

100 

Начальник відділу пільг та персоніфікованого обліку управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

100 

Головний спеціаліст відділу праці управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

50 

Завідувач сектору нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати 

пенсій управління соціального захисту населення райдержадміністрації 

10 

Головний спеціаліст нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати 

пенсій управління соціального захисту населення райдержадміністрації 

50 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності управління 

соціального захисту населення райдержадміністрації 

50 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності управління 

соціального захисту населення райдержадміністрації 

50 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності управління 50 
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соціального захисту населення райдержадміністрації 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності управління 

соціального захисту населення райдержадміністрації 

50 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності управління 

соціального захисту населення райдержадміністрації 

50 

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи, діловодства та програмного 

забезпечення управління соціального захисту населення райдержадміністрації 

50 

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи, діловодства та програмного 

забезпечення управління соціального захисту населення райдержадміністрації 

50 

Головний спеціаліст сектору державних соціальних інспекторів управління 

соціального захисту населення райдержадміністрації 

50 

Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації 
70 

Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації 
70 

Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації 

50 

Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації 

70 

Провідний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 20 

Провідний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 20 

Заступник начальника відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 70 

Головний спеціаліст відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 70 

Головний спеціаліст відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 70 

Головний спеціаліст відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 70 

Головний спеціаліст відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 70 

Провідний  відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 70 

Завідувач сектору по обслуговуванню інвалідів та постраждалих внаслідок аварії на 

ЧАЕС УСЗН РДА 

70 

Головний спеціаліст сектору по обслуговуванню інвалідів та постраждалих внаслідок 

аварії на ЧАЕС УСЗН РДА 

70 

Начальник фінансового управління райдержадміністрації  90 

Заступник начальника, начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 

сфери фінансового управління райдержадміністрації 

90 

 Червень, 2014 р. 

Розмір премії, грн. 

Начальник бюджетного відділу фінансового управління 1296,00 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 1096,00 

Завідуюча  сектором фінансування видатків на соціальний  захист та соціальне 

забезпечення населення бюджетного відділу фінансового управління 

519,00 

Провідний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

896,00 

Головний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

1196,00 

Начальник відділу звітності, фінансового забезпечення та управління персоналом, 

головний бухгалтер фінансового управління 

1197,00 

Секретар керівника 896,00 

 Липень 2014 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу з урахуванням 

доплат за ранг, 

вислугу років) 

Головний спеціаліст відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 100 

Провідний  відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 100 

Завідувач сектору по обслуговуванню інвалідів та постраждалих внаслідок аварії на 

ЧАЕС УСЗН РДА 

100 

Головний спеціаліст сектору по обслуговуванню інвалідів та постраждалих внаслідок 

аварії на ЧАЕС УСЗН РДА 

100 
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Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату 

райдержадміністрації, головний бухгалтер 

15 

Начальник фінансового управління райдержадміністрації  90 

Заступник начальника, начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 

сфери фінансового управління райдержадміністрації 

90 

 Липень 2014 р. 

Розмір премії, грн. 

Начальник бюджетного відділу фінансового управління 1500,00 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 429,00 

Завідуюча  сектором фінансування видатків на соціальний  захист та соціальне 

забезпечення населення бюджетного відділу фінансового управління 

1049,00 

Провідний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

700,00 

Головний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

1380,00 

Начальник відділу звітності, фінансового забезпечення та управління персоналом, 

головний бухгалтер фінансового управління 

1400,00 

Секретар керівника 500,00 

 Серпень 2014 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу з урахуванням 

доплат за ранг, 

вислугу років) 

Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації  100 

Заступник начальника управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

100 

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 50 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 50 
Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 50 
Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 50 
Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 50 
Начальник відділу кадрової роботи, діловодства та програмного забезпечення УСЗН 

РДА 

50 

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи, діловодства та програмного 

забезпечення УСЗН РДА 

50 

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи, діловодства та програмного 

забезпечення УСЗН РДА 

50 

Завідувач сектору державних соціальних інспекторів УСЗН РДА 100 

Начальник відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 30 

Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 50 
Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 50 
Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 50 
Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 50 
Провідний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 50 
Начальник відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 100 
Головний спеціаліст відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 50 
Головний спеціаліст відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 50 
Головний спеціаліст відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 50 
Провідний  відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 50 
Головний спеціаліст відділу праці УСЗН РДА 30 

Завідувач сектору по обслуговуванню інвалідів та постраждалих внаслідок аварії на 

ЧАЕС УСЗН РДА 

50 

Головний спеціаліст сектору по обслуговуванню інвалідів та постраждалих внаслідок 

аварії на ЧАЕС УСЗН РДА 

50 

Завідувач сектору нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати 

пенсій УСЗН РДА 

20 

Головний спеціаліст нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати 

пенсій УСЗН РДА 

50 

Начальник фінансового управління райдержадміністрації  75 

Заступник начальника, начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 75 
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сфери фінансового управління райдержадміністрації 

 Серпень 2014 р.  

Розмір премії, грн. 

Водій районної державної адміністрації  200, 00 

Начальник бюджетного відділу фінансового управління 900,00 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 500,00 

Завідуюча  сектором фінансування видатків на соціальний  захист та соціальне 

забезпечення населення бюджетного відділу фінансового управління 

900,00 

Провідний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

280,00 

Головний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

900,00 

Начальник відділу звітності, фінансового забезпечення та управління персоналом, 

головний бухгалтер фінансового управління 

550,00 

Секретар керівника 500,00 

 Вересень 2014 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу з урахуванням 

доплат за ранг, 

вислугу років) 

Керівник апарату районної державної адміністрації 90 

Начальник загального відділу апарату райдержадміністрації 90 

Завідувач сектору контролю апарату райдержадміністрації 90 

Головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації 

80 

Начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації 100 

Провідний спеціаліст сектору контролю апарату райдержадміністрації 80 

Провідний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 80 

Головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації 80 

Завідувач сектору мобілізаційної роботи,  з питань запобігання і виявлення корупції та 

взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації 

90 

Головний  спеціаліст сектору фінансово-господарського забезпечення та 

інформаційних технологій апарату райдержадміністрації 

80 

Адміністратор юридичного відділу апарату райдержадміністрації 80 

Начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 90 

Начальник відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю апарату райдержадміністрації 

90 

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 80 

Державний адміністратор юридичного відділу апарату райдержадміністрації 80 

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації 

80 

Завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення та інформаційних 

технологій апарату райдержадміністрації, головний бухгалтер 

90 

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації 

90 

Головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації 80 

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації 

80 

Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

70 

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

50 

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

60 

Водій сектору опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

80 

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

80 

Провідний  спеціаліст відділу культури і туризму райдержадміністрації 80 

Начальник архівного відділу райдержадміністрації 90 

Завідувач сектору соціального та правового захисту дітей служби у справах дітей 90 
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райдержадміністрації 

Начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації 90 

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 60 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 90 

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

80 

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 80 

Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації  100 

Заступник начальника управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

100 

Начальник фінансового управління райдержадміністрації  95 

Заступник начальника, начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 

сфери фінансового управління райдержадміністрації 

95 

 Вересень  2014 р. 

Розмір премії, грн. 

Начальник бюджетного відділу фінансового управління 1052,00 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 1157,00 

Завідуюча  сектором фінансування видатків на соціальний  захист та соціальне 

забезпечення населення бюджетного відділу фінансового управління 

827,00 

Провідний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

936,00 

Головний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

1157,00 

Начальник відділу звітності, фінансового забезпечення та управління персоналом, 

головний бухгалтер фінансового управління 

1052,00 

Секретар керівника 657,00 

 Жовтень 2014 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу з урахуванням 

доплат за ранг, 

вислугу років) 

Керівник апарату районної державної адміністрації 80 

Начальник загального відділу апарату райдержадміністрації 80 

Завідувач сектору контролю апарату райдержадміністрації 80 

Головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації 

70 

Начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації 70 

Провідний спеціаліст сектору контролю апарату райдержадміністрації 70 

Провідний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 70 

Головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації 70 

Завідувач сектору мобілізаційної роботи,  з питань запобігання і виявлення корупції та 

взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації 

60 

Головний  спеціаліст сектору фінансово-господарського забезпечення та 

інформаційних технологій апарату райдержадміністрації 

70 

Адміністратор юридичного відділу апарату райдержадміністрації 70 

Начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 80 

Начальник відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю апарату райдержадміністрації 

80 

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 70 

Державний адміністратор юридичного відділу апарату райдержадміністрації 70 

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації 

70 

Завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення та інформаційних 

технологій апарату райдержадміністрації, головний бухгалтер 

80 

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації 

80 

Головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації 70 

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації 

70 

Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

80 
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Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

70 

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

70 

Водій сектору опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

70 

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

70 

Провідний  спеціаліст відділу культури і туризму райдержадміністрації 70 

Начальник архівного відділу райдержадміністрації 80 

Завідувач сектору соціального та правового захисту дітей служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

60 

Начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації 80 

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 70 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 80 

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

70 

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 70 

Начальник відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації 50 

Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації  90 

Заступник начальника управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

90 

Начальник фінансового управління райдержадміністрації  75 

Заступник начальника, начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 

сфери фінансового управління райдержадміністрації 

75 

 Жовтень 2014 р. 

Розмір премії, грн. 

 

Начальник бюджетного відділу фінансового управління 800,00 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 910,00 

Завідуюча  сектором фінансування видатків на соціальний  захист та соціальне 

забезпечення населення бюджетного відділу фінансового управління 

516,00 

Провідний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

900,00 

Головний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

477,00 

Начальник відділу звітності, фінансового забезпечення та управління персоналом, 

головний бухгалтер фінансового управління 

931,00 

Секретар керівника 510,00 

 Жовтень 2014 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу) 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 75 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 75 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 75 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 75 

Начальник відділу кадрової роботи, діловодства та програмного забезпечення УСЗН 

РДА 

100 

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи, діловодства та програмного 

забезпечення УСЗН РДА 

75 

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи, діловодства та програмного 

забезпечення УСЗН РДА 

75 

Завідувач сектору державних соціальних інспекторів УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст сектору державних соціальних інспекторів УСЗН РДА 75 

Заступник начальника відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 75 

Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 65 

Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 70 

Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 70 

Провідний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 50 

Провідний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 50 
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Начальник відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 75 

Головний спеціаліст відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 75 

Головний спеціаліст відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 75 

Провідний  спеціаліст відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 50 

Головний спеціаліст відділу праці УСЗН РДА 75 

Головний спеціаліст відділу праці УСЗН РДА 75 

Завідувач сектору по обслуговуванню інвалідів та постраждалих внаслідок аварії на 

ЧАЕС УСЗН РДА 

100 

Головний спеціаліст сектору по обслуговуванню інвалідів та постраждалих внаслідок 

аварії на ЧАЕС УСЗН РДА 

75 

Завідувач сектору нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати 

пенсій УСЗН РДА 

75 

Головний спеціаліст нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати 

пенсій УСЗН РДА 

75 

 Листопад 2014 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу з урахуванням 

доплат за ранг, 

вислугу років) 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 40 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 40 

Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації  90 

Заступник начальника управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

90 

Начальник фінансового управління райдержадміністрації  88,3 

Заступник начальника, начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 

сфери фінансового управління райдержадміністрації 

88,3 

 Листопад 2014 р. 

Розмір премії, грн. 

Начальник бюджетного відділу фінансового управління 1076,00 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 1070,00 

Завідуюча  сектором фінансування видатків на соціальний  захист та соціальне 

забезпечення населення бюджетного відділу фінансового управління 

807,00 

Провідний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

1070,00 

Головний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

1075,00 

Начальник відділу звітності, фінансового забезпечення та управління персоналом, 

головний бухгалтер фінансового управління 

1036,20 

Секретар керівника 645,00 

 Грудень 2014 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу з урахуванням 

доплат за ранг, 

вислугу років) 

Керівник апарату районної державної адміністрації 38,5 

Начальник загального відділу  апарату райдержадміністрації 38,5 

Завідувач сектору контролю апарату райдержадміністрації 38,5 

Головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації 

30 

Начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації 30 

Провідний спеціаліст сектору контролю апарату райдержадміністрації 30 

Провідний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 30 

Головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації 30 

Завідувач сектору мобілізаційної роботи,  з питань запобігання і виявлення корупції та 

взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації 

30 

Головний  спеціаліст сектору фінансово-господарського забезпечення та 

інформаційних технологій апарату райдержадміністрації 

30 
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Адміністратор юридичного відділу апарату райдержадміністрації 30 

Начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 38,5 

Начальник відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю апарату райдержадміністрації 

38,8 

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 30 

Державний адміністратор юридичного відділу апарату райдержадміністрації 30 

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації 

30 

Завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення та інформаційних 

технологій апарату райдержадміністрації, головний бухгалтер 

38,5 

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації 

38,5 

Головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації 30 

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації 

30 

Начальник фінансового управління райдержадміністрації  95 

Заступник начальника, начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 

сфери фінансового управління райдержадміністрації 

95 

 Грудень 2014 р 

Розмір премії, грн. 

Начальник бюджетного відділу фінансового управління 1650,00 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 755,00 

Завідуюча  сектором фінансування видатків на соціальний  захист та соціальне 

забезпечення населення бюджетного відділу фінансового управління 

1160,00 

Провідний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

860,00 

Головний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

1160,00 

Начальник відділу звітності, фінансового забезпечення та управління персоналом, 

головний бухгалтер фінансового управління 

1450,00 

Секретар керівника 300,00 

Начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 200,00 

 Грудень 2014 р. 
Розмір премії (% до 

посадового окладу) 
Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 100 
Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 100 
Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 100 
Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 100 
Начальник відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 
Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 
Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 
Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 
Провідний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 
Заступник начальника відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 100 
Завідувач сектору по обслуговуванню інвалідів та постраждалих внаслідок аварії на 

ЧАЕС УСЗН РДА 

100 

Завідувач сектору державних соціальних інспекторів УСЗН РДА 62 

 Січень 2015 р. 

Розмір премії (% до 

посадового окладу) 
Водій управління агропромислового розвитку райдержадміністрації  100 

 Січень 2015 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу з урахуванням 

доплат за ранг, 

вислугу років) 
Начальник фінансового управління райдержадміністрації  95 

Заступник начальника, начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 

сфери фінансового управління райдержадміністрації 

95 
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 Січень 2015 р. 

Розмір премії, грн. 

Начальник бюджетного відділу фінансового управління 1510,00 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 1150,00 

Завідуюча  сектором фінансування видатків на соціальний  захист та соціальне 

забезпечення населення бюджетного відділу фінансового управління 

1150,00 

Провідний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

800,00 

Головний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

1150,00 

Начальник відділу звітності, фінансового забезпечення та управління персоналом, 

головний бухгалтер фінансового управління 

1570,00 

Секретар керівника 306,86 

 Березень 2015 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу з урахуванням 

доплат за ранг, 

вислугу років) 
Начальник фінансового управління райдержадміністрації  65 

Заступник начальника, начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 

сфери фінансового управління райдержадміністрації 

65 

 Березень 2015 р. 
Розмір премії, грн. 

Начальник бюджетного відділу фінансового управління 930,00 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 900,00 

Завідуюча  сектором фінансування видатків на соціальний  захист та соціальне 

забезпечення населення бюджетного відділу фінансового управління 

750,00 

Головний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

850,00 

Начальник відділу звітності, фінансового забезпечення та управління персоналом, 

головний бухгалтер фінансового управління 

807,00 

Секретар керівника 400,00 

Начальник відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації 200,00 

 Квітень 2015 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу з урахуванням 

доплат за ранг, 

вислугу років) 
Начальник фінансового управління райдержадміністрації  85 

Заступник начальника, начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 

сфери фінансового управління райдержадміністрації 

85 

 Квітень 2015 р. 
Розмір премії, грн. 

Начальник бюджетного відділу фінансового управління 878,00 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 1040,00 

Завідуюча  сектором фінансування видатків на соціальний  захист та соціальне 

забезпечення населення бюджетного відділу фінансового управління 

1100,00 

Головний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

1200,00 

Начальник відділу звітності, фінансового забезпечення та управління персоналом, 

головний бухгалтер фінансового управління 

1200,00 

Секретар керівника 300,00 

 Квітень 2015 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу) 
Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 30 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 40 

Провідний  відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 20 

Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 
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Провідний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 20 

Заступник начальника відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 30 

Головний спеціаліст відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 30 

Головний спеціаліст сектору державних соціальних інспекторів УСЗН РДА 100 

 Травень 2015 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу з урахуванням 

доплат за ранг, 

вислугу років) 
Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 50 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 50 

Заступник начальника відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 

Завідувач сектору державних соціальних інспекторів УСЗН РДА 100 

Начальник фінансового управління райдержадміністрації  50 

Заступник начальника, начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 

сфери фінансового управління райдержадміністрації 

50 

 Травень 2015 р. 

Розмір премії, грн. 

Начальник бюджетного відділу фінансового управління 809,00 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 237,00 

Завідуюча  сектором фінансування видатків на соціальний  захист та соціальне 

забезпечення населення бюджетного відділу фінансового управління 

609,00 

Головний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

379,00 

Начальник відділу звітності, фінансового забезпечення та управління персоналом, 

головний бухгалтер фінансового управління 

609,00 

Секретар керівника 300,00 

 Червень 2015 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу з урахуванням 

доплат за ранг, 

вислугу років) 
Керівник апарату районної державної адміністрації 80 

Начальник загального відділу апарату райдержадміністрації 80 

Завідувач сектору контролю апарату райдержадміністрації 80 

Головний  спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації 

70 

Начальник юридичного відділу  апарату райдержадміністрації 80 

Провідний спеціаліст сектору контролю апарату райдержадміністрації 70 

Провідний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 70 

Головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації 70 

Завідувач сектору мобілізаційної роботи , з питань запобігання і виявлення корупції та 

взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації 

80 

Головний спеціаліст сектору фінансово-господарського забезпечення та 

інформаційних технологій апарату райдержадміністрації 

70 

Адміністратор юридичного відділу апарату райдержадміністрації 70 

Начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 80 

Начальник відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю апарату райдержадміністрації 

80 

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 70 

Державний адміністратор юридичного відділу апарату райдержадміністрації 70 

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації  

70 

Завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення та інформаційних 

технологій апарату райдержадміністрації, головний бухгалтер 

80 

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації 

80 

Головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації 70 

Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 80 



 13 

райдержадміністрації 

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

70 

Водій сектору опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

70 

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

70 

Провідний  спеціаліст відділу культури і туризму райдержадміністрації 70 

Провідний  спеціаліст сектору соціального та правового захисту дітей служби у 

справах дітей райдержадміністрації 

70 

Начальник архівного відділу райдержадміністрації 80 

Завідувач сектору соціального та правового захисту дітей служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

80 

Начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації 80 

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 70 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 80 

Завідувач сектору опіки, піклування та усиновлення сулжби у справах дітей 

райдержадміністрації 

70 

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

70 

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 70 

Начальник відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації 80 

Заступник начальника УСЗН РДА 100 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 100 

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 100 

Начальник відділу кадрової роботи, діловодства та програмного забезпечення УСЗН 

РДА 

100 

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи, діловодства та програмного 

забезпечення УСЗН РДА 

100 

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи, діловодства та програмного 

забезпечення УСЗН РДА 

100 

Начальник відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 

Заступник начальника відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 
Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 
Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 
Провідний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 
Провідний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 
Начальник відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 100 
Заступник начальника відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 100 
Головний спеціаліст відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 100 
Головний спеціаліст відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 100 
Головний спеціаліст відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 100 
Головний спеціаліст відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 100 
Начальник спеціаліст відділу праці УСЗН РДА 100 
Головний спеціаліст відділу праці УСЗН РДА 100 
Головний спеціаліст відділу праці УСЗН РДА 100 

Завідувач сектору державних соціальних інспекторів УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст сектору державних соціальних інспекторів УСЗН РДА 100 

Завідувач сектору по обслуговуванню інвалідів та постраждалих внаслідок аварії на 

ЧАЕС УСЗН РДА 

100 

Головний спеціаліст сектору по обслуговуванню інвалідів та постраждалих внаслідок 

аварії на ЧАЕС УСЗН РДА 

100 

Головний спеціаліст нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати 

пенсій УСЗН РДА 

100 

Начальник фінансового управління райдержадміністрації  150 
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Заступник начальника, начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 

сфери фінансового управління райдержадміністрації 

150 

 

 Червень 2015 р. 

 Розмір премії, грн. 

Начальник бюджетного відділу фінансового управління 2630,00 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 1550,00 

Завідуюча  сектором фінансування видатків на соціальний  захист та соціальне 

забезпечення населення бюджетного відділу фінансового управління 

1800,00 

Головний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

2755,00 

Секретар керівника 400,00 

Начальник загального відділу апарату райдержадміністрації 200 ,00 

 Червень 2015 

 Розмір премії 

( % до посадового 

окладу) 

Директор районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 85 

 Липень 2015 р. 

Розмір премії, грн. 

Начальник архівного відділу райдержадміністрації 200,00 

Начальник бюджетного відділу фінансового управління 2780,00 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 400,00 

Завідуюча  сектором фінансування видатків на соціальний  захист та соціальне 

забезпечення населення бюджетного відділу фінансового управління 

500,00 

Головний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

2920,00 

Секретар керівника 200,00 

 Липень 2015 р. 

 Розмір премії 

( % до посадового 

окладу з урахуванням 

доплат за ранг, 

вислугу років) 

Керівник апарату районної державної адміністрації 80 

Начальник загального відділу апарату райдержадміністрації 80 

Завідувач сектору контролю апарату райдержадміністрації 80 

Головний  спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації 

70 

Начальник юридичного відділу  апарату райдержадміністрації 80 

Провідний спеціаліст сектору контролю апарату райдержадміністрації 70 

Провідний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 70 

Головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації 70 

Завідувач сектору мобілізаційної роботи , з питань запобігання і виявлення корупції та 

взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації 

80 

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації  

70 

Головний спеціаліст сектору фінансово-господарського забезпечення та 

інформаційних технологій апарату райдержадміністрації 

70 

Адміністратор юридичного відділу апарату райдержадміністрації 70 

Начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 80 

Начальник відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю апарату райдержадміністрації 

80 

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 70 

Державний адміністратор юридичного відділу апарату райдержадміністрації 70 

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації  

70 

Завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення та інформаційних 

технологій апарату райдержадміністрації, головний бухгалтер 

80 

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації 

80 

Головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації 70 

Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 50 
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райдержадміністрації 

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

50 

Водій сектору опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

70 

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

50 

Провідний  спеціаліст відділу культури і туризму райдержадміністрації 70 

Провідний  спеціаліст сектору соціального та правового захисту дітей служби у 

справах дітей райдержадміністрації 

70 

Начальник архівного відділу райдержадміністрації 80 

Завідувач сектору соціального та правового захисту дітей служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

80 

Начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації 80 

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 70 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 80 

Завідувач сектору опіки, піклування та усиновлення сулжби у справах дітей 

райдержадміністрації 

70 

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

50 

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 70 

Начальник відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації 50 

Начальник відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 100 

Завідувач сектору державних соціальних інспекторів УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст сектору державних соціальних інспекторів УСЗН РДА 100 

 Серпень 2015 р. 

Розмір премії, грн. 

Завідувач сектору мобілізаційної роботи, з питань запобігання і виявлення корупції та 

взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації 

200,00 

Начальник бюджетного відділу фінансового управління 850,00 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 570,00 

Завідуюча  сектором фінансування видатків на соціальний  захист та соціальне 

забезпечення населення бюджетного відділу фінансового управління 

1000,0 

Головний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

2189,00 

Секретар керівника 250,00 

 Серпень 2015 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу з урахуванням 

доплат за ранг, 

вислугу років) 

Керівник апарату районної державної адміністрації 80 

Начальник загального відділу апарату райдержадміністрації 80 

Завідувач сектору контролю апарату райдержадміністрації 80 

Начальник юридичного відділу  апарату райдержадміністрації 80 

Провідний спеціаліст сектору контролю апарату райдержадміністрації 70 

Провідний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 70 

Головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації 70 

Завідувач сектору мобілізаційної роботи , з питань запобігання і виявлення корупції та 

взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації 

80 

Головний спеціаліст сектору фінансово-господарського забезпечення та 

інформаційних технологій апарату райдержадміністрації 

70 

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації  

70 

Начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 80 

Начальник відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю апарату райдержадміністрації 

80 

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 70 

Державний адміністратор юридичного відділу апарату райдержадміністрації 70 

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації  

70 
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Завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення та інформаційних 

технологій апарату райдержадміністрації, головний бухгалтер 

80 

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації 

80 

Головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації 70 

Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

80 

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

80 

Провідний  спеціаліст відділу культури і туризму райдержадміністрації 70 

Провідний  спеціаліст сектору соціального та правового захисту дітей служби у 

справах дітей райдержадміністрації 

70 

Начальник архівного відділу райдержадміністрації 80 

Завідувач сектору соціального та правового захисту дітей служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

80 

Начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації 80 

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 70 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 80 

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

80 

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 70 

Начальник відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації 80 

Начальник відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 

Заступник начальника відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 80 

Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 50 

Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 30 

Провідний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 

Провідний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 50 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 50 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 50 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 50 

Начальник відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 100 

Завідувач сектору державних соціальних інспекторів УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст сектору державних соціальних інспекторів УСЗН РДА 100 

Завідувач сектору нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати 

пенсій УСЗН РДА 

50 

Начальник фінансового управління райдержадміністрації  95 

Заступник начальника, начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 

сфери фінансового управління райдержадміністрації 

95 

 Вересень 2015 р. 

Розмір премії, грн. 

Начальник загального відділу апарату райдержадміністрації 700,00 

Головний спеціаліст відділу з юридичних питань та контролю апарату 

райдержадміністрації 

197,00 

Головний  спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації 

197,00 

Начальник відділу з юридичних питань та контролю апарату райдержадміністрації 700,00 

Провідний спеціаліст відділу з юридичних питань та контролю апарату 

райдержадміністрації  

197,00 

Провідний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 197,00 

Головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації 197,00 

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації  

197,00 

Головний спеціаліст сектору фінансово-господарського забезпечення та 

інформаційних технологій апарату райдержадміністрації 

197,00 

Адміністратор сектору з питань надання адміністративних послуг апарату 

райдержадміністрації 

197,00 

Начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 197,00 

Начальник відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з 197,00 
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громадськістю апарату райдержадміністрації 

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 197,00 

Завідувач сектору- адміністратор з питань надання адміністративних послуг апарату 

райдержадміністрації 

197,00 

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації  

197,00 

Завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення та інформаційних 

технологій апарату райдержадміністрації, головний бухгалтер 

700,00 

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації 

197,00 

Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

700,00 

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

700,00 

Водій сектору опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

186,00 

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

700,00 

Провідний  спеціаліст відділу культури і туризму райдержадміністрації 197,00 

Провідний  спеціаліст сектору соціального та правового захисту дітей служби у 

справах дітей райдержадміністрації 

197,00 

Начальник архівного відділу райдержадміністрації 197,00 

Завідувач сектору соціального та правового захисту дітей служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

700,00 

Начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації 197,00 

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 197,00 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 197,00 

Завідувач сектору опіки, піклування та усиновлення сулжби у справах дітей 

райдержадміністрації 

197,00 

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 197,00 

Начальник відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації 197,00 

Начальник бюджетного відділу фінансового управління 1378,00 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 1315,00 

Завідуюча  сектором фінансування видатків на соціальний  захист та соціальне 

забезпечення населення бюджетного відділу фінансового управління 

689,00 

Головний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

2306,00 

Секретар керівника 450,00 

 Вересень 2015 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу з урахуванням 

доплат за ранг, 

вислугу років) 

Начальник відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 30 

Головний спеціаліст сектору державних соціальних інспекторів УСЗН РДА 30 

Завідувач сектору нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати 

пенсій УСЗН РДА 

30 

Начальник фінансового управління райдержадміністрації  100 

Заступник начальника, начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 

сфери фінансового управління райдержадміністрації 

100 

 Жовтень 2015 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу з урахуванням 

доплат за ранг, 

вислугу років) 

Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації  100 

Заступник начальника управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

100 

Начальник відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 

Заступник начальника відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 
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Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 30 

Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 

Провідний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 

Провідний спеціаліст відділу грошових виплат та компенсацій УСЗН РДА 100 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 100 

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН РДА 100 

Начальник відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 100 

Заступник начальника відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 50 

Головний спеціаліст відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 100 

Провідний спеціаліст відділу пільг та персоніфікованого обліку УСЗН РДА 100 

Начальник відділу кадрової роботи, діловодства та програмного забезпечення УСЗН 

РДА 

100 

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи, діловодства та програмного 

забезпечення УСЗН РДА 

100 

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи, діловодства та програмного 

забезпечення УСЗН РДА 

100 

Начальник спеціаліст відділу праці УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу праці УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст відділу праці УСЗН РДА 100 

Завідувач сектору державних соціальних інспекторів УСЗН РДА 100 

Головний спеціаліст сектору державних соціальних інспекторів УСЗН РДА 100 

Завідувач сектору по обслуговуванню інвалідів та постраждалих внаслідок аварії на 

ЧАЕС УСЗН РДА 

100 

Головний спеціаліст сектору по обслуговуванню інвалідів та постраждалих внаслідок 

аварії на ЧАЕС УСЗН РДА 

100 

Завідувач сектору нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати 

пенсій УСЗН РДА 

100 

Головний спеціаліст нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати 

пенсій УСЗН РДА 

100 

Начальник фінансового управління райдержадміністрації  100 

Заступник начальника, начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 

сфери фінансового управління райдержадміністрації 

100 

 Жовтень 2015 р. 

Розмір премії, грн. 

Начальник бюджетного відділу фінансового управління 1350,00 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 720,00 

Завідуюча  сектором фінансування видатків на соціальний  захист та соціальне 

забезпечення населення бюджетного відділу фінансового управління 

1300,00 

Головний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

2463,00 

Секретар керівника 400,00 

 Листопад 2015 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу з урахуванням 

доплат за ранг, 

вислугу років) 

Завідувач сектору державних соціальних інспекторів УСЗН РДА 30 

Начальник фінансового управління райдержадміністрації  118,37 

Заступник начальника, начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 

сфери фінансового управління райдержадміністрації 

118,37 

 Листопад 2015 р. 

Розмір премії, грн. 

Начальник бюджетного відділу фінансового управління 1631,40 
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Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 1553,46 

Завідуюча  сектором фінансування видатків на соціальний  захист та соціальне 

забезпечення населення бюджетного відділу фінансового управління 

1631,14 

Головний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

1631,14 

Секретар керівника 1631,14 

 Грудень 2015 р. 

Розмір премії, грн. 

Начальник загального відділу апарату райдержадміністрації 204,00 

Головний спеціаліст відділу з юридичних питань та контролю апарату 

райдержадміністрації 

204,00 

Головний  спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації 

204,00 

Начальник відділу з юридичних питань та контролю апарату райдержадміністрації 204,00 

Провідний спеціаліст відділу з юридичних питань та контролю апарату 

райдержадміністрації  

204,00 

Провідний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 204,00 

Головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації 204,00 

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації  

204,00 

Головний спеціаліст сектору фінансово-господарського забезпечення та 

інформаційних технологій апарату райдержадміністрації 

204,00 

Адміністратор сектору з питань надання адміністративних послуг апарату 

райдержадміністрації 

204,00 

Начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 204,00 

Начальник відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю апарату райдержадміністрації 

204,00 

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 204,00 

Завідувач сектору- адміністратор з питань надання адміністративних послуг апарату 

райдержадміністрації 

204,00 

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації  

204,00 

Завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення та інформаційних 

технологій апарату райдержадміністрації, головний бухгалтер 

204,00 

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації 

204,00 

Начальник бюджетного відділу фінансового управління 347,95 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 347,95 

Завідуюча  сектором фінансування видатків на соціальний  захист та соціальне 

забезпечення населення бюджетного відділу фінансового управління 

347,95 

Головний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

348,26 

Секретар керівника 347,95 

 Грудень 2015 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу з урахуванням 

доплат за ранг, 

вислугу років) 

Директор районного центру соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді 11,9 

Начальник фінансового управління райдержадміністрації  25,25 

Заступник начальника, начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 

сфери фінансового управління райдержадміністрації 

25,25 

 Грудень 2015 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу) 

Водій управління агропромислового розвитку райдержадміністрації 28,3 

2016 р. Січень 2016 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу з урахуванням 
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доплат за ранг, 

вислугу років) 
Керівник апарату районної державної адміністрації 40 

Начальник загального відділу апарату райдержадміністрації 40 

Головний спеціаліст відділу з юридичних питань та  контролю апарату 

райдержадміністрації 

30 

Головний  спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації 

30 

Начальник відділу з юридичних питань та  контролю апарату райдержадміністрації 40 

Провідний спеціаліст відділу з юридичних питань та  контролю апарату 

райдержадміністрації 

30 

Провідний спеціаліст відділу кадрової роботи райдержадміністрації 30 

Головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації 

 

30 

Головний спеціаліст сектору фінансово-господарського забезпечення та 

інформаційних технологій апарату райдержадміністрації 

30 

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації  

30 

Адміністратор сектору з питань надання адміністративних послуг апарату 

райдержадміністрації 

30 

Начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 40 

Начальник відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю апарату райдержадміністрації 

40 

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації 30 

Завідувач сектору – адміністратор  з питань надання адміністративних послуг апарату 

райдержадміністрації 

40 

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації  

30 

Завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення та інформаційних 

технологій апарату райдержадміністрації, головний бухгалтер 

40 

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації 

40 

Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

40 

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

30 

Водій сектору опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

30 

Провідний  спеціаліст відділу культури і туризму райдержадміністрації 30 

Провідний  спеціаліст сектору соціального та правового захисту дітей служби у 

справах дітей райдержадміністрації 

30 

Начальник архівного відділу райдержадміністрації 40 

Завідувач сектору соціального та правового захисту дітей служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

 

40 

Начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації 40 

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 30 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 40 

Завідувач сектору опіки, піклування та усиновлення сулжби у справах дітей 

райдержадміністрації 

30 

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 

 

30 

Начальник фінансового управління райдержадміністрації  75 

Заступник начальника, начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 

сфери фінансового управління райдержадміністрації 

75 

 Січень 2016 р. 
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Розмір премії, грн. 

Начальник бюджетного відділу фінансового управління 

 

1440,00 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 1030,00 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 1040,00 

Начальник відділу звітності, фінансового забезпечення та управління персоналом, 

головний бухгалтер фінансового управління 

1457,00 

Секретар керівника фінансового управління райдержадміністрації 200,00 

 Лютий 2016 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу) 

Водій управління агропромислового розвитку райдержадміністрації  100 

 Лютий 2016 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу з урахуванням 

доплат за ранг, 

вислугу років) 
Начальник фінансового управління райдержадміністрації  85 

Заступник начальника, начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 

сфери фінансового управління райдержадміністрації 

85 

 Лютий 2016 р. 

Розмір премії, грн. 

Начальник бюджетного відділу фінансового управління 1460,00 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 500,00 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 600,00 

Начальник відділу звітності, фінансового забезпечення та управління персоналом, 

головний бухгалтер фінансового управління 

2815,00 

Секретар керівника фінансового управління райдержадміністрації 100,00 

 Березень 2016 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу з урахуванням 

доплат за ранг, 

вислугу років) 
Начальник фінансового управління райдержадміністрації  85 

Заступник начальника, начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 

сфери фінансового управління райдержадміністрації 

85 

 Березень 2016 р. 

Розмір премії, грн. 

 

Начальник бюджетного відділу фінансового управління 

 

1500,00 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 740,00 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 1400,00 

Начальник відділу звітності, фінансового забезпечення та управління персоналом, 

головний бухгалтер фінансового управління 

2750,00 
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Секретар керівника фінансового управління райдержадміністрації 200,00 

2017 р. 

 Червень 2017 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу)  

Начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 100 

 Липень 2017 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу з урахуванням 

доплат за ранг, 

вислугу років) 

Начальник фінансового управління райдержадміністрації  50 

Заступник начальника, начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 

сфери фінансового управління райдержадміністрації 

50 

 Липень 2017 р. 

Розмір премії, грн. 

Начальник бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації 

1600,00 

Начальник відділу звітності, фінансового забезпечення та управління персоналом, 

головний бухгалтер фінансового управління райдержадміністрації 

1600,00 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 

райдержадміністрації 

1280,00 

Головний  економіст бюджетного відділу фінансового управління 

райдержадміністрації 

1280,00 

Головний економіст відділу звітності, фінансового забезпечення та управління 

персоналом фінансового управління райдержадміністрації 

1280,00 

Головний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління райдержадміністрації 

1280,00 

Провідний економіст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління райдержадміністрації 

1060,00 

Провідний економіст бюджетного відділу фінансового управління 

райдержадміністрації 

1060,00 

Провідний економіст бюджетного відділу фінансового управління 

райдержадміністрації 

1060,00 

Секретар керівника фінансового управління райдержадміністрації 840,00 

 Вересень 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу) 
Головний  спеціаліст відділу фінансово-господарського забезпечення, інформаційних 

технологій та з юридичних питань апарату райдержадміністрації 

70 

Спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю апарату райдержадміністрації 

70 

Начальник загального відділу апарату райдержадміністрації 70 

Головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації 

70 

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації 

 

70 

Адміністратор сектору з питань надання адміністративних послуг апарату 

райдержадміністрації 

70 

Начальник відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації 70 

Керівник апарату районної державної адміністрації  236 

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи, запобігання і виявлення корупції 70 
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та взаємодії з правоохоронними органами відділу ведення Державного реєстру 

виборців апарату райдержадміністрації 

Головний спеціаліст відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації  70 

Завідувач сектору - адміністратор з питань надання адміністративних послуг апарату 

райдержадміністрації 

70 

Начальник відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю апарату райдержадміністрації 

70 

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації 

70 

Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації  

80 

Завідувач сектору-державний реєстратор з питань державної реєстрації 

райдержадміністрації 

82 

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

80 

Начальник архівного відділу райдержадміністрації 82 

Державний реєстратор сектору з питань державної реєстрації райдержадміністрації 80 

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 

райдержадміністрації 

80 

Головний спеціаліст служби у справах дітей райдержадміністрації 80 

Начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації 82 

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 80 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 84 

Головний спеціаліст служби у справах дітей райдержадміністрації 80 

Провідний спеціаліст служби у справах дітей райдержадміністрації 80 

Водій служби у справах дітей райдержадміністрації  80 

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 80 

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації 82 

Начальник фінансового управління райдержадміністрації  60 

Заступник начальника, начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 

сфери фінансового управління райдержадміністрації 

60 

 Вересень 2017 р. 

Розмір премії, грн. 

Начальник бюджетного відділу фінансового управління 2800,00 

Начальник відділу звітності, фінансового забезпечення та управління персоналом, 

головний бухгалтер фінансового управління 
3800,00 

Головний  спеціаліст бюджетного відділу фінансового управління 1900,00 

Головний  спеціаліст т бюджетного відділу фінансового управління 1600,00 

Головний спеціаліст відділу звітності, фінансового забезпечення та управління 

персоналом фінансового управління 
1000,00 

Головний спеціаліст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 
700,00 

Провідний спеціаліст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління 

900,00 

Провідний спеціаліст бюджетного відділу фінансового управління 1000,00 

Провідний спеціаліст бюджетного відділу фінансового управління 2000,00 

Секретар керівника фінансового управління 1200,00 

 

Листопад 2017 р. 

Розмір премії 

( % до посадового 

окладу) 

Начальник фінансового управління райдержадміністрації  90 

Заступник начальника, начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 

сфери фінансового управління райдержадміністрації 

90 

 
Листопад 2017 р. 

Розмір премії, грн. 

Начальник бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації 6800,00 

Начальник відділу звітності, фінансового забезпечення та управління персоналом, 

головний бухгалтер фінансового управління райдержадміністрації 
3600,00 

Головний  спеціаліст бюджетного відділу фінансового управління 

райдержадміністрації 
2700,00 

Головний  спеціаліст бюджетного відділу фінансового управління 800,00 
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Головний спеціаліст відділу звітності, фінансового забезпечення та управління 

персоналом фінансового управління райдержадміністрації 
600,00 

Головний спціаліст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери фінансового 

управління райдержадміністрації 
600,00 

Провідний спеціаліст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери 

фінансового управління райдержадміністрації 
1000,00 

Провідний спеціаліст бюджетного відділу фінансового управління 

райдержадміністрації 
1400,00 

Провідний спеціаліст бюджетного відділу фінансового управління 

райдержадміністрації 
2500,00 

  

 

___________________ 


