
ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА 
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Н А К А З
* г р у д н я  2015 р. м.Житомир № ЗА -к

Пі-: : .тановлення надбавок 
і  ~ - 5 никам департаменту

Відповідно до пп. в) п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 
Iа ? 2 1'Об № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці 
г~- _ зників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 
■ г  - у органів”, постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1013 
Т  упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення 
і . • :ашї та внесення змін до деяких нормативно-правових актів”, наказу 
М - перства праці України від 02.10.1996 № 77 “Про умови оплати праці 
р и ' тників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого 
с .а*’ :-гядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших 
« с п ін ів ”, -

■ А К А З У Ю :

1. Установити з 01.12.2015 працівникам департаменту надбавку за високі 
Ж : ггчення у праці у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за
і . та надбавки за вислугу років державної служби:

з . . лникам начальника управління-начальникам відділів:
Курляндському Ю.П. 50%
Слабуновій Л.Л. 50%

і  і півникам відділів та заступнику начальника відділу: 
Радзевелюк Н.А. 50%
Яценко В.Б. 50%
Умінській В.С. 5 0 %
Ничипоренко Т.М. 50%
Юрченко О.І. 50%)
Мянівській Н.А. 50%)

■н:: зним та провідним спеціалістам:
Бахур Г.Є. "  50%
Бєльському Г.П. 50%>
Бойчуку Д.В. 50%
Борзовій Л.В. 50%)
Висоцькій С.І. 50%)
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Ганжі В.П. 
Дем'янчуку О.М. 
Дороговій М.І. 
Іваницькому О.В. 
Колесник В.В. 
Комаровій Г.Ц. 
Купріянову А.В. 
Нестеренко Г.І. 
Оржеховському Ю.С. 
Пінському В.В. 
Приймак І.М. 
Радченко А.В. 
Римарчук Л.А. 
Семенову О.С. 
Умінській Н.В. 
Ходаківській Т.Г. 
Хом'як Н.І.
Хопяку М.С. 
Шумському М.З.

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

2. Установити з 01.12.2015 надбавку за високі досягнення у праці у 
лсотках до посадового окладу водію департаменту Щербаню А.А. у розмірі

: посадового окладу.

3. Відділу фінансового, кадрово-юридичного та господарського 
^/езпечення департаменту проводити нарахування та виплату зазначеної
лбавки у межах коштів, передбачених кошторисом на оплату праці 

■ -  і і і і в н и к і в  департаменту.

4. Накази департаменту від 26.10.2015 № 24-к “Про встановлення 
_ :авок  працівникам департаменту”, від 27.11.2015 № 30-к “Про

*. оновлення надбавки Мянівській Н.А.” вважати такими, що втратили
-инність.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

ї  і о .  директора департаменту Р.О.Щебетов

Н ^ ек л ю к  Н.А.



А РТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА 
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

•етопада 2015 р.

Н А К А З

м.Житомир

працівникам 
гу у листопаді 2015р.

“ звідно Закону України “Про оплату праці” № 108/95-ВР від 
■:г із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 

Г.го упорядкування структури та умов оплати праці працівників 
: ~анів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 
за сумлінне виконання покладених на працівників обов’язків та у 

з . - : номією фонду оплати праці, -

А  З У Ю:

" зести нарахування премії працівникам департаменту у листопаді 
. за рахунок економії фонду оплати праці у відсотках до місячного 

:<ладу з урахуванням доплати за ранг та надбавки за вислугу років 
. ужби та за фактично відпрацьований час:

і і  : ре ктора департаменту: 
ї ї  * іськомуГ.О. 50%

директора департаменту -  начальникам управління: 
товуР.О. 150%

Т.Н. 70%

і -начальника управління-начальникам відділів департаменту: 
Щ - ; -лському Ю.П. 70%

новій Л.Л. 50%

відділів, заступнику начальника відділу: 
ькій Н.А. 50%

нко Т.М. 50%
їл ю к  Н.А. 

ій В.С. 
го О.І. 
В.Б.

150%
70%
50%
60%
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Бахур Г.Є. 25%
Бельському Г.П. 20%
Бс :чуку Д.В. 10%
&с гзовій Л.В. 30%
-  ЇСОЦЬКІЙ С.І. 20%
Гіяжі В.П. 10%
іг м  янчуку О.М. 10%
Ьіш щ ькому О.В. 10%
« есникВ.В. 10%

провій Г.Ц. 10%
Е : - ‘ ЄрЄНКО Г.І. 30%
І -  - г чОВСЬКОМу Ю.С. 10%
П - ському В.В. 30%
Г т ймак І.М. 30%
: і^ченко А.В. 10%
Рмх ігчук Л.А. 10%
Ггч гнову О.С. 30%

С у к  :ву О.В. 70%
У *і-.ькій Н.В. 20%
Ж»: іахівській Т.Г. 20%
Х м  к  Н.І. 10%
Х : с * х у  М.С. 10%
К  «ському М.З. 10%

- лділу фінансового, кадрово-юридичного та господарського 
департаменту провести оформлення фінансових документів та 

я_ зідних нарахувань.

І Ко-ггроль за виконанням наказу залишаю за собою.

департаменту Р.О.Щебетов



І

МЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА 
Т \ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

• МИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Н А К А З
тгя 2015 р. м.Житомир № 25-к

і пга_::вникам 
п  •* жовтні 2015р.

Закону України “Про оплату праці” № 108/95-ВР від 
: '•генами), постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006

п орядкування структури та умов оплати праці працівників 
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 

. ч^інне виконання покладених на працівників обов’язків та у 
іпо фонду оплати праці, -

нарахування премії працівникам департаменту у жовтні 2015 
економії фонду оплати праці у відсотках до місячного 

г> з урахуванням доплати за ранг та надбавки за вислугу років 
та за фактично відпрацьований час:

■ :оа департаменту: 
V Г.О.

)ра департаменту
Р.О.

80%

начальникам управління: 
120%
50%

і* . _ г ннка управління-начальникам відділів департаменту: 
му Ю.П. 100%

і і  ЛЛ. 50%

С-Тів. заступнику начальника відділу:
80%
50%
120%
50%
70%
50%
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д о в ід н и м  спеціалістам:
IX - 

. г.п. 
а в .  
лв. 

сл. 
в л  

ку о.м.
’мл.
. о.в. 

в.в.
Г.Ц.
А.В.
гл.

ь кому Ю.С.
В.В.

і м .
А.В.
Л.А.
О С .
Н.В.

т.г. 
нх
м с .  

м.з.

20%
30%
40%
10%
30%
30%
30%
30%
40%
10%
10%
10%
30%
10%
40%
70%
30%
10%
35%
30%
60%
10%
30%
35%

і но ло наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 
мій праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів 
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів 

. : з та інших органів” провести нарахування премії водію 
.егбаню А.А. у жовтні 2015 року за рахунок економії фонду 

: мірі 10% посадового окладу за фактично відпрацьований час.

фінансового, кадрово-юридичного та господарського 
і : г. іртаменту провести оформлення фінансових документів та 
і  - их нарахувань.

з виконанням наказу залишаю за собою.

іе~артаменту Р.О.Щебетов



ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА 
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Н А К А З
!8 ” вересня 2015 р. м.Житомир № 19-к

) премії працівникам 
артаменту у вересні 2015р.

Відповідно Закону України “Про оплату праці” № 108/95-ВР від 
>3.1995р. (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 
268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 
)ату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 
інів”, за сумлінне виконання покладених на працівників обов’язків та у 
зку з економією фонду оплати праці, -

К А З У  Ю:

1. Провести нарахування премії працівникам департаменту у вересні 2015 
за рахунок економії фонду оплати праці у відсотках до місячного 

лового окладу з урахуванням доплати за ранг та надбавки за вислугу років 
савної служби та за фактично відпрацьований час:

. пнику директора департаменту -  начальнику управління:
ЩебетовуР.О. 100%

пникам начальника управління-начальникам відділів департаменту: 
Курляндському Ю.П. 10%
Слабуновій Л.Л. 10%

ьникам відділів, заступнику начальника відділу:
\іянівській Н.А. 50%
Ничипоренко Т.М. 20%
Радзевелюк Н.А. 80%
У мінська В. С. 10%
Юрченко О.І. 35%
Яценко В.Б. 15%

ним та провідному спеціалістам:
Бахур Г.Є. 30%

10%
10%
20%

Знсоцькій С.І. 
Л 'роговій М.І. 
Приймак І.М.
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>  НЕ -ЬКІЙ Н.В.
1л -- вськійТ.Г.

10%
10%

Відділу фінансового, кадрово-юридичного та господарського 
департаменту провести оформлення фінансових документів та 

9 дідовідних нарахувань.

К -троль за виконанням наказу залишаю за собою.

□В~с --тора департаменту Р.О.Щебетов



ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА 
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

03  20 Ярі

Н А К А З
м.Житомир № С>¥

виплату премії 
и вникам департаменту 
:?лні 2015р.

Відповідно Закону України “Про оплату праці” № 108/95-ВР від 
З і 995р. (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 
168 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 
іту органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 

„нів”, за сумлінне виконання покладених на працівників обов’язків та у 
і : ку з економією фонду оплати праці, -

а  з у  Ю:
1. Провести нарахування премії працівникам департаменту за період 

з 11 серпня 2015 року по 31 серпня 2015 року за рахунок економії фонду 
праці у відсотках до заробітної плати (з урахуванням посадового окладу, 

та вислуги років) за фактично відпрацьований час:

директора: 
ІДебетову Р.О. 100%

“никам начальника управління-начальникам відділів департаменту: 
Курляндському Ю.П. 80%
Глабуновій Л.Л. 50%

никам відділів, заступнику начальника відділу: 
г^адзевелюк Н.А. 100%
Членко В.Б. 50%
-їичипоренко Т.М. 50%
Юрченко О.І. 50%
’-'янівській Н.А. 50%

тим та провідним спеціалістам: 
Бахур Г.Є.
Бєльському Г.П.
Бо йчуку Д.В.
: : гзовій Л.В.

,50%
50%
30%
30%
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[СОЦЬКІЙ С.І. 30%
нжі В.П. 30%
м'янчуку О.М. 30%
•роговій М.І. 30%
ілесникВ.В. 30%
тіріянову А.В. 10%
їстеренко Г.І. 30%
>жеховському Ю.С. 10%
нському В.В. 30%
)иймак І.М. 30%
марчук Л.А. 30%

^мінській Н.В. 50%
Ходаківській Т.Г. 30%
Хопяк М.С. 10%
Щумському М.З. 30%

2. Відповідно до наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 
умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів 

авчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів 
затури, судів та інших органів” провести нарахування премії водію 
гаменту за період роботи з 11 серпня 2015 року по 31 серпня 2015 року у 
ках до посадового окладу за фактично відпрацьований час в межах 
лії фонду оплати праці:
Щербаню А. А. 10%

3. Відділу фінансового, кадрово-юридичного та господарського 
ечення департаменту провести оформлення фінансових документів та 
гу відповідних нарахувань.

І. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

директора департаменту " Р.О.Щебетов

Є.
іюк Н.А.


