
УКРАЇНА

ГОРОДНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

28 січня 2015 року м. Городня № 10-к

Про преміювання Криволапа В. В.

Відповідно до підпункту 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України 
від 09.03.2006 № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 
інших органів”, Положення про преміювання працівників апарату та 
структурних підрозділів районної державної адміністрації, затвердженого 
розпорядженням в.о. голови районної державної адміністрації від 21.11.2008 № 
90-к, зважаючи на особистий вклад в загальний результат роботи за підсумками 
грудня 2014 року, своєчасність виконання завдань, доручень керівництва 
районної державної адміністрації, преміювати у розмірі 20% посадового окладу, 
у межах затверджених видатків на оплату праці, Криволапа Володимира 
Васильовича, начальника управління праці та соціального захисту населення 
районної державної адміністрації.

Підстава: подання першого заступника голови районної державної 
адміністрації Ященко С.П.

Голова районної
державної адміністрації



УКРАЇНА

ГОРОДНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

■ 02 лютого 2015 року м. Городня № 11-к

Про преміювання Шевель В. В.

Відповідно до підпункту 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів 
України від 9 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов 
оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 
прокуратури, судів та інших органів", зважаючи на особистий вклад в 
загальний результат роботи за підсумками січня 2015 року, якісне, своєчасне і в 
повному обсязі виконання посадових обов’язків преміювати у межах 
затверджених видатків на оплату праці у розмірі 95% посадового окладу 
Шевель Валентину Володимирівну, заступника начальника -  начальника 
відділу планування доходів та аналізу виконання бюджету фінансового 
управління районної державної адміністрації.

Підстава: подання першого заступника голови районної державної 
адміністрації Ященко С.П.

Голова районної
державної адміністрації П.І. Потапенко



V.

УКРАЇНА

ГОРОДНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

■ 03 квітня 2015 року м. Городня № 27-к

Про преміювання Шевель В. В.

Відповідно до підпункту 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України 
від 9 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати 
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів 
та інших органів", зважаючи на особистий вклад в загальний результат роботи за 
підсумками березня 2015 року, якісне, своєчасне і в повному обсязі виконання 
посадових обов’язків преміювати у межах затверджених видатків на оплату 
праці у розмірі 95% посадового окладу Шевель Валентину Володимирівну, в.о. 
начальника фінансового управління районної державної адміністрації.

Підстава: подання керівника апарату районної державної адміністрації 
Беребери І.П.

В.о. голови районної
державної адміністрації С.П. Ященко



УКРАЇНА

ГОРОДНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

26 жовтня 2015 року м. Городня № 74-к______

Про преміювання працівників апарату 
та структурних підрозділів районної 
державної адміністрації

1. Відповідно до підпункту 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів 
України від 09.03.2006 № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати 
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів 
та інших органів”, Положення про преміювання працівників апарату та 
структурних підрозділів районної державної адміністрації, затвердженого 
розпорядженням в.о. голови районної державної адміністрації від 21.11.2008 
№ 90-к, зважаючи на особистий вклад в загальний результат роботи за 
підсумками вересня 2015 року, своєчасність виконання завдань, доручень 
керівництва районної державної адміністрації, преміювати у відсотках 
посадового окладу, у межах затверджених видатків на оплату праці, працівників 
апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації згідно 
додатку.

Підстава: подання керівників.
2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації



І

V

Додаток
до розпорядження голови 
районної державної адміністрації 
26 жовтня 2015 року № 74-к

Преміювання працівників 
апарату та структурних підрозділів 

районної державної адміністрації за вересень 2015 року

1. Беребера І.П. -  20%
2. Буйний П.А. -  20%
3. Герасименко Н.О. -  50%
4. Гриценко Ю.М. -  45%
5. Гуща Ю.С. -  30%
6. Дунай К .О .-30%
7. Можаєва Н.О. -  85%
8. Примак Д.Г. -  40%
9. Середа В.В. -  80%
10. Слюнкова Н.Л. -  20%
11 .Шатило А.П. -  80%
12.Ярошенко Н.О. -  40%

Керівник апарату
районної державної адміністрації



УКРАЇНА

ГОРОДНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

10 листопада 2015 року м. Городня № 81-к

Про преміювання Шевель В. В.

Відповідно до підпункту 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України 
від 9 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати 
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів 
та інших органів", зважаючи на особистий вклад в загальний результат роботи за 
підсумками III кварталу 2015 року, якісне, своєчасне і в повному обсязі 
виконання посадових обов’язків преміювати у межах затверджених видатків на 
оплату праці у розмірі 80% посадового окладу Шевель Валентину 
Володимирівну, в.о. начальника фінансового управління районної державної 
адміністрації.

Підстава: подання заступника голови районної державної адміністрації 
Лахнеко І.М.

Голова районної
державної адміністрації С.П. Ященко



УКРАЇНА

ГОРОДНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

24 листопада 2015 року м. Городня № 85-к_______

Про преміювання працівників апарату 
та структурних підрозділів районної 
державної адміністрації

7 ї./■'!' г ч ’під- ■!

1. В ідповідно до підпункту 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів 
України від 09.03.2006 № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати 
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів 
та інших органів”, наказу Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року 
№ 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів 
виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів 
прокуратури, судів та інших органів», Положення про преміювання працівників 
апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації, 
затвердженого розпорядженням в.о. голови районної державної адміністрації від 
21.11.2008 № 90-к, зважаючи на особистий вклад в загальний результат роботи 
за підсумками III кварталу 2015 року, своєчасність виконання завдань, доручень 
керівництва районної державної адміністрації, преміювати у відсотках 
посадового окладу, у межах затверджених видатків на оплату праці, працівників 
апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації згідно 
додатку.

Підстава: подання керівників.
2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної 
державної адміністрації С.П. Ященко



V

Додаток
до розпорядження голови 
районної державної адміністрації 
24 листопада 2015 року №85-к

Преміювання працівників 
апарату та структурних підрозділів 

районної державної адміністрації за III квартал 2015 року

1. Авраменко О.Л. -  50%
2. Беребера І.П. -  50%
3. Биховець О.Є. -  50%
4. Буйний П.А. -  50%
5. Висоцька Т.В. -  50%
6. Вовк О.М. -  50%
7. Герасименко Н.О. -  50%
8. Головач Т.Ф. -  50%
9. Гончар Я.О. -  50%
10. Гриценко Ю.М. -  98 %
11. Гуща Ю.С. -  50%
12. Даниленко Т.О. -  50%
13. Дуда А.М. -  50%
14. Дунай К.О. -  50%
15. Желдак Г.В. -  98%
16. Кобеняк Ю.О. -  50%
17. Лебедева Н.В. -  50%
18. Любченко С.І. -  50%
19. Могилевець Н.М. -  50%
20. Можаєва Н.О. -  50%
21. Мяч О.І.-50%
22. Пилипенко В.Ю. -  50%
23. Примак Д.Г. -  50%
24. Самійленко Д.А. -  50%
25. Свириденко О.О. -  50%
26. Середа В.В. -  98%
27. Слюнкова Н.Л. -  50%
28. Стародубець І.С. -  50%
29. Хмелевський М.М. -  50%
30. Шатило А.П. -  98%
31 .Шпігар С.В. -  50%
32. Ярмак С.А. -  50%
33. Ярошенко Н.О. -  50%

Керівник апарату 
районної державної адміністрації І.П.Беребера



V

УКРАЇНА

ГОРОДНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

: 11 грудня 2015 року М. Городня № 93-к

Про преміювання Шевель В.В.

Відповідно до підпункту 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України 
від 9 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати 
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів 
та інших органів", зважаючи на особистий вклад в загальний результат роботи за 
підсумками IV кварталу 2015 року, якісне, своєчасне і в повному обсязі 
виконання посадових обов’язків преміювати у межах затверджених видатків на 
оплату праці у розмірі 15,43% посадового окладу Шевель Валентину 
Володимирівну, в.о. начальника фінансового управління районної державної 
адміністрації.

Підстава: подання керівника апарату районної державної адміністрації 
Беребери І.П.

Голова районної
державної адміністрації



V

УКРАЇНА

ГОРОДНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

22 грудня 2015 року м. Городня № 97-к

Про преміювання працівників апарату 
та структурних підрозділів районної 
державної адміністрації

1. Відповідно до підпункту 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів 
України від 09.03.2006 № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати 
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів 
та інших органів”, Положення про преміювання працівників апарату та 
структурних підрозділів районної державної адміністрації, затвердженого 
розпорядженням в.о. голови районної державної адміністрації від 21.11.2008 
№ 90-к, зважаючи на особистий вклад в загальний результат роботи за 
підсумками II півріччя 2015 року, своєчасність виконання завдань, доручень 
керівництва районної державної адміністрації, преміювати у відсотках 
посадового окладу, у межах затверджених видатків на оплату праці, працівників 
апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації:

- Дуду Андрія Михайловича, завідувача сектору містобудування, 
архітектури та ЖКГ районної державної адміністрації -  28,3%;

- Шатила Анатолія Павловича, завідувача сектору взаємодії з 
правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату 
районної державної адміністрації -  73,7%

Підстава: подання керівника апарату районної державної адміністрації 
Беребери І.П.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної 
державної адміністрації


