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УКРАЇНА

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 
ГОРОДНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

ДО ofccß?//J? 2014 м. Городня № /З-ОС.

Про преміювання Хрусь O.A.

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 фінансового 
управління районної державної адміністрації, затвердженого наказом 
начальника фінансового управління райдержадмістрації від 30.01.2014 № 3-од, 
зважаючи на особистий вклад в загальний результат роботи за підсумками 
вересня 2014 року, своєчасність виконання завдань, доручень керівництва 
фінансового управління та за виконання обов’язків тимчасово відсутнього 
працівника преміювати у розмірі 25 відсотків посадового окладу, у межах 
затверджених видатків на оплату праці, Хрусь Ольгу Віталіївну, головного 
спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління районної державної 
адміністрації.

Підстава: подання начальника бюджетного відділу Нагорної Г.І.

Начальник
фінансового управління

З наказом ознайомлена:



УКРАЇНА

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 
ГОРОДНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

A S  Jjlx С WuQ.ÖA 2014 м. Городня №/4~(Х

Про преміювання Хрусь O.A.

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 фінансового 
управління районної державної адміністрації, затвердженого наказом 
начальника фінансового управління райдержадмістрації від 30.01.2014 № 3-од, 
зважаючи на особистий вклад в загальний результат роботи за підсумками 
жовтня 2014 року, своєчасність виконання завдань, доручень керівництва 
фінансового управління та за виконання обов’язків тимчасово відсутнього 
працівника преміювати у розмірі 25 відсотків посадового окладу, у межах 
затверджених видатків на оплату праці, Хрусь Ольгу Віталіївну, головного 
спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління районної державної 
адміністрації.

Підстава: подання начальника бюджетного відділу Нагорної Г.І.

Начальник
фінансового управління J1.В.Кучерявенко

З наказом ознайомлена: О.А.Хрусь
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УКРАЇНА

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 
ГОРОДНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

-/І  -а Ду^/Л-Р 2014 м. Городня № ^ ~  ОС

Про преміювання працівників 
фінансового управління

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 фінансового 
управління районної державної адміністрації, затвердженого наказом 
начальника фінансового управління райдержадмістрації від 30.01.2014 № 3-од, 
зважаючи на особистий вклад в загальний результат роботи за підсумками 
листопада 2014 року, своєчасність виконання завдань, доручень керівництва 
фінансового управління преміювати у розмірі 38,88% та 10% відсотків 
посадового окладу, у межах затверджених видатків на оплату праці згідно 
додатку1:

- Нагорну Галину Іванівну, начальника бюджетного відділу;
- Бондар Ірину Олексіївну, начальника відділу бухгалтерського обліку і 

звітності -  головного бухгалтера;
, - Курбанову Наталю Василівну, головного спеціаліста бюджетного 

відділу;
- Хрусь Ольгу Анатоліївну, головного спеціаліста бюджетного відділу;
- Перчак Антоніну Михайлівну, головного спеціаліста відділу 

бухгалтерського обліку і звітності;
- Кайдалу Олександра Миколайовича, головного спеціаліста відділу 

бухгалтерського обліку і звітності;
- Калач Зою Вікторівну, головного спеціаліста відділу доходів та аналізу 

виконання бюджету;
- Світличного Дмитра Віталійовича, водія фінансового управління;
- Авраменко Ольгу Віталіївну, прибиральнику службового приміщення.

Начальник
фінансового управління Л .В .Кучерявенко



Додаток 
до положення про преміювання 
працівників фінансового 
управління Г ороднянської 
районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО 
Начальник фінансового управління
(начальник (заступник начальника) ФУ

-ґ * *  Кучерявенко.ДМ,—
іідпис -̂иїщіали та прізвище)

(дата)

Розрахункова відомість 
для погодження розміру премії 

за листопад 2014 року працівників 
фінансового управління Городянської РДА

№
По
Р-

Посада Прізвище та 
ініціали

Оклад 
за штатним 
розписом

Пропозиції щодо розміру премії
% до окладу грн..

1 Начальник
фінуправління Кучерявенко JI.B. 1404 38,88 544,72

2

Заступник 
начальника 

фінуправління- 
начальник відділу

Шевель В.В. 1362

38,88
528,41

3 Головний спеціаліст Калач З.В. 1218 38,88 472,57

4 Головний спеціаліст Кайдала О.М. 1218 38,88 472,57
5 Начальник відділу Нагорна Г.І. 1218 38,88 472,57
6 Головний спеціаліст Курбанова Н.В. 1218 38,88 472,57
9 Головний спеціаліст Хрусь O.A. 1218 38,88 472,57

10 Начальник відділу- 
головний бухгалтер Бондар І.О. 1218 38,88 472,57

11 Головний спеціаліст Перчак А.М. 1218 38,88 472,57

12 Водій легкового 
автомобіля Світличний Д.В. 609 10 60,90

13
Прибиральник

службових
приміщень

Авраменко О.В 609 10 60,90

Разом: 12510,00 X 4502,92

Начальник відділу бухгалтерського о б л ік у  
і звітності-головний бухгалтер __
(посада керівника структурного підрозділу) (підпис)*

Начальник бюджетного відділу
(посада керівника структурного підрозділу)

Бондар І. О.
(ініціали, прізвище)

Нагорна Г.І.
(ініціали, прізвище)

Заступник начальника - 
начальник відділу доходів
(посада керівника структурного підрозділу) (підпис) Р

Шевель В. В.
(ініціали, прізвище)
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УКРАЇНА

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 
ГОРОДНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

і<5/ 2014 м. Городня № ОС

Про преміювання працівників 
фінансового управління

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 фінансового 
управління районної державної адміністрації, затвердженого наказом 
начальника фінансового управління райдержадмістрації від 30.01.2014 № 3-од, 
зважаючи на особистий вклад в загальний результат роботи за підсумками 
грудня 2014 року, своєчасність виконання завдань, доручень керівництва 
фінансового управління преміювати у розмірі 64,12% та 10% відсотків 
посадового окладу, у межах затверджених видатків на оплату праці згідно 
додаткуі:

- Нагорну Галину Іванівну, начальника бюджетного відділу;
- Бондар Ірину Олексіївну, начальника відділу бухгалтерського обліку і 

звітності -  головного бухгалтера;
- - Курбанову Наталю Василівну, головного спеціаліста бюджетного 

відділу;
- Хрусь Ольгу Анатоліївну, головного спеціаліста бюджетного відділу;
- Перчак Антоніну Михайлівну, головного спеціаліста відділу 

бухгалтерського обліку і звітності;
- Кайдалу Олександра Миколайовича, головного спеціаліста відділу 

бухгалтерського обліку і звітності;
- Калач Зою Вікторівну, головного спецідліста відділу доходів та аналізу 

виконання бюджету;
- Світличного Дмитра Віталійовича, водія фінансового управління;
- Авраменко Ольгу Віталіївну, прибиральнику службового приміщення.

Начальник
фінансового управління



Додаток
до положення про преміювання 
працівників фінансового 
управління Г ороднянської 
районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО 
Начальник Фінансового управління 
(начальник/заступник начальника) ФУ 

ґ '/Ж у^ /  ^Кучерявенко Л.М. 
<^{їй>їшс, ініціали та прізвище)

(дата)

Розрахункова відомість 
для погодження розміру премії 

за грудень 2014 року працівників 
фінансового управління Городянської РДА

№
По
Р-

Посада Прізвище та 
ініціали

Оклад 
за штатним 
розписом

Пропозиції щодо розміру премії
% до окладу грн..

1 Начальник
фінуправління Кучерявенко Л.В. 1404 64,12 901,70

2

Заступник 
начальника 

фінуправління- 
начальник відділу

Шевель В.В. 1362 64,12 874,74

3 Головний спеціаліст Калач З.В. 1218 64,12 782,27

4 Головний спеціаліст Кайдала О.М. 1218 ' 64,12 782,27
5 Начальник відділу Нагорна Г.І. 1218 64,12 782,27
6 Головний спеціаліст Курбанова Н.В. 1218 64,12 782,27
9 Головний спеціаліст Хрусь O.A. 1218 64,12 782,27

10 Начальник відділу- 
головний бухгалтер Бондар І.О. 1218 64,12 782,27

11 Головний спеціаліст Перчак А.М. 1218 64,12 782,27

12 Водій легкового 
„ автомобіля Світличний Д.В. 609 10 59,56

13
Прибиральник

службових
приміщень

Авраменко О.В 609 10 59,56

Разом: 12510,00 X 7371,45

Начальник відділу бухгалтерського обліку/^  
і звітності-головний бухгалтер________
(посада керівника структурного підрозділу) (підпис)

Начальник бюджетного відділу
(посада керівника структурного підрозділу)

Бондар І. О.
(ініціали, прізвище)

Нагорна Г.І.
(ініціали, прізвище)

Заступник начальника - 
начальник відділу доходів
(посада керівника структурного підрозділу) (nidnupf

ІІІевель В. В.
(ініціали, прізвище)
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ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 
ГОРОДНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

/9 ^СиатуиС^С 2015

Про преміювання працівників 
фінансового управління

м. Городня № /¥- о с

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”, розпорядження голови Городнянської райдержадміністрації 
від 10.11.2015 № 81-к «Про преміювання Шевель В.В.», Положення про 
преміювання працівників фінансового управління районної державної 
адміністрації, затвердженого наказом начальника фінансового управління 
райдержадмістрації від 30.01.2014 № 3-од, 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% та 70% відсотків 
посадового окладу згідно додатку:

- Шевель Валентину Володимирівну, в.о. начальника фінансового
управління;

- Нагорну Галину Іванівну, начальника бюджетного відділу;
- Бондар Ірину Олексіївну, начальника відділу бухгалтерського обліку і 

звітності — головного бухгалтера;
- Андрущенко Олену Василівну, головного спеціаліста бюджетного

відділу;
- Курбанову Наталю Василівну, головного спеціаліста бюджетного

відділу;
- Левченко Наталію Володимирівну, головного спеціаліста бюджетного 

відділу;
- Перчак Антоніну Михайлівну, головного спеціаліста відділу

бухгалтерського обліку і звітності;
- Кайдалу Олександра Миколайовича, головного спеціаліста відділу 

бухгалтерського обліку і звітності;
- Пінчук Ірину Володимирівну, головного спеціаліста відділу доходів та 

аналізу виконання бюджету;

В.о.начальника
фінансового управління В.В .Шевель



Додаток
до положення про преміювання 
працівників фінансового 
управління Г ороднянської 
районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО 
В.о.начальника фінансового управління 
(начальник (застуиґіик начальника) ФУ

‘Л . Шевель В.В.__
. . •- (підийс, ініціали та прізвище)
ГЖ Ж  б?см у

. (лата) 17

Розрахункова відомість 
для погодження розміру премії 

за III квартал 2015 року 
працівників фінансового управління Городянської РДА

№
По
Р-

Посада Прізвище та 
ініціали

Оклад 
за штатним 
розписом

Пропозиції щодо розміру премії
% до окладу грн..

1

Заступник 
начальника 

фінуправління- 
начальник відділу

Шевель В.В. 1378 80 1102,40
V

2 Г оловний спеціаліст Пінчук І.В. 1378 70 964,60 ^
3 Головний спеціаліст Нагорна Г.І. 1378 70 964,60 ь
4 Начальник відділу Андрущенко О.В. 1378 70 964,60 /
5 Головний спеціаліст Курбанова Н.В. 1378 70 964,60 і
6 Головний спеціаліст Левченко Н.В. 1378 70 964,60 „

7 Начальник відділу- 
головний бухгалтер Бондар І.О. 137§ 70 964,60

8 Головний спеціаліст Перчак А.М. 1378 70 964,60 V
9 Головний спеціаліст Кайдала О.М. 1378 70 964,60 „

Разом: 12402,00 X 8819,20

Начальник відділу бухгалтерського обліку
і звітності-голоений бухгалтер
(посада керівника структурного підрозділу)

Начальник бюджетного відділу
(посада керівника структурного підрозділу)

Бондар І. О.
(ініціали, прізвище)

Нагорна Г. І.
(ініціали, прізвище)

Заступник начальника - 
начальник відділу доходів
(посада керівника структурного підрозділу) (підпис)

Шевель В.В.
(ініціали, прізвище)
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УКРАЇНА

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
ГОРОДНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ
'іксІОіи $  2015 м. Городня № $~0С-

Про преміювання працівників 
фінансового управління

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 ”, розпорядження голови Городнянської райдержадміністрації від 
11.12.2015 № 93-к «Про преміювання Шевель В.В.», Положення про преміювання 
працівників фінансового управління районної державної адміністрації, 
затвердженого наказом начальника фінансового управління райдержадмістрації 
від 30.01.2014 № 3-од, зважаючи на особистий вклад в загальний результат 
роботи за підсумками IV кварталу 2015 року, якісне, своєчасне і в повному обсязі 
виконання посадових обов’язків та на виконання пункту 3 постанови Кабінету 
Міністрів України від 09.12.2015 № 1013 „Про упорядкування структури 
заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів”, преміювати у межах затверджених видатків на 
оплату праці:

- Шевель Валентину Володимирівну, в. о. начальника фінансового 
управління -  262,80 грн.;

- Нагорну Галину Іванівну, начальника бюджетного відділу -  1634,99 грн.;
- Бондар Ірину Олексіївну, начальника відділу бухгалтерського обліку і 

звітності -  головного бухгалтера -  1706,63 грн.;
-  Андрущенко Олену Василівну, головного спеціаліста бюджетного відділу

-  1669,98 грн.;
- Курбанову Наталю Василівну, головного спеціаліста бюджетного відділу -  

1533,62 грн.;
- Левченко Наталію Володимирівну, головного спеціаліста бюджетного 

відділу -  580,55 грн.;
Перчак Антоніну Михайлівну, головного спеціаліста відділу

бухгалтерського обліку і звітності -  1443,15 грн.; .
- Кайдалу Олександра Миколайовича, головного спеціаліста відділу 

зухгалтерського обліку і звітності -  1431,30 грн.;
- Пінчук Ірину Володимирівну, головного спеціаліста відділу доходів та 

іналізу виконання бюджету -  1424,19 грн.;
- Світличного Дмитра Віталійовича, водія легкового автомобіля -
436,06 грн.;
- Авраменко Ольгу Віталійовну, головного прибиральника службового 

іриміщення -  436,06 грн.



Відповідно до 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” 
та на виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 
1013 „Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення 
індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів”, з 01 грудня 
2015 року установити надбавку за високі досягнення в праці в розмір 50 відсотків 
посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та 
надбавки за вислугу років :

- Нагорній Галині Іванівні, начальнику бюджетного відділу;
- Бондар Ірині Олексіївні, начальнику відділу бухгалтерського обліку і 

звітності -  головному бухгалтеру;
- Андрущенко Олені Василівні, головному спеціалісту бюджетного відділу;
- Курбановій Наталі Василівні, головному спеціалісту бюджетного відділу;
- Левченко Наталії Володимирівні, головному спеціалісту бюджетного 

відділу;
Перчак Антоніні Михайлівні, головному спеціалісту відділу 

бухгалтерського обліку і звітності;
- Кайдалі Олександру Миколайовичу, головному спеціалісту відділу 

бухгалтерського обліку і звітності;
- Пінчук Ірині Володимирівні, головному спеціалісту відділу доходів та 

аналізу виконання бюджету,

В.о.начальника
фінансового управління В.В.Шевель


