
УКРАЇНА

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 
ГОРОДНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

А&Сі'тілЯ_____  2016 № 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 ”, розпорядження голови Городнянської райдержадміністрації від 
26.01.2016 № 4-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 січня 2016 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 у розмірі 43,4% 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;
- Світличного Дмитра Віталійовича, водія легкового автомобіля;
- Авраменко Ольгу Віталійовну, головного прибиральника службового 

приміщення.

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



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

ОГОДЖЕНО 
В.оУначальника фінансового управління 

альниК заступник начальника) ФУ
^ Ик* Шевель В.В._

( я і й і ,  ініціали та прізвище)
________________

(дата)

Розрахункова відомість 
для погодження розміру премії 

за січень 2016 року 
працівників фінансового управління Городянської РДА

*
По
Г-

Посада Прізвище та 
ініціали

Оклад 
за штатним 
розписом

Пропозиції щодо розміру премії
% до окладу грн..

1

Заступник 
начальника 

фінуправління- 
начальник відділу

Шевель В.В. 1703 43,4 739,03

2 Головний спеціаліст Пінчук І.В. 1378 43,4 597,99
3 Головний спеціаліст Нанорна Г.І. 1378 43,4 597,99
4 Начальник відділу Андрущенко О.В. 1378 43,4 597,99
5 Головний спеціаліст Курбанова Н.В. 1378 43,4 597,99
6 Головний спеціаліст Левченко Н.В. 1378 43,4 597,99

7 Начальник відділу- 
головний бухгалтер Бондар І.О. ,1378 43,4 597,99

8 Головний спеціаліст Перчак А.М. 1378 43,4 597,99
9 Головний спеціаліст Кайдала О.М. 1378 43,4 299,00
10 Водій Світличний Д.В. 1378 436,06
11 Прибиральник Авраменко О.В. 1378 436,06

Разом: 15483 X 6096,08

Начальник відділу бухгалтерського обліку 
і звітності-головний 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__________  0 ______________________Шевель В.В.
(посада керівника структурного підрозділу) (підпис) (ініціали, прізвище)



УКРАЇНА

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 
ГОРОДНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

: грудня 2016 року м. Городня № 2.0-од

ю преміювання державних 
ужбовців

Відповідно до Закону України "Про державну службу" та 

шоження про преміювання державних службовців затвердженого 

чальником фінансового управління 05 грудня 2016 року № 15-од та з 

тою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної 

аці, підвищення її ефективності, якості, заінтересованості у досягненні 

кінцевого результату та посилення персональної відповідальності за 

ручену роботу або поставлені завдання, надати премію за IV квартал 

16 року державним службовцям фінансового управління згідно 

їрахункової відомості (додається):

кальник
ансового управління В.В.Шевель



шшд^но
Начальниц фінІнЬотого управління 

Щф$  начальника) ФУ 
_  Шевель В.В.__
(гйдпис, ініціали та прізвище)

(дата)

Розрахункова відомість 
для погодження розміру премії 

за IV квартал 2016 року 
працівників фінансового управління Городянської РДА

№
По
Р-

Посада Прізвище та 
ініціали

Оклад 
за штатним 
розписом

Пропозиції щодо розміру премії
% до окладу 

146.0115

грн..

1 Начальник
фінуправління Шевель В.В. 11621,45 146 16967.32

2

Заступник 
начальника 

фінуправління- 
начальник відділу

Андрущенко О.В. 11168,45 146 16305.95

3 Головний спеціаліст Пінчук І.В. 6580,00 167 11013.60
4 Начальник відділу Нанорна Г.І. 6202,00 178 11039.56
5 Головний спеціаліст Курбанова Н.В. 7755,00 130 10081.50

6 Головний спеціаліст Немилостива С.І. 5170,00 100
5170.00

7 Начальник відділу- 
головний бухгалтер Бондар І.О. 8880,14 160 14208.25

8 Головний спеціаліст Перчак А.М. 7755,00 146 11322.38
9 Головний спеціаліст Кайдала О.М. 2191,38 100 2191.38

Разом: 67323,42 X 98299.94

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

Начальник бюджетного відділу
(посада керівника структурного підрозділу)

Заступник начальника - 
начальник відділу доходів__________
(посада керівника структурного підрозділу)

Бондар І. О.
(ініціали, прізвище)

Нагорна Г.І.
(ініціали, прізвище)

Андрущенко О.В.
(ініціали, прізвище)



і
УКРАЇНА

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 
ГОРОДНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

26 червня 2017року м. Городня № 16-к

Про преміювання працівників

Відповідно до статтей 50,52 Закону України «Про державну службу», Положення про 
преміювання державних службовців, працівників, які виконують функції з обслуговування, 
та інших працівників Городнянської районної державної адміністрації, затвердженого 
розпорядженням голови районної державної адміністрації від 27.02.2017 №76 та згідно 
розпорядження голови Городнянської районної державної адміністрації від 26 червня 2017 
року № 81-к «Про преміювання Андрущенко О.В.»,
НАКАЗУЮ:

1.Преміювати за особистий внесок в загальний результат роботи за червень 2017 року 
у розмірі 50% посадового окладу:

Андрущенко Олену Василівну, в.о. начальника фінансового управління;

Бондар Ірину Олексіївну, начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності;

Нагорну Галину Іванівну, начальника бюджетного відділу;

Перчак Антоніну Михайлівну, головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку 
та звітності;

Немилостиву Світлану Іванівну, головного спеціаліста бюджетного відділу;

Курбанову Наталю Василівну, головного спеціаліста бюджетного відділу;

Пінчук Ірину Володимирівну, головного спеціаліста відділу планування доходів та 
аналізу виконання бюджету.

Горбатенко Наталію Василівну, головного спеціаліста відділу планування доходів та 
аналізу виконання бюджету.

2.Виплату премії здійснювати у межах наявних коштів на оплату праці.

3.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. начальника
фінансового управління _ • О.В. Андрущенко


