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М И К О Л А ЇВ С ЬК А  О Б Л А С Н А  Д Е Р Ж А В Н А  А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
26.01.2016 Миколаїв № 13-рк

. іро преміювання керівника 
апарату облдержадміністрації

Відповідно до статей 2, 44, 47 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 року 
.У« 512 «Про оплату праці керівників Верховної Ради та Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій, обласних, Київської та Севастопольської 
міських рад», Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги 
працівникам апарату Миколаївської обласної державної адміністрації, 
затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 
29 грудня 2010 року № 499-р, з урахуванням особистого внеску в загальні 
результати роботи апарату обласної державної адміністрації, преміювати 
керівника апарату Миколаївської обласної державної адміністрації 
НИЧИПОРЧУКА Андрія Григоровича за січень 2016 року в межах фонду 
преміювання та економії фонду оплати праці в розмірі 35 відсотків 
посадового окладу за фактично відпрацьований час.

В.І. Меріков



АПАРАТ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

с і в  2016 р. Миколаїв № /

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”, керуючись Положенням про преміювання та надання 
матеріальної допомоги працівникам апарату Миколаївської обласної державної 
адміністрації, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації 
від 29.12.2010 № 499-р, з метою заохочення працівників апарату
облдержадміністрації

НАКАЗУЮ:

Здійснити преміювання працівників апарату облдержадміністрації 
за січень 2016 року відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати 
роботи в межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці в 
наступних розмірах від посадового окладу за фактично відпрацьований час:

Філатова Ярослава Олександровича -  радника голови облдержадміністрації -
35%;

Цимбал Анни Павлівни - помічника голови облдержадміністрації -  35%;
Довгаль Олени Валеріївни -  радника голови облдержадміністрації -  10%;
Іванченко Світлани Василівни -  радника - прес-секретаря голови 

облдержадміністрації -35%;
Тимофієва Валентина Ігоровича - помічника голови облдержадміністрації -

35%;

Нараєвського Миколи Володимировича - заступника керівника апарату - 
начальника відділу забезпечення діяльності керівництва -  35%;

Винницької Олени Анатоліївни - головного спеціаліста відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  35%»;

Сухотської Світлани Григорівни - головного спеціаліста відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  35%;

Нечет Юлії Анатоліївни -  головного спеціаліста відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  35%;
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Лисік Валерії Олександрівни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  25%;

Тищенко Надії Василівни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  25%;

Сербіної Олени Сергіївни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  25%;

Недбайло Тетяни Миколаївни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  25%;

Димової Тетяни Сергіївни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  25%;

Цуканової Олени Ігорівни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  25%;

Мороз Наталії Володимирівни -  заступника керівника апарату -  начальника 
організаційного відділу -  35%;

Савчука Андрія Олександровича - заступника начальника організаційного 
відділу-35% ;

Андрієвського Руслана Федоровича - головного спеціаліста організаційного 
відділу -  35%;

Бабіненка Тараса Анатолійовича - головного спеціаліста організаційного 
відділу -  35%;

Бондарева Олександра Володимировича - головного спеціаліста 
організаційного відділу -  35%;

Дудченко Тетяни Петрівни - головного спеціаліста організаційного відділу -
35%;

Іващенко Олени Валеріївни - головного спеціаліста організаційного 
відділу -  35%;

Куліченка В’ячеслава Михайловича - головного спеціаліста організаційного 
відділу-35% ;

Кондратюка Михайла Віталійовича - начальника відділу кадрової 
роботи -  35%;

Славінської Лариси Олександрівни - заступника начальника відділу кадрової 
роботи-35% ;

Куйбар Оксани Сергіївни - головного спеціаліста відділу кадрової 
роботи -  35%;

Албул Світлани Олександрівни - головного спеціаліста відділу кадрової 
роботи -  35%;

Карамушко Оксани Олександрівни - головного спеціаліста відділу кадрової 
роботи -  35%

Кабакчей Катерини Володимирівни - головного спеціаліста відділу кадрової 
роботи -  35%;

Бардовської Ольги Сергіївни -  провідного спеціаліста відділу кадрової роботи 
-  30%;

Корчевської Ганни Сергіївни - провідного спеціаліста відділу кадрової 
роботи -  30%;
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Продана Вадима Івановича - начальника відділу роботи із зверненнями 
громадян-35% ;

Тоцької Алли Вікторівни - головного спеціаліста відділу роботи із зверненнями 
громадян -  35%;

Костирко Оксани Миколаївни - головного спеціаліста відділу роботи із 
зверненнями громадян -  35%;

Петровської Олени Михайлівни - головного спеціаліста відділу роботи із 
зверненнями громадян -  35%;

Коновалова Олега Степановича - головного спеціаліста відділу роботи із 
зверненнями громадян -  35%;

Русс Світлани Миколаївни - начальника юридичного відділу -  35%;
Шумської Інни Ярославівни -  заступника начальника юридичного

відділу -  35%;
Матвєйчевої Людмили Анатоліївни - головного спеціаліста юридичного 

відділу-35% ;
Саратовської Яни Олександрівни - головного спеціаліста юридичного 

відділу -  35%;
Димитрової Марини Василівни - головного спеціаліста юридичного

відділу -  35%;
Чернової Олени Вікторівни - головного спеціаліста юридичного

відділу -  35%;
Латишевої Катерини Сергіївни - головного спеціаліста юридичного відділу -

35%;

Галабір Олени Олександрівни - начальника відділу діловодства і
контролю -  35%;

Косівець Олени Павлівни - заступника начальника відділу діловодства і 
контролю -  35%;

Льовушкіної Наталі Пилипівни - головного спеціаліста відділу діловодства і 
контролю -  35%;

Веліховської Галини Олександрівни - головного спеціаліста відділу 
діловодства і контролю -  35%;

Діскої Лариси Борисівни - головного спеціаліста відділу діловодства і 
контролю -  35%;

Рябоконь Галини Миколаївни - головного спеціаліста відділу діловодства і 
контролю -  35%;

Курбатової Олени Вікторівни - головного спеціаліста відділу діловодства і 
контролю -  35%;

Літвінова Андрія Івановича -  головного спеціаліста відділу діловодства і 
контролю -  35%;

Виговської Ружени Василівни - головного спеціаліста відділу діловодства і 
контролю -  35%;

Чеканової Людмили Михайлівни - головного спеціаліста відділу діловодства і 
контролю -  35%;

Жиганової Наталії Юріївни - провідного спеціаліста відділу діловодства і 
контролю -  30%;
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Рибакової Людмили Михайлівни - оператора комп’ютерного набору відділу 
діловодства і контролю -  20%;

Заболотньої Вікторії Олексіївни - оператора комп’ютерного набору відділу 
діловодства і контролю -  20%;

Чернякової Олени Анатоліївни - начальника відділу фінансового 
забезпечення -  35%;

Ухіної Анжели Анатоліївни - заступника начальника відділу фінансового 
забезпечення -  35%;

Бобро Вікторії Олексіївни - головного спеціаліста відділу фінансового 
забезпечення -  35%;

Михайлової Антоніни Іванівни - головного спеціаліста відділу фінансового 
забезпечення -  35%;

Савіцкенє Валентини Вікторівни - головного спеціаліста відділу фінансового 
забезпечення -  35%;

Аксьоненко Ірини Костянтинівни - головного спеціаліста відділу фінансового 
забезпечення -  35%;

Ковриги Катерини Петрівни - головного спеціаліста відділу фінансового 
забезпечення -  35%;

Кудрявцевої Оксани Вікторівни - головного спеціаліста відділу фінансового 
забезпечення -  35%;

Фісуна Романа Павловича -  завідувача сектору взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи -  60%;

Форкаш Ірини Анатоліївни -  головного спеціаліста сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи -  35%;

Євдокимової Ірини Іванівни -  провідного спеціаліста сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи -  30%;

Григор’єва Євгена Миколайовича -  начальника відділу адміністрування 
Державного реєстру виборців -  35%;

Молдованова Олександра Сергійовича -  головного спеціаліста відділу 
адміністрування Державного реєстру виборців -  35%;

Черниш Світлани Миколаївни -  провідного спеціаліста відділу адміністрування 
Державного реєстру виборців -  30%;

Миронової Світлани Михайлівни - завідувача сектору мобілізаційної роботи 
-35%;

Хомрового Миколи Олександровича -  старшого інспектора сектору 
мобілізаційної роботи -  60%;

Шамовського Олександра Борисовича -  старшого інспектора сектору 
режимно - секретної роботи -  60%;

Богаченка Євгенія Валерійовича -  начальника відділу комп’ютерного та 
господарського забезпечення -  35%;

Кузьменко Наталії Вікторівни - головного спеціаліста відділу комп’ютерного 
та господарського забезпечення -  35%;
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Медведєва Дениса Андрійовича -  головного спеціаліста відділу комп’ютерного 
та господарського забезпечення -  35%;

Непомнящої Марії Олександрівни - головного спеціаліста відділу 
комп’ютерного та господарського забезпечення -  35%;

Іванової Антоніни Євгенівни - провідного спеціаліста відділу комп’ютерного та 
господарського забезпечення -  30%.

Скоморовського Віктора Васильовича -  головного спеціаліста з 
внутрішнього аудиту -  60%.

Заступник керівника апарату -  
начальник організаційного відділу 
апарату облдержадміністрації



М И К О Л А ЇВ С Ь К А  О Б Л А С Н А  Д Е Р Ж А В Н А  А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЯ

І -ро преміювання керівника 
іпарату облдержадміністрації

Відповідно до статей 2, 44, 47 Закону України «Про місцеві державні 
ілміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від ЗО червня 2005 року 
Jfe 512 «Про оплату праці керівників Верховної Ради та Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій, обласних, Київської та Севастопольської 
міських рад», Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги 
працівникам апарату Миколаївської обласної державної адміністрації, 
затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 
29 грудня 2010 року № 499-р, з урахуванням особистого внеску в загальні 
результати роботи апарату обласної державної адміністрації, преміювати 
керівника апарату Миколаївської обласної державної адміністрації 
НИЧИПОРЧУКА Андрія Григоровича за лютий 2016 року в межах фонду 
преміювання та економії фонду оплати праці в розмірі 10 відсотків 
посадового окладу за фактично відпрацьований час.

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

24.02.2016 Миколаїв лг 41-рк

В.І. Меріков
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АПАРАТ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

№  2016 р. Миколаїв № &

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 9 березня Й006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати 
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів 
та інших органів”, керуючись Положенням про преміювання та надання 
матеріальної допомоги працівникам апарату Миколаївської обласної державної 
адміністрації, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації 
від 29.12.1010 № 499-р, з метою заохочення працівників апарату
облдержадміністрації

НАКАЗУЮ:

Здійснити преміювання працівників апарату облдержадміністрації 
за лютий 1016 року відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати 
роботи в межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці в 
наступних розмірах від посадового окладу за фактично відпрацьований час:

Філатова Ярослава Олександровича -  радника голови облдержадміністрації -
10%;

Цимбал Анни Павлівни - помічника голови облдержадміністрації -  10%;
Довгаль Олени Валеріївни -  радника голови облдержадміністрації -  10%;
Іванченко Світлани Василівни -  радника - прес-секретаря голови 

облдержадміністрації -10%;
Тимофієва Валентина Ігоровича - помічника голови облдержадміністрації -

10%;

Нараєвського Миколи Володимировича - заступника керівника апарату - 
начальника відділу забезпечення діяльності керівництва — 10%;

Винницької Олени Анатоліївни - головного спеціаліста відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  10%;

Сухотської Світлани Григорівни - головного спеціаліста відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  10%;

Нечет Юлії Анатоліївни -  головного спеціаліста відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  10%;
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Лисік Валерії Олександрівни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  10%;

Тищенко Надії Василівни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення
діяльності керівництва -  10%;

Сербіної Олени Сергіївни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення
ііяльності керівництва -  10%;

Недбайло Тетяни Миколаївни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  10%;

Димової Тетяни Сергіївни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення
ііяльності керівництва -  10%;

Цуканової Олени Ігорівни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  10%;

Мороз Наталії Володимирівни -  заступника керівника апарату -  начальника 
: рганізаційного відділу -  10%;

Савчука Андрія Олександровича - заступника начальника організаційного
зідділу-10%;

Андрієвського Руслана Федоровича - головного спеціаліста організаційного 
відділу -  10%;

Бабіненка Тараса Анатолійовича - головного спеціаліста організаційного 
відділу -  10%;

Бондарева Олександра Володимировича - головного спеціаліста 
рганізаційного відділу -  10%;

Дудченко Тетяни Петрівни - головного спеціаліста організаційного відділу -
10%;

Іващенко Олени Валеріївни - головного спеціаліста організаційного 
відділу -  10%;

Куліченка В’ячеслава Михайловича - головного спеціаліста організаційного 
відділу -  10%;

Кондратюка Михайла Віталійовича - начальника відділу кадрової
роботи -  10%;

Славінської Лариси Олександрівни - заступника начальника відділу кадрової 
роботи -  10%;

Куйбар Оксани Сергіївни - головного спеціаліста відділу кадрової 
роботи -  10%;

Албул Світлани Олександрівни - головного спеціаліста відділу кадрової 
роботи -  10%;

Карамушко Оксани Олександрівни - головного спеціаліста відділу кадрової 
роботи -  10%

Кабакчей Катерини Володимирівни - головного спеціаліста відділу кадрової 
роботи -  10%;

Бардовської Ольги Сергіївни -  провідного спеціаліста відділу кадрової роботи
- 10% ;

Корчевської Ганни Сергіївни - провідного спеціаліста відділу кадрової 
роботи -  10%;
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Продана Вадима Івановича - начальника відділу роботи із зверненнями 
громадян -10% ;

Тоцької Алли Вікторівни - головного спеціаліста відділу роботи із зверненнями 
громадян -  10%;

Костирко Оксани Миколаївни - головного спеціаліста відділу роботи із 
зверненнями громадян -  10%;

Петровської Олени Михайлівни - головного спеціаліста відділу роботи із 
зверненнями громадян -  10%;

Коновалова Олега Степановича - головного спеціаліста відділу роботи із 
зверненнями громадян -  10%;

Русс Світлани Миколаївни - начальника юридичного відділу -  10%;
Шумської Інни Ярославівни -  заступника начальника юридичного 

відділу -  10%;
Матвєйчевої Людмили Анатоліївни - головного спеціаліста юридичного 

відділу -  10%;
Саратовської Яни Олександрівни - головного спеціаліста юридичного 

відділу -  10%;
Димитрової Марини Василівни - головного спеціаліста юридичного 

відділу -  10%;
Чернової Олени Вікторівни - головного спеціаліста юридичного 

відділу -  10%;

Галабір Олени Олександрівни - начальника відділу діловодства і 
контролю -  10%;

Косівець Олени Павлівни - заступника начальника відділу діловодства і 
контролю -10% ;

Льовушкіної Наталі Пилипівни - головного спеціаліста відділу діловодства і 
контролю -  10%;

Веліховської Галини Олександрівни - головного спеціаліста відділу 
діловодства і контролю -  10%;

Діскої Лариси Борисівни - головного спеціаліста відділу діловодства і 
контролю -  10%;

Рябоконь Галини Миколаївни - головного спеціаліста відділу діловодства і 
контролю -  10%;

Курбатової Олени Вікторівни - головного спеціаліста відділу діловодства і 
контролю -10% ;

Літвінова Андрія Івановича -  головного спеціаліста відділу діловодства і 
контролю -  10%;

Виговської Ружени Василівни - головного спеціаліста відділу діловодства і 
контролю -10% ;

Чеканової Людмили Михайлівни - головного спеціаліста відділу діловодства і 
контролю -  10%;

Жиганової Наталії Юріївни - провідного спеціаліста відділу діловодства і 
контролю -  10%;

Рибакової Людмили Михайлівни - оператора комп’ютерного набору відділу 
діловодства і контролю -  10%;
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Чернякової Олени Анатоліївни - начальника відділу фінансового 
забезпечення -  10%;

Ухіної Анжели Анатоліївни - заступника начальника відділу фінансового 
забезпечення -  10%;

Бобро Вікторії Олексіївни - головного спеціаліста відділу фінансового
забезпечення -  10%;

Михайлової Антоніни Іванівни - головного спеціаліста відділу фінансового 
забезпечення -  10%;

Савіцкенє Валентини Вікторівни - головного спеціаліста відділу фінансового 
забезпечення -  10%;

Аксьоненко Ірини Костянтинівни - головного спеціаліста відділу фінансового 
забезпечення -  10%;

Ковриги Катерини Петрівни - головного спеціаліста відділу фінансового 
забезпечення -  10%;

Кудрявцевої Оксани Вікторівни - головного спеціаліста відділу фінансового 
забезпечення -  10%;

Фісуна Романа Павловича -  завідувача сектору взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи -  10%;

Форкаш Ірини Анатоліївни -  головного спеціаліста сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи -  10%;

Євдокимової Ірини Іванівни -  провідного спеціаліста сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи -  10%;

Заболотньої Вікторії Олексіївни - спеціаліста І категорії сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи -  10%;

Григор’єва Євгена Миколайовича -  начальника відділу адміністрування 
Державного реєстру виборців -  10%;

Молдованова Олександра Сергійовича -  головного спеціаліста відділу
адміністрування Державного реєстру виборців -  10%;

Черниш Світлани Миколаївни -  провідного спеціаліста відділу адміністрування 
Державного реєстру виборців -  10%;

Дерев’янченко Ганни Андріївни -  провідного спеціаліста відділу
адміністрування Державного реєстру виборців -  10%;

Миронової Світлани Михайлівни - завідувача сектору мобілізаційної роботи
- 10%;

Хомрового Миколи Олександровича -  старшого інспектора сектору
мобілізаційної роботи -  10%;

Шамовського Олександра Борисовича -  старшого інспектора сектору
режимно - секретної роботи -  10%;

Богаченка Євгенія Валерійовича -  начальника відділу комп’ютерного та 
господарського забезпечення -  10%;

Кузьменко Наталії Вікторівни - головного спеціаліста відділу комп’ютерного 
та господарського забезпечення -  10%;
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Медведєва Дениса Андрійовича -  головного спеціаліста відділу комп’ютерного 
та господарського забезпечення -  10%;

Непомнящої Марії Олександрівни - головного спеціаліста відділу 
комп’ютерного та господарського забезпечення -  10%;

Іванової Антоніни Євгенівни - провідного спеціаліста відділу комп’ютерного та 
господарського забезпечення -  10%.

Скоморовського Віктора Васильовича -  головного спеціаліста з 
внутрішнього аудиту -  10%.

Керівник апарату 
облдержадміністрації А.Г. Ничипорчук



М И К О Л А ЇВ С ЬК А  О Б Л А С Н А  Д Е Р Ж А В Н А  А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЯ

"го преміювання керівника 
- :арату облдержадміністрації

Відповідно до статей 2, 44, 47 Закону України «Про місцеві державні 
-іміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від ЗО червня 2005 року 
Яё 512 «Про оплату праці керівників Верховної Ради та Ради міністрів 
-зтономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій, обласних, Київської та Севастопольської 

:гьких рад», Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги 
грацівникам апарату Миколаївської обласної державної адміністрації, 
ствердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 
29 грудня 2010 року № 499-р, з урахуванням особистого внеску в загальні 
результати роботи апарату обласної державної адміністрації, преміювати 
ігрівника апарату Миколаївської обласної державної адміністрації 
ЗІЧИПОРЧУКА Андрія Григоровича за березень 2016 року в межах фонду 
іреміювання та економії фонду оплати праці в розмірі 10 відсотків 
і  осадового окладу за фактично відпрацьований час.

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

25.03.2016 Миколаїв № 69’РК

Д Г -

В.!. Меріков

\



АПАРАТ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

4 4  2016 р. Миколаїв №___ і ____

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 9 березня 1006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати 
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів 
та інших органів”, керуючись Положенням про преміювання та надання 
матеріальної допомоги працівникам апарату Миколаївської обласної державної 
адміністрації, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації 
від 29.12.1010 № 499-р, з метою заохочення працівників апарату
облдержадміністрації

НАКАЗУЮ:

Здійснити преміювання працівників апарату облдержадміністрації 
за березень 2016 року відповідно до їх особистого вкладу в загальні 
результати роботи в межах фонду преміювання та економії фонду оплати 
праці в наступних розмірах від посадового окладу за фактично 
зідпрацьований час:

Філатова Ярослава Олександровича -  радника голови облдержадміністрації -
10%;

Цимбал Анни Павлівни - помічника голови облдержадміністрації -  10%;
Довгаль Олени Валеріївни -  радника голови облдержадміністрації -  10%;
Іванченко Світлани Василівни -  радника - прес-секретаря голови 

: б л д ержа д м і н і стр ації -10%;
Тимофієва Валентина Ігоровича - помічника голови облдержадміністрації -

10%;

Нараєвського Миколи Володимировича - заступника керівника апарату - 
начальника відділу забезпечення діяльності керівництва -  10%;

Винницької Олени Анатоліївни - головного спеціаліста відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  10%;

Сухотської Світлани Григорівни - головного спеціаліста відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  10%;

Нечет Юлії Анатоліївни -  головного спеціаліста відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  10%;
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Лисік Валерії Олександрівни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  10%;

Тищенко Надії Василівни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  10%;

Сербіної Олени Сергіївни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  10%;

Недбайло Тетяни Миколаївни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  10%;

Димової Тетяни Сергіївни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  10%;

Савчука Андрія Олександровича - заступника начальника організаційного 
відділу -  10%;

Андрієвського Руслана Федоровича - головного спеціаліста організаційного 
відділу -  10%;

Бабіненка Тараса Анатолійовича - головного спеціаліста організаційного 
відділу -  10%;

Бондарева Олександра Володимировича - головного спеціаліста 
організаційного відділу -  10%;

Дудченко Тетяни Петрівни - головного спеціаліста організаційного відділу -
10%;

Іващенко Олени Валеріївни - головного спеціаліста організаційного 
відділу -  10%;

Куліченка В’ячеслава Михайловича - головного спеціаліста організаційного 
відділу -  10%;

Кондратюка Михайла Віталійовича - начальника відділу кадрової 
роботи -  10%;

Славінської Лариси Олександрівни - заступника начальника відділу кадрової 
роботи -  10%;

Куйбар Оксани Сергіївни - головного спеціаліста відділу кадрової 
роботи -  10%;

Албул Світлани Олександрівни - головного спеціаліста відділу кадрової 
роботи -  10%;

Карамушко Оксани Олександрівни - головного спеціаліста відділу кадрової 
роботи -  10%

Кабакчей Катерини Володимирівни - головного спеціаліста відділу кадрової 
роботи -  10%;

Льовушкіної Наталі Пилипівни - головного спеціаліста відділу кадрової 
роботи -  10%;

Бардовської Ольги Сергіївни -  провідного спеціаліста відділу кадрової роботи 
- 10% ;

Корчевської Ганни Сергіївни - провідного спеціаліста відділу кадрової 
роботи -10% ;
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Продана Вадима Івановича - начальника відділу роботи із зверненнями 
громадян -  10%;

Тоцької Алли Вікторівни - головного спеціаліста відділу роботи із зверненнями 
громадян -  10%;

Костирко Оксани Миколаївни - головного спеціаліста відділу роботи із 
зверненнями громадян -  10%;

Петровської Олени Михайлівни - головного спеціаліста відділу роботи із 
зверненнями громадян -  10%;

Коновалова Олега Степановича - головного спеціаліста відділу роботи із 
зверненнями громадян -  10%;

Літвінова Андрія Івановича -  головного спеціаліста відділу роботи із 
зверненнями громадян -  10%;

Русс Світлани Миколаївни - начальника юридичного відділу -  10%;
Шумської Інни Ярославівни -  заступника начальника юридичного 

відділу -  10%;
Матвєйчевої Людмили Анатоліївни - головного спеціаліста юридичного 

відділу -  10%;
Скуратовської Яни Олександрівни - головного спеціаліста юридичного 

відділу -  10%;
Чернової Олени Вікторівни - головного спеціаліста юридичного 

відділу -  10%;

Галабір Олени Олександрівни - начальника відділу діловодства і 
контролю -  10%;

Косівець Олени Павлівни - заступника начальника відділу діловодства і 
контролю -  10%;

Веліховської Галини Олександрівни - головного спеціаліста відділу 
діловодства і контролю -  10%;

Рябоконь Галини Миколаївни - головного спеціаліста відділу діловодства і 
контролю -  10%;

Курбатової Олени Вікторівни - головного спеціаліста відділу діловодства і 
контролю -  10%;

Виговської Ружени Василівни - головного спеціаліста відділу діловодства і 
контролю -  10%;

Чеканової Людмили Михайлівни - головного спеціаліста відділу діловодства і 
контролю -  10%;

Жиганової Наталії Юріївни - провідного спеціаліста відділу діловодства і 
контролю -  10%;

Чернякової Олени Анатоліївни - начальника відділу фінансового 
забезпечення -  10%;

Ухіної Анжели Анатоліївни - заступника начальника відділу фінансового 
забезпечення -  10%;

Бобро Вікторії Олексіївни - головного спеціаліста відділу фінансового
забезпечення -  10%;

Михайлової Антоніни Іванівни - головного спеціаліста відділу фінансового 
забезпечення -  10%;
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Савіцкенє Валентини Вікторівни - головного спеціаліста відділу фінансового 
забезпечення -  10%;

Аксьоненко Ірини Костянтинівни - головного спеціаліста відділу фінансового 
забезпечення -  10%;

Ковриги Катерини Петрівни - головного спеціаліста відділу фінансового 
забезпечення -  10%;

Кудрявцевої Оксани Вікторівни - головного спеціаліста відділу фінансового 
забезпечення -  10%;

Фісуна Романа Павловича -  завідувача сектору взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи -  10%;

Форкаш Ірини Анатоліївни -  головного спеціаліста сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи -  10%;

Євдокимової Ірини Іванівни -  провідного спеціаліста сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи -  10%;

Забелотньої Вікторії Олексіївни - спеціаліста І категорії сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи -  10%;

Григор’єва Євгена Миколайовича -  начальника відділу адміністрування 
Державного реєстру виборців -  10%;

Молдованова Олександра Сергійовича -  головного спеціаліста відділу 
адміністрування Державного реєстру виборців -  10%;

Дерев’янченко Ганни Андріївни -  провідного спеціаліста відділу 
адміністрування Державного реєстру виборців -  10%;

Миронової Світлани Михайлівни - завідувача сектору мобілізаційної роботи 
- 10%;

Діскої Лариси Борисівни - головного спеціаліста сектору мобілізаційної роботи 
- 10% ;

Хомрового Миколи Олександровича -  старшого інспектора сектору 
мобілізаційної роботи -  10%;

Шамовського Олександра Борисовича -  старшого інспектора сектору 
режимно - секретної роботи -  10%;

Богаченка Євгенія Валерійовича -  начальника відділу комп’ютерного та 
господарського забезпечення -  10%;

Кузьменко Наталії Вікторівни - головного спеціаліста відділу комп’ютерного 
та господарського забезпечення -  10%;

Медведєва Дениса Андрійовича -  головного спеціаліста відділу комп’ютерного 
та господарського забезпечення -  10%;

Непомнящої Марії Олександрівни - головного спеціаліста відділу 
комп’ютерного та господарського забезпечення -  10%;

Іванової Антоніни Євгенівни - провідного спеціаліста відділу комп’ютерного та 
господарського забезпечення -  10%;





МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

26.04.2016 Миколаїв _гуо 110-рк

Про преміювання керівника 
іларату облдержадміністрації

Відповідно до статей 2, 44, 47 Закону України «Про місцеві державні 
ідміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 року 
№ 512 «Про оплату праці керівників Верховної Ради та Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій, обласних, Київської та Севастопольської 
міських рад», Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги 
працівникам апарату Миколаївської обласної державної адміністрації, 
затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 
29 грудня 2010 року № 499-р, з урахуванням особистого внеску в загальні 
результати роботи апарату обласної державної адміністрації, преміювати 
керівника апарату Миколаївської обласної державної адміністрації 
НИЧИПОРЧУКА Андрія Григоровича за квітень 2016 року в межах фонду 
преміювання та економії фонду оплати праці в розмірі 10 відсотків 
посадового окладу за фактично відпрацьований час. ^

В.І. Меріков



т
АПАРАТ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

0 #  2016 р. Миколаїв № 4

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”, керуючись Положенням про преміювання та надання 
матеріальної допомоги працівникам апарату Миколаївської обласної державної 
адміністрації, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації 
від 29.12.І010 № 499-р, з метою заохочення працівників апарату
облдержадміністрації

НАКАЗУЮ:

Здійснити преміювання працівників апарату облдержадміністрації 
за квітень 2016 року відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати 
роботи в межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці в 
наступних розмірах від посадового окладу за фактично відпрацьований час:

Філатова Ярослава Олександровича -  консультатнта голови
облдержадміністрації -10%;

Цимбал Анни Павлівни - помічника голови облдержадміністрації -  10%;
Довгаль Олени Валеріївни -  радника голови облдержадміністрації -  10%;
Іванченко Світлани Василівни -  радника голови облдержадміністрації -10%;
Тимофієва Валентина Ігоровича - помічника голови облдержадміністрації -

10%;

Нараєвського Миколи Володимировича - заступника керівника апарату - 
начальника відділу забезпечення діяльності керівництва -  10%;

Винницької Олени Анатоліївни - головного спеціаліста відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  10%;

Сухотської Світлани Григорівни - головного спеціаліста відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  10%;

Нечет Юлії Анатоліївни -  головного спеціаліста відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  10%;

Лисік Валерії Олександрівни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  10%;
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Тищенко Надії Василівни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення
діяльності керівництва -  10%;

Сербіної Олени Сергіївни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення
діяльності керівництва -  10%;

Недбайло Тетяни Миколаївни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  10%;

Димової Тетяни Сергіївни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення
діяльності керівництва -  10%;

Савчука Андрія Олександровича - заступника начальника організаційного 
відділу -  10%;

Андрієвського Руслана Федоровича - головного спеціаліста організаційного 
відділу -  10%;

Бабіненка Тараса Анатолійовича - головного спеціаліста організаційного 
відділу-10%;

Бондарева Олександра Володимировича - головного спеціаліста
організаційного відділу -  10%;

Дудченко Тетяни Петрівни - головного спеціаліста організаційного відділу -
10%;

Іващенко Олени Валеріївни - головного спеціаліста організаційного 
відділу -  10%;

Куліченка В’ячеслава Михайловича - головного спеціаліста організаційного 
відділу -  10%;

Кондратюка Михайла Віталійовича - начальника відділу кадрової 
роботи -  10%;

Славінської Лариси Олександрівни - заступника начальника відділу кадрової 
роботи -  10%;

Куйбар Оксани Сергіївни - головного спеціаліста відділу кадрової 
роботи -  10%;

Албул Світлани Олександрівни - головного спеціаліста відділу кадрової 
роботи -  10%;

Карамушко Оксани Олександрівни - головного спеціаліста відділу кадрової 
роботи -  10%

Кабакчей Катерини Володимирівни - головного спеціаліста відділу кадрової 
роботи -  10%;

Льовушкіної Наталі Пилипівни - головного спеціаліста відділу кадрової 
роботи -  10%;

Бардовської Ольги Сергіївни -  провідного спеціаліста відділу кадрової роботи 
-  10%;

Корчевської Ганни Сергіївни - провідного спеціаліста відділу кадрової 
роботи -  10%;

Продана Вадима Івановича - начальника відділу роботи із зверненнями 
громадян -  10%;

Тоцької Алли Вікторівни - головного спеціаліста відділу роботи із зверненнями 
громадян -  10%;
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Костирко Оксани Миколаївни - головного спеціаліста відділу роботи із 
зверненнями громадян -  10%;

Петровської Олени Михайлівни - головного спеціаліста відділу роботи із 
зверненнями громадян -  10%;

Коновалова Олега Степановича - головного спеціаліста відділу роботи із 
зверненнями громадян -  10%;

Літвінова Андрія Івановича -  головного спеціаліста відділу роботи із 
зверненнями громадян -  10%;

Русс Світлани Миколаївни - начальника юридичного відділу -  10%;
Шумської Інни Ярославівни -  заступника начальника юридичного 

відділу -  10%;
Матвєйчевої Людмили Анатоліївни - головного спеціаліста юридичного 

відділу -  10%;
Саратовської Яни Олександрівни - головного спеціаліста юридичного 

відділу -  10%;
Чернової Олени Вікторівни - головного спеціаліста юридичного 

відділу -  10%;
Михайленко Ганни Василівни - головного спеціаліста юридичного відділу -

10%;

Галабір Олени Олександрівни - начальника відділу діловодства і 
контролю -  10%;

Косівець Олени Павлівни - заступника начальника відділу діловодства і 
контролю -  10%;

Веліховської Галини Олександрівни - головного спеціаліста відділу 
діловодства і контролю -  10%;

Рябоконь Галини Миколаївни - головного спеціаліста відділу діловодства і 
контролю -  10%;

Курбатової Олени Вікторівни - головного спеціаліста відділу діловодства і 
контролю -  10%;

Чеканової Людмили Михайлівни - головного спеціаліста відділу діловодства і 
контролю -  10%;

Жиганової Наталії Юріївни - провідного спеціаліста відділу діловодства і 
контролю -  10%;

Чернякової Олени Анатоліївни - начальника відділу фінансового 
забезпечення -  10%;

Ухіної Анжели Анатоліївни - заступника начальника відділу фінансового 
забезпечення -  10%;

Бобро Вікторії Олексіївни - головного спеціаліста відділу фінансового 
забезпечення -  10%;

Михайлової Антоніни Іванівни - головного спеціаліста відділу фінансового 
забезпечення -  10%;

Савіцкенє Валентини Вікторівни - головного спеціаліста відділу фінансового 
забезпечення -  10%;

Аксьоненко Ірини Костянтинівни - головного спеціаліста відділу фінансового 
забезпечення -  10%;
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Ковриги Катерини Петрівни - головного спеціаліста відділу фінансового 
забезпечення -  10%;

Кудрявцевої Оксани Вікторівни - головного спеціаліста відділу фінансового 
забезпечення -  10%;

Фісуна Романа Павловича -  завідувача сектору взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи -  10%;

Форкаш Ірини Анатоліївни -  головного спеціаліста сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи -  10%;

Євдокимової Ірини Іванівни -  провідного спеціаліста сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи -  10%;

Заболотньої Вікторії Олексіївни - спеціаліста І категорії сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи -  10%;

Григор’єва Євгена Миколайовича -  начальника відділу адміністрування 
Державного реєстру виборців -  10%;

Молдованова Олександра Сергійовича -  головного спеціаліста відділу 
адміністрування Державного реєстру виборців -  10%;

Дерев’янченко Ганни Андріївни -  провідного спеціаліста відділу 
адміністрування Державного реєстру виборців -  10%;

Миронової Світлани Михайлівни - завідувача сектору мобілізаційної роботи 
-  10%;

Діскої Лариси Борисівни - головного спеціаліста сектору мобілізаційної роботи 
-  10%;

Хомрового Миколи Олександровича -  старшого інспектора сектору 
мобілізаційної роботи -  10%;

Кірічека Андрія Аналотійовича - завідувача сектору сектору режимно - 
секретної роботи -  10%;

Шамовського Олександра Борисовича -  старшого інспектора сектору режимно 
- секретної роботи -  10%;

Кузьменко Наталії Вікторівни - головного спеціаліста відділу комп’ютерного 
та господарського забезпечення -  10%;

Медведєва Дениса Андрійовича -  головного спеціаліста відділу комп’ютерного 
та господарського забезпечення -  10%;

Непомнящої Марії Олександрівни - головного спеціаліста відділу
комп’ютерного та господарського забезпечення -  10%;

Іванової Антоніни Євгенівни - провідного спеціаліста відділу комп’ютерного та 
господарського забезпечення -  10%;

Скоморовського Віктора Васильовича -  головного спеціаліста з 
внутрішнього аудиту -  10%.

Керівник апарату 
облдержадміністрації



АПАРАТ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

2016 р. Миколаїв № 5

З метою виконання пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону 
України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII та 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року 
Лге 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 
органів”, керуючись Положенням про преміювання та надання матеріальної 
допомоги працівникам апарату Миколаївської обласної державної 
адміністрації, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації 
від 29 грудня 2010 року № 499-р, з метою заохочення працівників апарату 
облдержадміністрації

НАКАЗУЮ:

Здійснити преміювання працівників апарату облдержадміністрації 
за липень 2016 року відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати 
роботи в межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці в 
наступних розмірах від посадового окладу за фактично відпрацьований час:

Лисік Валерії Олександрівни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  25%;

Тищенко Надії Василівни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  25%;

Сербіної Олени Сергіївни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  25%;

Недбайло Тетяни Миколаївни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  25%;

Іванової Антоніни Євгенівни - провідного спеціаліста відділу комп’ютерного та 
господарського забезпечення -  25%;

Керівник апарату 
облдержадміністрації



АПАРАТ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

З метою виконання пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону 
України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 8 89-VIII та 
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”, керуючись Положенням про преміювання та надання матеріальної 
допомоги працівникам апарату Миколаївської обласної державної 
адміністрації, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації 
від 29 грудня 2010 року № 499-р, з метою заохочення працівників апарату 
облдержадміністрації

НАКАЗУЮ:

Здійснити преміювання працівників апарату облдержадміністрації 
за вересень 2016 року відповідно до їх особистого вкладу в загальні 
результати роботи в межах фонду преміювання та економії фонду оплати 
праці в наступних розмірах від посадового окладу за фактично 
відпрацьований час:

Лисік Валерії Олександрівни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  25%;

Тищенко Надії Василівни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  25%;

Сербіної Олени Сергіївни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  25%;

Недбайло Тетяни Миколаївни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  25%;

Іванової Антоніни Євгенівни - провідного спеціаліста відділу комп’ютерного та 
господарського забезпечення -  25%;

НАКАЗ

Ж  0 9  2016 р. Миколаїв № £

Керівник апарату 
облдержадміністрації А.Г. Ничипорчук



АПАРАТ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

4 0  2016 р. Миколаїв №

З метою виконання пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону 
України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-УІІІ та 
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», керуючись Положенням про преміювання та надання матеріальної 
допомоги працівникам апарату Миколаївської обласної державної 
адміністрації, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації 
від 29 грудня 2010 року № 499-р, з метою заохочення працівників апарату 
облдержадміністрації

НАКАЗУЮ:

Здійснити преміювання працівників апарату облдержадміністрації
за жовтень 2016 року відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати
роботи в межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці в 
наступних розмірах від посадового окладу за фактично відпрацьований час:

Лисік Валерії Олександрівни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  25%;

Тищенко Надії Василівни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення
діяльності керівництва -  25%;

Сербіної Олени Сергіївни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення
діяльності керівництва -  25%;

Недбайло Тетяни Миколаївни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  25%;

Іванової Антоніни Євгенівни - провідного спеціаліста відділу комп’ютерного та 
господарського забезпечення -  25%;

Заступник керівника апарату -  
начальник відділу забезпечення діяльно
керівництва апарату облдержадміністрац М.В. Нараєвський



АПАРАТ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

л  Є Л  2016 р. Миколаїв №-

З метою виконання пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону 
України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII та 
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», керуючись Положенням про преміювання та надання матеріально 
допомоги працівникам апарату Миколаївської обласної державно 
адміністрації, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністраііі 
від 29 грудня 2010 року № 499-р, з метою заохочення працівників апарату 
облдержадміністрації

НАКАЗУЮ:

Здійснити преміювання працівників апарату облдержадміністрації 
за листопад 2016 року відповідно до їх особистого вкладу в загальні 
результати роботи в межах фонду преміювання та економії фонду оплати 
праці в наступних розмірах від посадового окладу за фактично 
відпрацьований час:

Лисік Валерії Олександрівни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  25%;

Тищенко Надії Василівни - спеціаліста І категорії відділу забезпеченим 
діяльності керівництва -  25%;

Сербіної Олени Сергіївни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  25%;

Недбайло Тетяни Миколаївни - спеціаліста І категорії відділу забезпечення 
діяльності керівництва -  25%;

Іванової Антоніни Євгенівни - провідного спеціаліста відділу комп’ютерного та 
господарського забезпечення -  25%;

Заступник керівника апарату -  
начальник відділу забезпечення діяльності
керівництва апарату облдержадміністрації— Нараевський


