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П енсійний фонд У країни  

УП РАВЛІН Н Я ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В М ІСТІ ВІННИЦІ

вул. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21100, тел./факс: (0432) 66-11-26, E-mail: vinnitsya@.vinpfu.gov.ua. К од Є Д РП О У  37979905

Про оголош ення наказу 
Пенсійного фонду України 
від 22.02.2016 №  1 19 -0  
«Про призначення Лоби А.П.»

Відповідно до п. 6 Положення про ранги державних службовців, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.1996р. № 658 
(із змінами), ст. 15, 25, 26, 33 Закону України «Про державну службу»,

1. ОГОЛОШ УЄТЬСЯ наказ Пенсійного фонду України від 22.02.2016 
№ 119-0 про призначення Лоби Алли Петрівни начальником управління 
Пенсійного фонду України в місті Вінниці, як такої, що перебувала в кадровому 
резерві на цю посаду, увільнивши її з посади заступника начальника 
зазначеного управління, з присвоєнням 9 (дев’ятого) рангу державного 
службовця.

2. ПРИСТУПАЮ  до виконання обов’язків на посаді начальника 
управління Пенсійного фонду України в місті Вінниці 23 лютого 2016 року.

3. ВСТАНОВИТИ Лобі А.П. посадовий оклад у розмірі 1845,00 грн. на 
місяць згідно штатного розпису.

ВИТЯГ З НАКАЗУ
23.02.2016 №  44-ОС

ПІДСТАВА: наказ Пенсійного фонду України від 22.02.2016 № 119-0

Начальник управління
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ПЕНСІИНИИ ФОНД УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ

Про призначення  
Лоби А. П.

Призначити ЛОБУ Аллу Петрівну на посаду начальника управління 
Пенсійного фонду України в м. Вінниці Вінницької області як таку, що 
перебувала в кадровому резерві на цю посаду, увільнивш и її з посади 
заступника начальника зазначеного управління.

Присвоїти Лобі А. П. дев’ятий ранг державного службовця.

Підстава: заява Лоби А. П., погодження М іністра соціальної політики України 
від 15.02.2016 № 2064/0/14-16/09, погодження Вінницької міської 
ради від 11.01.2016 № 01-00-008-358.

Голова правління О .Зарудний

управ 
а міс‘і С

&  О Л



ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ 
У П РА В Л ІН Н Я  П Е Н С ІЙ Н О Г О  Ф О Н Д У  УКРАЇНИ В М ІС Т І В ІН Н И Ц І

Н А К А З

Про оголошення наказу 
Пенсійного фонду України 
від 14.12.2015 №  8 7 0 -0  
«Про призначення Бондара В.І.»

1. ОГОЛОШ УЄТЬСЯ наказ Пенсійного фонду України від
14.12.2015 № 870-0  про призначення Бондара Володимира Івановича
16.12.2015 на посаду заступника начальника управління Пенсійного фонду 
України в місті Вінниці, за переведенням, з урахуванням 09 (дев’ятого) рангу 
державного службовця.

2. ВСТАНОВИТИ Бондару В. І. посадовий оклад у розмірі 1790,00 
грн. на місяць згідно штатного розпису.

3. ВСТАНОВИТИ Бондару В.І. надбавку за вислугу років у розмірі 
30% посадового окладу з урахуванням доплати за ранг, що відповідає його 
стажу державної служби станом на 16.12.2015, згідно записів в трудовій 
книжці 20 років 03 місяці 17 днів.

ПІДСТАВА: наказ Пенсійного фонду України від 14.12.2015 № 867-0, 
п.6 Положення про ранги державних службовців, затвердженого 
постановою Кабінету М іністрів України від 19.06.1996 №658 (із 
змінами);
Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений 
постановою Кабінету М іністрів України від 03.05.1994 №283 (із 
змінами згідно постанови КМ У від 29.06.2004 № 814).

(6. і 2. 2 ,0 /Ь' м. В ін н и ц я № <■ К/ 'О

В.о. начальника управління А. П. Лоба
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Про призначення

о

Призначити Бондара Володимира Івановича 16.12,2015 на посаду 
заступника начал&вк.к& управління Пенсійного’ фонду України в м. Вінниці, 
за переведенням.

Взяти до відома, що Бондар В. 1. має /дев’ятий ранг державного 
службовця.

Підстава: заява Бондара В. !., погодження .Міністра соціальної політики 
України,

Голова

■ у КиіИі-Н. 20 '•?
\ ВІД в> ' два ^

п р а в л ін н я О. Зарудшій

ЗГІДНО
Головний спеціаліст відділу



ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ 
УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В М ІСТІ ВІННИЦІ

Н А К А З

Про оголошення наказу 
Пенсійного фонду України 
від 30.06.2017 № 435-0  
«Про призначення Котяк Т.О.»

Відповідно до частини першої статті 31, ст. 39 та ст. 51 Закону України 
«Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 
№15 «Питання оплати праці працівників державних органів»,

НАКАЗУЮ:

1 .ОГОЛОШ УЄТЬСЯ наказ Пенсійного фонду України від 30.06.2017 
№ 435-0 про призначення Котяк Тетяни Олександрівни на посаду заступника 
начальника управління Пенсійного фонду України в місті Вінниці, як 
переможця конкурсу, за переведенням.

ВЗЯТИ ДО ВІДОМА, що КОТЯК Т.О. має шостий ранг державного 
службовця.

2.ВВАЖАТИ такою, що приступила до.виконання обов’язків за посадою 
03 липня 201 7 року.

3. ВСТАНОВИТИ КОТЯК Т.О. посадовий оклад у розмірі 4400,00 гри. на 
місяць згідно штатного розпису.

ПІДСТАВА: наказ Пенсійного фонду України від 30.06.2017 № 435-0  

В.о. начальника управління Л.С. Вересюк

м. Вінниця

■ ЗГІДНО „
Головний спеціаліст йі"



ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇ 

Н А К А З

Щ )

Л С . С Є Л Ї И м. Київ № Щ о

Про призначення  
Котяк Т. О.

Призначити КОТЯК Тетяну Олександрівну на посаду заступника 
начальника управління Пенсійного фонду України в місті Вінниці Вінницької 
області як переможця конкурсу, за переведенням.

Взяти до відома, що Котяк Т. О. має шостий ранг державного службовця.

Підстава: заява Котяк Т, О., протокол № 12 засідання конкурсної комісії від 
08 червня 2017 року, погодження М іністра соціальної політики 
України від 27.06.2017 № 13183/0/2-17/30.

О .Зарудний

Головне управління 
Пенсійного фонду України



Пенсійний фонд України

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 
В МІСТІ ВІННИЦІ

Вул. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21036 тел.(0432) 66-05-17, 66-04-71, факс 66-14-19
Код ЄДРПОУ 37979905

ВИТЯГ З НАКАЗУ

01.12.2011р. № 6 -0

Про призначення

На виконання постанови Кабінету М іністрів України від 27.07.2011р. № 
803 «Про утворення територіальних органів Пенсійного фонду України» та 
постанов правління Пенсійного фонду України від 01.08.2011р. № 21-2 «Про 
заходи щодо припинення діяльності деяких управлінь Пенсійного фонду 
України в районах, містах, районах у містах» та на виконання наказу головного 
управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області від 15.08.2011р. № 
112 «Про заходи щодо припинення діяльності окремих управлінь Пенсійного 
фонду України в районах, містах та районах м. Вінниці»,

Н А К А З У Ю :

589. ПРИЗНАЧИТИ Ц имбалюк Галину Сергіївну 01 грудня 2011 року на 
посаду начальника юридичного відділу, як таку, що успішно пройшла 
стажування, управління Пенсійного фонду України в м. Вінниці, з посадовим 
окладом 1204грн. 00 коп. на місяць, згідно штатного розпису, в порядку 
переведення, увільнивш и від виконання обов’язків на посаді завідувача 
юридичного сектору управління Пенсійного фонду України в Староміському 
районі м. Вінниці.

590. ПРИСВОЇТИ Ц имбалюк Г.С. 10 (десятий) ранг державного службовця в 
межах п ’ятої категорії посад.

591. ВСТАНОВИТИ Ц имбалюк Г.С. надбавку за вислугу років до посадового 
окладу з урахуванням доплати за ранг в розмірі 15%, що відповідає її стажу 
державної служби на дату призначення 09 років 04 місяці.

ПІДСТАВА: заява Цимбалюк Г.С. від 15.11.2011 р.;
доповідна записка про хід стажування;

Ст.25,26 Закону України « Про державну службу»; 
Положення про ранги державних службовців,



затверджене постановою КМ У від 19.06.1996р. №  658; 
Постанова КМ У від 12.05.2007р. №  700 «Про внесення 
змін до постанови Кабінету М іністрів України від 9 
березня 2006р. №  268»;
П останова КМ У від 03.05.1994р. №  283 «Про Порядок 
обчислення стажу державної служби»;
П останова КМ У від 06.02.2008р. №  34 «Про внесення змін
до деяких постанов КМ У»;
ч.З ст. 36 КЗпП України;
Л ист Національного агентства України з питань 
державної служби від 25.10.2011р. №  6981/12-1

Начальник управління О.С.Корчака



Пенсійний фонд України

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 
В МІСТІ ВІННИЦІ

Вул. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21036 тел.(0432) 66-05-17, 66-04-71, факс 66-14-19
Код ЄДРПОУ 37979905

ВИТЯГ З НАКАЗУ

01.12.2011р. № 6 -0

Про призначення

На виконання постанови Кабінету М іністрів України від 27.07.2011р. № 
803 «Про утворення територіальних органів Пенсійного фонду України» та 
постанов правління Пенсійного фонду України від 01.08.2011р. № 21-2 «Про 
заходи щодо припинення діяльності деяких управлінь Пенсійного фонду 
України в районах, містах, районах у містах» та на виконання наказу головного 
управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області від 15.08.2011р. №  
112 «Про заходи щодо припинення діяльності окремих управлінь Пенсійного 
фонду України в районах, містах та районах м. Вінниці»,

Н А К А З У Ю :

297. ПРИЗНАЧИТИ Байш у Тамару Андріївну 01 грудня 2011 року на 
посаду начальника відділу з призначення пенсій №  1 управління Пенсійного 
фонду України в м. Вінниці, з посадовим окладом 1204 грн. 00коп. на місяць, 
згідно штатного розпису, в порядку переведення, з управління Пенсійного 
фонду України в Староміському районі м. Вінниці, яке припиняє свою 
діяльність.

298. ПРИСВОЇТИ Байші Т.А. 10 (десятий) ранг державного службовця в 
межах п ’ятої категорії посад.

299. ВСТАНОВИТИ Байш і Т.А. надбавку за вислугу років до посадового 
окладу з урахуванням доплати за ранг в розмірі 25%, що відповідає її стажу 
державної служби на дату призначення 16 років 00 місяців 00 днів.

300. Начальнику відділу фінансового забезпечення -  головному бухгалтеру 
Расько О.М. здійснювати Байші Т.А. нарахування заробітної плати протягом 
двох тижнів з урахуванням середнього заробітку, встановленого за попереднім 
місцем роботи.



ПІДСТАВА: заява Байш і Т.А. від 16.11.2011р.
Ст.25,26 Закону України « Про державну службу»; 
Положення про ранги державних службовців, 
затверджене постановою КМ У від 19.06.1996р. №  658; 
П останова КМ У від 12.05.2007р. №  700 «Про внесення 
змін до постанови Кабінету М іністрів України від 9 
березня 2006р. №  268»;
Постанова КМ У від 03.05.1994р. №  283 «Про Порядок 
обчислення стажу державної служби»;
Постанова КМ У від 06.02.2008р. №  34 «Про внесення змін 
до деяких постанов КМУ»; 
ч.З ст. 36 КЗпП  України;
Лист Національного агентства України з питань 
державної служби від 25.10.2011р. №  6981/12-1

О.С.Корчака



УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 
В МІСТІ ВІННИЦІ

Пенсійний фонд України

Вул. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21036 тел.(0432) 66-05-17, 66-04-71, факс 66-14-19 
Код ЄДРПОУ 37979905

ВИТЯГ З НАКАЗУ

31.05.2012р. № 88-0

Про призначення

Відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України від
21.02.2012 року №  4-3 «Деякі питання удосконалення прийому та
обслуговування осіб, що звертаються до органів П енсійного фонду України», 
зареєстрованої в М іністерстві юстиції України 27.02.2012 року за № 314/20627, 
на виконання наказу управління Пенсійного фонду України в місті Вінниці від
20.03.2012 року №  56 «Про заходи щодо організації прийому громадян, що 
звертаються до управління Пенсійного фонду України в місті Вінниці та на 
виконання наказу управління від 28.04.2012 року № 80 «Про введення в дію 
Структури та змін до Ш татного розпису управління Пенсійного фонду України 
в місті Вінниці»,

1. ПРИЗНАЧИТИ Ш айдаюк Ірину Валеріївну 01 червня 2012 року на посаду 
начальника відділу з обслуговування громадян, з посадовим окладом згідно з 
штатним розписом, як таку, що успішно пройш ла стажування, звільнивши її в 
порядку переведення з посади начальника відділу по контрольно -  перевірочній 
роботі за нарахуванням та сплатою платежів.

2. Взяти до відома, що Ш айдаюк І.В. має 10 (десятий) ранг державного 
службовця в межах п ’ятої категорії посад, присвоєний за попереднім місцем 
роботи..

Н А К А З У Ю :

ПІДСТАВА: заява Ш айдаюк І.В. від 30.05.2012р.

Начальник управління О.С.Корчака



ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ 
УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В М ІСТІ ВІННИЦІ

Н А К А З

(У)- (У /& С '№ ________  м - Вінниця №

Про призначення Мадяр Г.Л.,
Танасієнко O.A.

Відповідно до ст. 39, пункту 2 частини першої статті 41, ст. 46, ст. 51 та 
ст. 52 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів 
України від 08.02.2017 №71 «Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 18 січня 2017 року №15»,

НАКАЗУЮ:

1. ПРИЗНАЧИТИ МАДЯР Ганну Леонідівну 03 квітня 2017 року на 
посаду головного спеціаліста по роботі з персоналом відділу по роботі з 
персоналом, з посадовим окладом у розмірі 3200,00 грн. на місяць згідно 
штатного розпису, в порядку переведення з управління Пенсійного фонду 
України у Тиврівському районі Вінницької області.

2. ВЗЯТИ ДО ВІДОМА, що МАДЯР Г.Л. має 8 (восьмий) ранг 
державного службовця в межах категорії «В», присвоєний за попереднім 
місцем роботи.

3. ВСТАНОВИТИ МАДЯР Г.Л. надбавку за вислугу років до посадового 
окладу в розмірі 27%, що відповідає її стажу державної служби станом на 
03.04.2017, згідно записів в трудовій книжці, 09 років 08 місяців 00 днів.

ПІДСТАВА: заява Мадяр Г.Л. від 03.04.2017

4. ПРИЗНАЧИТИ ТАНАСІЄНКО Олену Анатоліївну 03 квітня 2017 року 
на посаду головного спеціаліста відділу з питань призначення та перерахунку 
пенсій № 2, з посадовим окладом у розмірі 3200,00 грн. на місяць згідно 
штатного .розпису, в порядку переведення зі Ж меринського об’єднаного 
управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

5. ВЗЯТИ ДО ВІДОМА, що ТАНАСІЄНКО O.A. має 9 (дев’ятий) ранг 
державного службовця в межах категорії «В», присвоєний за попереднім 
місцем роботи.

ґ  Го л о в н і й  сп  ' .



6. ВСТАНОВИТИ ТАНАСІЄНКО O.A. надбавку за вислугу років до 
посадового окладу в розмірі 50%, що відповідає її стажу державної служби 
станом на 03.04.2017, згідно записів в трудовій книжці, 18 років 10 місяців 05 
днів.

ПІДСТАВА: заява Танасієнко O.A. від 03.04.2017
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Пенсійний фонд України 
Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області 

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В МІСТІ ВІННИЦІ

НАКАЗ
0  сд  м вінниця №  М ї - о

Про призначення 
працівників управління

1.ПРИЗНАЧИТИ Оливко Тетяну Анатоліївну з 17 вересня 2012 року на 
посаду завідувача сектору по первинному призначенню пенсій відділу з 
призначення пенсій №1, як таку, що успішно пройшла стажування, з 
посадовим окладом згідно штатного розпису, увільнивши з посади 
головного спеціаліста відділу з призначення пенсій №1, в зв’язку зі змінами 
структури та штатного розпису.

2.ВЗЯТИ ДО ВІДОМА, що Оливко Т.А. має 13 (тринадцятий) ранг 
державного службовця, присвоєний за попереднім місцем роботи.

Підстава: заява Оливко Т.А. від 14.09.2012 р.;
ст.25,26 Закону України „Про державну службу”; 
п.6 Положення про ранги державних службовців, 
затвердженого постановою КМУ від 19.06.1996р. №658; 
висновки про результати стажування.

3.ПРИЗНАЧИТИ Паламарчук Євгенію Олександрівну з 17 вересня 
2012 року на посаду головного спеціаліста сектору по первинному 
призначенню пенсій відділу з призначення пенсій №1, з посадовим окладом 
згідно штатного розпису, увільнивши з посади головного спеціаліста 
відділу з призначення пенсій № 1, в зв’язку зі змінами структури та 
штатного розпису.

4.ВЗЯТИ ДО ВІДОМА, що Паламарчук Є.О. має 13 (тринадцятий) ранг 
державного службовця, присвоєний за попереднім місцем роботи.

Підстава: заява Паламарчук Є.О. від 14.09.2012 р.;
ст.25,26 Закону України „Про державну службу”; 
п.6 Положення про ранги державних службовців, 
затвердженого постановою КМУ від 19.06.1996р. №658;



5.ПРИЗНАЧИТИ Безолюк Ярославу Петрівну з 17 вересня 2012 року 
на посаду провідного спеціаліста сектору по первинному призначенню 
пенсій відділу з призначення пенсій №1, з посадовим окладом згідно 
штатного розпису, увільнивши з посади провідного спеціаліста відділу з 
призначення пенсій №1, на час відпустки по догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку Кацал Н.Ю., в зв’язку зі змінами структури 
та штатного розпису.

6.ВЗЯТИ ДО ВІДОМА, що Безолюк Я.П. має 13 (тринадцятий) ранг 
державного службовця, присвоєний за попереднім місцем роботи.

Підстава: заява Безолюк Я.П. від 14.09.2012 р.;
ст.25,26 Закону України „Про державну службу”;
п.6 Положення про ранги державних службовців,
затвердженого постановою КМУ від 19.06.1996р. №658.

7.ПРИЗНАЧИТИ Тупчій Таїсію Вікторівну з 17 вересня 2012 року на 
посаду завідувача сектору по первинному призначенню пенсій відділу з 
призначення пенсій №2, як таку, що успішно пройшла стажування, з 
посадовим окладом згідно штатного розпису, увільнивши з посади 
головного спеціаліста відділу з призначення пенсій № 2, в зв’язку зі змінами 
структури та штатного розпису.

08.ВЗЯТИ ДО ВІДОМА, що Тупчій Т.В. має 13 (тринадцятий) ранг 
державного службовця, присвоєний за попереднім місцем роботи.

Підстава: заява Тупчій Т.В. від 14.09.2012 р.;
ст.25,26 Закону України „Про державну службу”; 
п.6 Положення про ранги державних службовців, 
затвердженого постановою КМУ від 19.06.1996р. №658; 
висновки про результати стажування.

09.ПРИЗНАЧИТИ Головчак Наталію Петрівну з 17 вересня 2012 рок^ 
на посаду головного спеціаліста сектору по первинному призначенню 
пенсій відділу з призначення пенсій № 2, з посадовим окладом згідно 
штатного розпису, увільнивши з посади головного спеціаліста відділу з 
призначення пенсій №2, в зв’язку зі змінами структури та штатного 
розпису.

10.ВЗЯТИ ДО ВІДОМА, що Головчак Н.П. має 11 (одинадцятий) ранг 
державного службовця, присвоєний за попереднім місцем роботи.

Підстава: заява Головчак Н.П. від 14.09.2012 р.;
ст.25,26 Закону України „Про державну службу”;
п.6 Положення про ранги державних службовців,
затвердженого постановою КМУ від 19.06.1996р. №658;. . . І- , ... •# " 7Г ';':Т "У ,
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11 .ПРИЗНАЧИТИ Мудрак Катерину Андріївну з 17 вересня 2012 року 
на посаду провідного спеціаліста сектору по первинному призначенню 
пенсій відділу з призначення пенсій № 2, з посадовим окладом згідно 
штатного розпису, увільнивши з посади провідного спеціаліста відділу з 
призначення пенсій №2, в зв’язку зі змінами структури та штатного 
розпису.

12.ВЗЯТИ ДО ВІДОМА, що Мудрак К.А. має 13 (тринадцятий) ранг 
державного службовця, присвоєний за попереднім місцем роботи.

Підстава: заява Мудрак К А . від 14.09.2012 р.;
ст.25,26 Закону України „Про державну службу”;
п.6 Положення про ранги державних службовців,
затвердженого постановою КМУ від 19.06.1996р. №658.

Начальник управління О.С.Корчака

ж?.
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ПЕНСІИНИИ ФОНД УКРАЇНИ  

Н А К А З

Й С ' М . і Ш ґ м. Київ

Про призначення 
Котяк Т. О.

Призначити КОТЯК Тетяну Олександрівну на посаду заступника 
начальника управління Пенсійного фонду України в місті Вінниці Вінницької 
області як переможця конкурсу, за переведенням.

Взяти до відома, що Котяк Т. О. має шостий ранг державного службовця.

Підстава: заява Котяк Т. О., протокол № 12 засідання конкурсної комісії від 
08 червня 2017 року, погодження М іністра соціальної політики 
України від 27.06.2017 № 13183/0/2-17/30.

Г олова пра О. Зарудний

Вш ОЬ

Урряімії
■УїСігг;

Головне управління 
Пенсійного фонду У країни | 

В інницькій  область.«
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Про призначення  
Бондара В. І.

Призначити Бондара Володимира Івановича 16.12,2015 на посаду 
заступника начальника управління Пенсійного фонду України в м. Вінниці, 
за переведенням.

Взяти до відома, що Бондар В. І. має дев’ятий ранг державного 
службовця.

Підстава: заява Бовдара В, І., погодження Міністра соціальної політики 
України,



П ЕН СІЙ Н И Й  ФОНД УКРАЇН И

Н А К А З

АЛ,-* о  <1 . м. Київ

Про призначення  
Лоби А. П.

П ризначити ЛОБУ Аллу Петрівну на посаду начальника управління 
Пенсійного фонду України в м. Вінниці Вінницької області як таку, що 
перебувала в кадровому резерві на цю посаду, увільнивш и її з посади 
заступника начальника зазначеного управління.

Присвоїти Лобі А. П. дев’ятий ранг державного службовця.

Підстава: заява Лоби А. П., погодження М іністра соціальної політики України 
від 15.02.2016 № 2064/0/14-16/09, погодження Вінницької міської 
ради від 11.01.2016 № 01-00-008-358.

Голова правлінн О. Зарудний

ш іовне у п р а в л ін н я
ЛИНОГО ф о н д у  У кп в;


