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ЧЕРНIГIВСЬКА ОБJIАСТ,Ь
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(Пл. iMeHi [ вана Франка, l, м. Нiжин, l6600. тел.:  10463 l) 536_59, F.rTail:  t lct,ttI ,acla postlur ct.tltrr,.tt it)
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,
I ,Ia Jф 364106/3098509 вi,,t 26_Qf2Q]9 р

Зас,гупнику MirricTpa скоl{ ом lч} l0I о

розвитку i торгiвлi УкраТrrи

Бровченко tO.

На Ваш лисТ вiд 26 липня 2019 року Jю 364106/3098509 повi,,lом.; lясцtо,

що Управлiння освiти НiжинськоТ MicbKoT ради ЧернiгiвськоТ Об.пасГi (; ta.; li 

Управлiння освiти), як розпорядник публiчноi iнформаuiТ, наI IраtsиJIо 06

серпня 20| 9 року вiдповiдь на iнформачiйний запит олексанJtрова I ] . в

електронНому виглЯдi (сканоВана копiЯ вiдповiдi олексанлроuу В. ztолас,гься).

Цопаток: Сканована копiя вiдlrовiлi на c.ltcKTptlгI ltt,t l.i ittt| lt l1,1пlltI triillrrli

запит Олександрова В. з iнформашiсlо гtро заробirllу lI Jlaly Фро.ltсlвоi'[ '.l[ .. lra

2х арк.

мiський голова д. Лirrгrик

Станiслав Крапив'янський , 7З483



yKPAiHA
чЕрнI гIвськА ()БлАстlt

нI iкинськл MICЬKA рАдА
УПРАВЛIННЯ ОСВIТИ

вул. Купеttька, l3, м, l"{ iжин. iбФ00 тел,,факс(0.1б3 l) ] ] .18] , 951,1iа.l1j1l;_r1l1gqц_l,rдql , b;r.r.1 i,','[ I } l ] ( )\  iJ.]

06.08.20lq Л9 01 10/  ,rri1.1.' На Ng 36t1:0qi109ýl09 Bi:r 2(l,!] .2ttlЧ р

Олекса t lд рову I la",,l epi rcl

Електронна .1дреса:

foi+ req uest5072 0682 0йda

@dostup.pravda. соm, uа

Застуlrнику N4iHicTpa екон0l,,лi.tнсlго

розвитку i торгiвлi } 'KpaTttr.r

Бров.lенко IO.

I [ lаttoBнltй па ше O;leKcaндров!

05 СеРПНЯ 2019 року Уrrравlirritя clcBiT,pt отриIчlаlо Ваш заllttг на iнфорrtаttii,,
поданий через Нiжинську MicbKy раду MiHicTepcTBtlM еконtlмiчн()lо pO] t] l,tIK\  i

торгiвлi УкраТни.

23 JIИI IНЯ 2а| 9 року Управлiння освiтtl надсшtl I ] aM iHфclprraltirc ill)\ ,

заробiтну плату Bcix прачiвникiв Нiжинського } IBK Nq lб за вказаI { l1л'1 RaMtt lJ

поперелньому iнформацiйrlому запитi перiод,

Вiдповiлrrо ло cr.20 Закону УкраТttлl KI lpo досl,уrl ;1о tt l,б; li.tttt ll' iitt| lopblaltii,,
НаДаСIч!о Вам iнформацilо про су} { и нарахованоТ заробi,ггrоТ плаl,лt Btl} ] ,I c.,] I l)

початковИх класiВ } { iжинсьКого НВК Ns lб ООПрестиЖ" 
ФрOловоi [Элдл llе,грiвrrи

щомiсячно за перirэл з 01.01,2018 року по 01.07.2019 року.

Додатсlк:  I rlфорrчrаltiя гllэо заробiт,ну плач/  ФроловоТ l',l l,. r,ra | btl, арк.

Нача; lьн ик Управл iH ня ocBiT1.l С. Крапив'янськtti: t

Корости.llенко l().()

7_з4_83



lrrформаuiя

про cypl} t нарахованоi заробiтноi платлl пpattiBHHKa ННВК,М lб "lI1recl } l; .h,'"

 вчllтеля п(} чаl,ковлrх K;laciB Фро; lовоТ l'alrlrrr I leT;riBlttt

щомiсячлло за перiол:з 01.01.20l8 poKv rlo 01.07.20l9 poKr

йl;й; HapaxoBatta На рахова на

нарахуванI | я

зарпла,r,а

зарплrtта

20I8 piK

грн.

: } арllлата

2{ } l9 piK

сtчень
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.

вересень

9263,54

11289,94

ГБв'б,"sв

l0l05,68

( грн.)

9з8l,68

9з81.68

9з7011

9з8l .б8

94ti5.8]

i5j37,49

10l 16,29

l020т,аj

,?ц ! rt,75

8797, 1 4
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