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Василь П.

На Ваш запит від 26.02.2020 М937 про надання інформації департамент
культури облдержадміністрації у межах компетенції надає копії наказів про
преміювання керівника Комунального закладу культури «Заслужений
академічний Закарпатський народний хор» Закарпатської обласної ради та
інформує, що Департаментом культури Закарпатської обласної Державної
адміністрації не накладалися стягнення на керівника Комунального закладу
культури «Заслужений академічний Закарпатський народний хор» Закарпатської
обласної ради.

Стосовно іншої запитуваної інформації Ваш запит перенаправлено за
належністю розпоряднику інформації - Комунальному закладу культури
«Заслужений академічний Закарпатський народний хор» Закарпатської обласної
ради.

.

Додатки наі арк.

Директор департаменту [7 Оксана БАБУНИЧ
;

.
(43(5374) .

Оксана Гуранич
61 7643
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УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНАДЕРЖАВНААДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТКУЛЬТУРИ

Н А К А З

Аш 053. дід/9 м.Ужгород М.! 2146

Про преміювання улютому 2019 року
директора комунального

закладу культури
Петій-ІіотапчукН.Й.

Відповідно до аб.5 п.3 наказу Міністерства культури України від
18.10.2005 ”9745 ,,Про впорядкування умов оплати праці працівників культури
на основі Єдиної тарифної сітки”(зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27.10.2005р. за М21285/11565, листа комунального закладу
культури ,,Заслужений академічний закарпатський народний хор”
Закарпатської обласної ради 18.02.2019 року На 01-23/33

.
НАКАЗУЮ:

1. Преміювати за особистий і творчий внесок у загальний розвиток хору
та за підсумками роботи .у лютому 2019 року директора-художнього керівника
комунального закладу культури ,.Заслужений академічний закарпатський
народний хор” Закарпатської обласної ради Петій-Потапчук Наталію Йосипівну
у розмірі 50% до посадового окладу, за фактично відпрацьований час.

2. Головному бухгалтеру зазначеного закладу провести нарахування та
виплату премії, згідно з наказом, у межах наявних коштів на оплату праці,
затверджених у кошторисі доходів і видатків на 2019 рік, та за наявності
економії коштів на оплату праці за лютий 2019 року.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту %,? О.БАБУНИЧ



УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКАОБЛАСНАДЕРЖАВНААДМП-ІІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТКУЛЬТУРИ

Н А К А ЗЩ м.Ужгород мід-Іа“-
Про преміювання у березні 2019року

директора комунального
закладу культури

Петій-ПотапчукЛ.Й.

Відповідно до аб.5 п.3 наказу Міністерства культури України від18.10.2005 М9745 ,,Про впорядкування умов оплати праці працівників культурина основі Єдиної тарифної сітки”(зі змінами), зареєстрованого в Міністерствіюстиції України 27.10.2005р. за М91285/11565, листа комунального закладукультури ,,Заслужений академічний закарпатський народний хор”Закарпатської обласної ради 21 .03.2019рокуМ 01-23/61 .
НАКАЗУЮ:

1. Преміювати за особистий і творчий внесок у загальний розвиток хорута за підсумками роботи у березні 2019 року директора-художнього керівникакомунального закладу культури ,,Заслужений академічний закарпатськийнародний хор” Закарпатської обласної ради Петій-Потапчук Наталію Йосипівну
у розмірі 50% до посадового окладу, за фактично відпрацьований час.

2. Головному бухгалтеру зазначеного закладу провести нарахування тавиплату премії, згідно з наказом, у межах наявних коштів на оплату праці,затверджених у кошторисі доходів і видатків на 2019 рік, та за наявностіекономії коштів на оплату праці за березні 2019 року.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

%”Директор департаменту О.БАБУНИЧ



УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНАДЕРЖАВНААДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТКУЛЬТУРИ

Н А К А ЗЩ м.Ужгород М; її,/Ь

Про преміювання у травні 2019року
директора комунального

закладу культури
Петій-ПотапчукН.Й.

Відповідно до аб.5 п.3 наказу Міністерства культури України від
18.10.2005 ]Ч'9745 ,,Про впорядкування умов оплати праці працівників культури
на основі Єдиної тарифної сітки,,(зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27.10.2005р. за М01285/ 11565 листа комунального закладу
культури ,,Заслужений академічний закарпатський народний хор”
Закарпатської обласної ради 23.05.2019 рокуМ 01 -23/83 .

НАКАЗУЮ:
1. Преміювати за особистий1 творчий внесок у загальний розвиток хору

та за підсумками роботи у травні 2019 року директора-художнього керівника
комунального закладу культури ,,Заслужений академічний закарпатський

народний хор” Закарпатської обласної ради Петій-Потапчук Наталію
Йосипівну

у розмірі 100% до посадового окладу, за фактично відпрацьований час

2. Головному бухгалтеру зазначеного закладу провести нарахування та
виплату премії, згідно з наказом, у межах наявних коштів на оплату праці,
затверджених у кошторисі доходів і видатків на 2019 рік, та за наявності
економії коштів на оплату праці за травень 2019 року.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту % 9 О.БАБУНИЧ



УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКАОБЛАСНАДЕРЖАВНААДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТКУЛЬТУРИ

НАКАЗЩ м.Ужгород М,» /0(?[/*и

Про преміювання у червні 2019 року
,, директора комунального

м., закладу культури
Петій-ПотапчукН.Й.

Відповідно до аб.5 п.3 наказу Міністерства культури України від
18.10.2005 М9745 ,,Про впорядкування умов оплати праці працівників культурина,основі Єдиної тарифної сітки”(зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27.10.2005р. за М91285/ 11565, листа комунального закладу
культури ,,Заслужений академічний закарпатський народний
Закарпатської обласної ради 24.06.2019 рокуМ 01-23/98

.
НАКАЗУЮ:

1. Преміювати за особистий і творчий внесок у загальний розвиток хорута за підсумками роботи у червні 2019 року директора-художнього керівника
комунального закладу культури ,,Заслужений академічний закарпатський
народний хор” Закарпатської обласної ради Петій-Потапчук Наталію Иосипівну
у розмірі 50% до посадового окладу, за фактично відпрацьований час.

2. Головному бухгалтеру зазначеного закладу провести нарахування та
виплату премії, згідно з наказом, у межах наявних коштів на оплату праці,
затверджених у кошторисі доходів і видатків на 2019 рік, та за наявності
економії коштів на оплату праці за червні 2019 року.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту % О.БАБУНИЧ
,,удф



ы»/
ЗАКАРПАТСЬКАОБЛАСНАДЕРЖАВНААДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТКУЛЬТУРИ

Н А К А ЗЩ Ужгород М.» До? де,

Про преміювання з нагоди відзначенняДня незалежності України
у серпні 2019року Петій-ПотапчукН.И.

Відповідно до аб.5 п.3 і-іаказу Міністерства культури України від18.10.2005 М9745 ,,Про впорядкування умов оплати праці працівників культурина основі Єдиної тарифної сітки”(зі змінами), зареєстрованого в Міністерствіюстиції України 27.10.2005р. за М91285/11565, у звязку з відзначенням 24
серпня 2019 року Дня незалежності України, листа комунального закладукультури ,,Заслужений академічний закарпатський народний хор”Закарпатської обласної ради 15.08.2019 року М 01 -23/1 16

НАКАЗУЮ:
1. Преміювати за особистий і творчий внесок у загальний розвиток хорута за виконання заходів, передбачених планами роботи, раціональну і

ефективну організацію роботи колективу та з нагоди відзначення Днянезалежності України. у 2019 року директора-художнього керівника
комунального закладу культури ,,Заслужений академічний закарпатськийнародний хор” Закарпатської обласної ради Петій-Потапчук Наталію Йосипівну
у розмірі 100% до посадового окладу.

2. Головному бухгалтеру зазначеного закладу провести нарахування тавиплату премії, згідно з наказом, у межах Наявних коштів на оплату праці,затверджених у кошторисі доходів і видатків на 2019 рік, та за наявностіекономії коштів на оплату праці за серпень 2019 року.

3. Контроль за виконанням наказу залиШаю за собою.

Директор департаменту у Оксана БАБУНИЧ
Проект наказу підготувала провідний спеціаліст % Р.Є. Шукаль
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ЗАКАРПАТСЬКАОБЛАСНАДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТКУЛЬТУРИ

Н А .К А З

і! 2.212]! Ужгород М.) 4374 ЧС.-
Про преиіювашш у вересні 2019 року

Петій-ПотапчукН.Й.

Відповідно до аб.5 п .3 наказу Міністерства культури України від
18.10.2005 М9745 ,,Про впорядкування умов оплати праці працівників культури .

на основі Єдиної тарифної сітки”(зі змінами) зареєстрованого в Міністерстві '

юстиції України 27.102005р. за М91285/ 11565, листа комунального закладу
культури ,,Заслужений академічний закарпатський народний хор”
Закарпатської обласної ради 24.09.20]9 року М 01-23/136

1. Преміювати за особистий і творчий внесок у загальний рбзвилок хору
та раціональну і ефективну органі:ацііо роботи котсктиву у вересні 2019 рокх
Директора-художньою керівника КОМУНЦЛЬПОІО 'ЮК [ЗДУ КУЛЬГ)риЗЄІС' [УЖСНИЙ
академічний закарпатський народний хор” Закарпатськоі обласної ради Пегій-
ПотапчукНаталію Йосипівну у розмірі [00% до посадового окладу.

2. Головному бухгалтеру зазначеного закладу провести нарахування та
виплату премії, згідно з наказом, у межах наявних коштів на оплату праці,
затверджених у кошторисі доходів і видатків на 2019 рік, та за наявності
економії коштів на оплату праці за вересень 2019 року.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту % Оксана БАБУНИЧ

Проект наказу підготувала провідний спеціаліст Р.С. Шукаль

Погоджено: головний спеціаліст Н.С. Рябець

Погоджено: заступник директора
,

І.Ф. Молнар
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- ЗАКАРПАТСЬКАОБЛАСНАДЕРЖАВНААДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТКУЛЬТУРИ

Н А К А З

25, [д,МГ? Ужгород Ледд-22691:

Про преміювання Петій-ПотапчукН.Й. за жовтень 2019року

Відповідно до абз.5 п.3 наказу Міністерства культури України від
18.10.2005 Не 745 ,,Про впорядкування умов оплати праці працівників

культури на основі Єдиної тарифної сітки” (із змінами), зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 27.10.2005р. за Мт 1285/11565, листа КЗК
,,Заслужений академічний Закарпатський народний хор” Закарпатської
обласної ради від 24.10.2019 Не 01-23/159

Н А К А З УЮ:

. 0 . .“ '
1. Прешювати за особистии вклад у загальш результати роботи за

жовтень 2019 року директора комунального закладу культури ,, Заслужений
академічний Закарпатський народнийхор” Закарпатської обласної радиПетій-
Потапчук Наталії Иосипівні у розмірі 100% до посадового окладу.

2. Головному бухгалтеру зазначеного закладу провести нарахування та
виплату премії, згідно з наказом, у межах наявних коштів на оплату праці,
затверджених у кошторисі доходів і вицатків на 2019 рік та за наявності
економії коштів на оплату праці за жовтень 2019 року.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за СОбОЮ.

Директор департаменту ,

Оксана БАБУНИЧ

П... А.,... ",. . ' / х
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ЗАКАРПАТСЬКАОБЛАСНАДЕРЖАВНААДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТКУЛЬТУРИ

Н А К А З
Ш, [Е,М Ужгород Кві-ЗЙ'Ь

Про преміювання у грудні 2019року
директора комунального

закладу культури
Петій-ПотапчукН.Й.

Відповідно до аб.5 п.3 наказу Міністерства культури України від
18.10.2005 Л9745 ,,Про впорядкування умов оплати праці працівників культури
на основі Єдиної тарифної сітки”(зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27.10.2005р. за М91285/ 11565, протоколу М93 від 19 грудня
2019 року засідання комісії з питань преміювання, встановлення надбавок до
посадового окладу директорам підвідомчих закладів департаменту культури
облдержадміністрації

НАКАЗУЮ:

1. Преміювати за особистий і творчий внесок у загальний розвиток хору
та за підсумками роботи у грудні 2019 року директора-художнього керівника
комунального закладу культури ,,Заслужений академічний Закарпатський
народний хор” Закарпатської обласної ради Петій-Потапчук Наталію Йосипівну
у розмірі 100% до посадового окладу, за фактично відпрацьований час.

2. Головному бухгалтеру зазначеного закладу провести нарахування та
виплату премії, згідно з наказом, у межах наявних коштів на оплату праці,
затверджених у кошторисі доходів і видатків на 2019 рік, та за наявності
економії коштів на оплату праці за грудень 2019 року.

3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту йду/”) Оксана БАБУНИЧ


