
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА ТА БУДІВНИЦТВА

НАКАЗ

сУ9 ОЬ _______  м. Запоріжжя №

Про встановлення надбавки 
і а виконаний особливо 
важливої робити Коляді В .Г.,
Москаленко Н.С.

Відповідно до пункту 3 умов оплати праці працівників державних органів, 
які виконують функції з обслуговування, і працівників Упрг.вліпнм 
адміністративних будинків 1 'оснодарсько-фінансового департаменту 
Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними 
будинками Державного управління справами. Управління адміністративними 
будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 ру пія 26!9 р. 
№ 1112

Н А К А ЗУ Ю :

1. Установили працівникам Департаменту ж.иїливолюмуна іі.іюго 
господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, які 
виконують функції з обслуї'візування, в період з 01 по ЗО кві тня 2030 року 
надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків від 
посадового окладу:

КОЛЯДІ Валентині Григорівні. фахівцю 1 категорії відділу 
бухгалтерського обліку та діловодства;

М О СКАЛЕН КО  Наталі Сергіївні, фахівцю 1 категорії відділу 
бухгалтерського обліку та діловодства.

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та діловодства головному 
бухгалтеру Півнепко Г.К. забезпечити нарахування та виплату надбавки.



ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА ТА БУДІВНИЦТВА

НАКАЗ

Д.£}. 0^   м. Запоріжжя № А--

11 ро преміювання працівників 
за квітень 2020 року та 
керівництва за березень 
2020 року

Відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу», 
постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати 
праці працівників державних органів» (з урахуванням змін), Положення про 
преміювання керівників структурних підрозділів обласної державної 
адміністрації та їх заступників, затвердженого розпорядженням голови 
обласної державної адміністрації від 21.03.2019 № 46-к, Положення про 
преміювання державних службовців Департаменту, затвердженого наказом 
департаменту від 25.10.2016 № 48 та Положення про преміювання працівників 
Департаменту, які виконують функції з обслуговування, затвердженого 
наказом департаменту від 24.01.2017 № З

Н А К А ЗУ Ю :

1. Преміювати заступника директора департаменту начальника 
управління розвитку інженерної інфраструктури та будівництва за березень 
2020 року у відсотках до окладу за фактично відпрацьований час за рахунок 
економії фонду оплати праці у розмірі згідно з додатком 1.

2. Преміювати працівників департаменту відповідно до їх особистого 
вкладу в загальні результати роботи у квітні 2020 року, у відсотках до окладу 
за фактично відпрацьований час за рахунок економії фонду оплати праці у 
розмірі згідно з додатком 2.

діловодства забезпечити

Віталій ЛИ ТВИ Н ЕН КО

3. Відділу бухгалтерського обліку та 
нарахування та виплату премії.



Додаток 1

до наказу Департаменту житлово- 
комунального господарства та 
будіві і и цтва 'Запорізької обласної 
держа в 11 ої їй  їм і н і страц і ї
М .О Ь.МЮ  №  <39- * -

ІТч-озмір преміювання керівництва департаменту за оерезень 202и року

№
п/п

Посада

Заступник директора департаменту - 
начальник управління розвитку 
інженерної інфраструктури та 

І будівництва

Пі Б

І Кабанов Д.і.

Розмір
премії

' 30%"

Директор Департаменту



Додаток 2

до наказу Департаменту житлово- 
комунального господарства та 
будівництва Запорізької обласної 
державної адміністрації
ід.&їдоло шзз -аг

Розмір преміювання працівників департамен ту зі квітень 2020 року
V Заступник начальника відділу житлової полі тики 

та благоустрою управління експлуатації 
житлового фонду та систем життєзабезпечення

Кармазіна 1.13. 30%

9 Головнин спеціаліст Леонтьева О.В. 30%
п Головний спеціаліст Н і к і тче н ко Д.С. 30%
4. Головний спеціаліст Лігачьова О.Є. 30%
5. Начальник відділу тегілозабсзпечення та 

водопровідно-каналізаційного господарства 
управління експлуатації житлового фонду та 
сис те ми життєзабез печення

Манукян С.О. 30%

6. Головний спеціаліст Каптюх М.1. 30%
7. Головний спеціаліст Суковснко 1 '.М. 30%
8. Про в і дн и й епе ці ал і ст

...  ..
Артьомова І.ІЗ. 30%

9 Начальник відділу будівництва управління 
розвитку інженерної інфраструктури та 
будівництва

11і кітої і ко ! '.В. 30%

10. Головний спеціаліст.. ..... -... . —• - — -- - -.. ............... -............... .... ... - - Зражва Я.В. 30%.. .
11. 1 оловний спеціаліст Іевлєва І.О. 30%

Ї2-.' І ол о в 11 и й с п е ц і ал і ст........................ ....... ■ - - —----- -— -...-........- - —---- Чуркіна М.В. 30%
13. Головний спеціаліст І Ірохапов 11.М. 30%
14. Начальник відділу бухгалтерського обліку та 

діловодства - головний бухгалтер
Півнепко Г'.К. 30%

15. Головний спеціаліст-бухгалтер Батова В.В. 30%
16. Головний спеціаліст з питань персоналу 

держа вної ел у жб и
1.1 Іевчепко Д.11.

- ...............- - ........

зо%1

17... Гол овни й с п е ц і ал і ст-юр и с ко і і сул ьт Межлумян 1І.К. 30%,
18. Завідувач сектору ліцензійної діяльності

. . . .
1 Іестерова 1.В. 30%

19. Головний спеціаліст 1 Ілехова Д.С). 30%
20. Фахівець І категорії Коляда В.1 . 30% !

І 21. І Фахівець І категорії  _______________   ; Москаленко Н.С. | 30%

Директор Департаменту



НАКАЗ

Х9- 0 ^ №>££>______ м. Запоріжжя № ^О - к

Про встановлення надбавки 
за інтенсивність праці
державним службовцям 
департаменту

Відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат 
державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 січня 2017 р. № 15 (із змінами)

Н А К А ЗУ Ю :

1. Установити державним службовцям Департаменту житлово- 
комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної 
адміністрації в період з 01 по 31 березня 2020 року надбавку за 
інтенсивність праці у відсотках до посадового окладу:

А РТЕМ О В ІЙ  Ірині Володимирівні, провідному спеціалісту відділу 
теплозабезгіечення та водопровідно-каналізаційного господарства управління 
експлуатації житлового фонду та систем життєзабезпечення 80%;

БАТОВІ И Валентині Володимирівні, головному спеціаліст) бухі алюру 
відділу бухгалтерського обліку та діловодства 50%;

ЗРА Ж ВА  Я н і Борисівні, головному спеціалісту відділ) розвитку 
інженерної інфраструктури управління розви тку інженерної інфраструктури та 
будівництва 50%;

ІСВЛСВІИ  І плі Олегівні, головному спеціалісту відділ) розыску 
інженерної інфраструктури управління розвитку інженерної інфраструктури та 
будівництва - 50%;

КА БА Н О ВУ  Дмитру Ігоревичу заступнику директора департаменту 
начальнику управління розвитку інженерної інфраструктури та будівництва - 
80%;

КАГП 'Ю Х Марині Іванівні, головному спеціаліст) відділу 
теплозабезгіечення та водопровідно-каналізаційного господарства управління 
експлуатації житлового фонду та систем жпгкзабезпечення 50%;

КА РМ А З ІШ Й  Ірині Володимирівні, заступник) начальника відділу 
житлової політки та благоустрою управління експлуатації житлового фонду та 
систем жи ттєзабезпечення - 50%;



Зь

Л ЕО Н ТЬЄВ ІЙ  Олені Василівні, головному спеціалісту відділу житлової 
політки та благоустрою управління експлуатації житлового фонду та систем 
життєзабезпечення - 50%;

Л ІГА ЧЬО В ІИ  Олені Євгенівні, головному спеціалісту відділ)’ житлової 
політки та благоустрою управління експлуатації житлового фонду та систем 
життєзабезпечення - 60%;

М АНУК.ЯНУ Євгену Олександровичу, начальнику відділу 
теплозабезпечення та водопровідно-каналізаційного господарства управління 
експлуатації житлового фонду та систем жипчзабезпечення - 50%;

М Ь Ж Л У М Я ІІУ  Гдуарду Камоевичу, головному спеціаліст) 
юрисконсульту відділу бухгалтерського обліку та діловодства 50%;

Н ЕСТЕРО ВІИ  Ірині Валеріївні, завідувач)’ сектору ліцензійної 
діяльності - 50%;

і IIКП 'Г І !І\() Ганні Володимирівні, начальнику відділу будівництва 
управління розвитку інженерної інфраструктури та будівництва - 50%;

Н ІК ІТ Ч ЕН К У  Дмитру Сергійовичу, головному спеціалісту відділу 
житлової політки та благоустрою управління експлуатації житлового фонду та 
систем життєзабезпечення - 50%;

П ІВН ЕН КО  Галині Костянтинівні, начальнику відділу бухгалтерського 
обліку та діловодства - головному бухгалтеру ■ 80%;

П Л ЄХО ВІИ  Дар’ї Олександрівні, головному спеціалісту сектору 
ліцензійної діяльності - 80%;

П РО ХАН О ВУ  Павлу Миколайовичу, головному спеціалісту відділу 
розвитку інженерної інфраструктури управління розвитку інженерної 
інфраструктури та будівництва - 50%;

Є У К О В Е Н К У  Геннадію Миколайовичу, головному спеціалісту відділу 
теплозабезпечення та водопровідно-каналізаційного господарства управління 
експлуатації жи тлового фонду та систем життєзабезпечення 50%;

ЧУРК ІН О И  Марині Валеріївні, головному спеціалісту відділу 
будівництва управління розвитку інженерної інфраструктури та будівниціва 
50%;

Ш Е В Ч ЕН К У  Дмитру Павловичу, головному спеціалісту з питань 
персоналу державної служби відділу бухгалтерського обліку та діловодства 
50%.

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та діловодства - головному 
бухгалтеру Півнеико Г.К. забезпечити нарахування та виплату надбавки.


