
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА ТА БУДІВНИЦТВА

НАКАЗ

А.(о И. ______________  м. Запоріжжя

Про встановлення надбавки 
за виконання особливо 
важливої роботи Коляді В .Г.,
М оскаленко Н.С.

Відповідно до пункту 3 умов оплати праці працівників державних органів, 
які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління 
адміністративних будинків Господарсько-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 18 січня 2017 р. 
№ 15 (із змінами)

НАКАЗУЮ :

1. Установити працівникам Департаменту житлово-комунального 
господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, які 
виконують функції з обслуговування, в період з 01 по 30 листопада 2019 року 
надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків від 
посадового окладу:

КОЛЯДІ Валентині Григорівні, фахівцю І категорії відділу
бухгалтерського обліку та діловодства;

М ОСКАЛЕНКО Наталі Сергіївні, фахівцю І категорії відділу
бухгалтерського обліку та діловодства.

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

Віталій ЛИТВИНЕНКО

№  і.82 - *
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ІТ Ж И ТЛО ВО-КО М УНАЛЬН ОГО  
І,АРСТВА ТА БУДІВНИЦТВА

НАКАЗ

({. ЮЬ/@________  м. Запоріжжя № -й

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. № 1 5  (із змінами) та розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 22.11.2019 № 191-к «Про встановлення 
надбавки за інтенсивність праці керівникам структурних підрозділів обласної 
державної адміністрації у листопаді 2019 року»

НАКАЗУЮ :

1. Установити державним службовцям Департаменту житлово- 
комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної 
адміністрації в період з 01 по 30 листопада 2019 року надбавку за 
інтенсивність праці у відсотках до посадового окладу:

АРТЕМ ОВІЙ Ірині Володимирівні, провідному спеціалісту відділу 
теплозабезпечення та водопровідно-каналізаційного господарства управління 
експлуатації житлового фонду та систем життєзабезпечення -  50%;

БАТОВІЙ Валентині Володимирівні, головному спеціалісту-бухгалтеру 
відділу бухгалтерського обліку та діловодства -  80%;

ЗРАЖВА Яні Борисівні, головному спеціалісту відділу розвитку 
інженерної інфраструктури управління розвитку інженерної інфраструктури та 
будівництва -  80%;

КАБАНОВУ Дмитру Ігоревичу -  заступнику директора департам ен ту- 
начальнику управління розвитку інженерної інфраструктури та будівництва 
100%;

КАПТЮ Х Марині Іванівні, головному спеціалісту відділу 
теплозабезпечення та водопровідно-каналізаційного господарства управління 
експлуатації житлового фонду та систем життєзабезпечення -  50%;

КАРМ АЗІНІЙ Ірині Володимирівні, заступнику начальника відділу 
житлової політки та благоустрою управління експлуатації житлового фонду та 
систем життєзабезпечення -  90%;
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ЛЕОНТЬЄВІЙ Олені Василівні, головному спеціалісту відділу житлової 
політки та благоустрою управління експлуатації житлового фонду та систем 
життєзабезпечення -  70%;

ЛИТВИНЕНКУ Віталію Анатолійовичу, директору Департаменту -100% ;
ЛІГАЧЬОВІЙ Олені Євгенівні, головному спеціалісту відділу житлової 

політки та благоустрою управління експлуатації житлового фонду та систем 
життєзабезпечення -  100%;

МАЕІУКЯНУ Євгену Олександровичу, начальнику відділу 
теплозабезпечення та водопровідно-каналізаційного господарства управління 
експлуатації житлового фонду та систем життєзабезпечення -  80%;

М ЕЖ ЛУМ ЯНУ Едуарду Камоєвичу, головному спеціалісту -  
юрисконсульту відділу бухгалтерського обліку та діловодства -  70%;

М ЕЛЬНИКУ Сергію Євгеновичу, заступнику директора департаменту -  
начальнику управління експлуатації житлового фонду та систем 

життєзабезпечення -  90%;
МІХНУ Дмитру Павловичу, головному спеціалісту -  відділу житлової 

політки та благоустрою управління експлуатації житлового фонду та систем 
життєзабезпечення -50% ;

НЕСТЕРОВІЙ Ірині Валеріївні, завідувачу сектору ліцензійної 
діяльності -  80%;

НІКІТЕНКО Ганні Володимирівні, начальнику відділу будівництва 
управління розвитку інженерної інфраструктури та будівництва -  90%;

НІКІТЧЕНКУ Дмитру Сергійовичу, головному спеціалісту відділу 
житлової політки та благоустрою управління експлуатації житлового фонду та 
систем життєзабезпечення -  70%;

ПАВЛОВІЙ Тетяні Юріївні, головному спеціалісту відділу розвитку 
інженерної інфраструктури управління розвитку інженерної інфраструктури та 
будівництва -  60%;

ПІВНЕНКО Галині Костянтинівні, начальнику відділу бухгалтерського 
обліку та діловодства -  головному бухгалтеру -  90%;

ПЛЄХОВІЙ Д ар’ї Олександрівні, головному спеціалісту сектору 
ліцензійної діяльності -  60%;

ПОНОМ АРЬОВІЙ Ганні Геннадіївні, головному спеціалісту відділу 
теплозабезпечення та водопровідно-каналізаційного господарства управління 
експлуатації житлового фонду та систем життєзабезпечення -  50%;

ПРОХАНОВУ Павлу Миколайовичу, головному спеціалісту відділу 
розвитку інженерної інфраструктури управління розвитку інженерної 
інфраструктури та будівництва -  50%;

СУКОВЕНКУ Геннадію Миколайовичу, головному спеціалісту відділу 
теплозабезпечення та водоп ров ідн о -кан ал ізац ій н ог^р^до^р ства  управління 
експлуатації житлового фонду та систем ж и т т е з а б е з п ф ц ^ щ ^ ^ ^ о ;

ЧУРКІНОЙ Марині Валеріївні, г о л о в н о м у  аГшйдлХ'ту відділу 
будівництва управління розвитку інженерної Й ^ р Д с т р ^ ^ у р и ^ і^ д ів н и ц т в а  -  
90%;
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Ш ЕВЧЕНКУ Дмитру Павловичу, головному спеціалісту з питань 
персоналу державної служби відділу бухгалтерського обліку та діловодства -  
60%.

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та д іловодства-  
головному бухгалтеру Півненко Е.К. забезпечити нарахування та 

виплату надбавки.

Директор Віталій ЛИТВИНЕНКО
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ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕП АРТАМ ЕН Т Ж И ТЛ О ВО -КО М УН АЛЬН О ГО  
ГО СП О ДАРСТВА ТА БУДІВН И ЦТВА

НАКАЗ

Л ё>. / /  &> /У ________  м. Запоріжжя № к

Про преміювання працівників  
за листопад 2019 року та 
керівництва за жовтень  
2019 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, розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 25.1 1.2019 № 190-к «Про преміювання за 
жовтень 2019 року», Положення про преміювання державних службовців 
Департаменту, затвердженого наказом департаменту від 25.10.2016 № 4 8  та 
Положення про преміювання працівників Департаменту, які 
виконують функції з обслуговування, затвердженого наказом департаменту від
24.01.2017 № З

НАКАЗУЮ :

1. Преміювати керівництво департаменту за жовтень 2019 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 в листопаді 2019 року, у відсотках до 
окладу за фактично відпрацьований час за рахунок економії фонду оплати 
праці у розмірі згідно з додатком 2.



Додаток 1

до наказу Департаменту житлово- 
комунального господарства та 
будівництва Запорізької обласної 
державної адміністрації
â J U U Ê J S -  №  i K O - f c ______

Розмір преміювання керівництва депар таменту за жов тень 2019 року

№
п/п

Посада ПІБ Розмір
премії

1 Директор Департаменту Литвиненко В.А. 30%
2 Заступник директора департаменту -  

начальник управління експлуатації 
житлового фонду та систем 
життєзабезпечення

Мельник С.Є. 30%

3 Заступник директора департаменту -  
начальник управління розвитку 
інженерної інфраструктури та 
будівництва

Кабанов Д.І. 30%

Директор Департаменту Віталій ЛИТВИНЕНКО
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одаток 2

d v u з ^ J ^

до наказу Департаменту житлово- 
ального господарства та 

дш ництва Запорізької обласної 
державної адміністрації
Ік. /І &0/4  № /60-к______

Розмір преміювання працівників департаменту за листопад 2019 року

1. Заступник начальника відділу житлової політики 
та благоустрою управління експлуатації 
житлового фонду та систем життєзабезпечення

Кармазша 1.В.

1 О
 

! го

2 . Головний спеціаліст Леон тьева О.В. 30%
3. Головний спеціаліст Косенко К.А. 30%
4. Головний спеціаліст I Пкггченко Д.С. 30%
5. Головний спеціаліст Лп ачьова 0.(3. 30%
6. Начальник відділу теплозабезпечення та 

водопровідно-каналізаційного господарства 
управління експлуатації житлового фонду та 
системи життєзабезпечення

Манукян О.О. 30%

7. Головний спеціаліст Каптюх МЛ. 30%
8. Головний спеціаліст М!хно Д.П. 30%
9. Головний спеціаліст Суковенко Г.М. 30%
10. Провідний спеціаліст Артьомова 1.В. 30%
11 . Начальник відділу будівництва управління 

розвитку інженерної інфраструктури та 
будівництва

Н ш тен ко  Г.В. 30%

12. Головний спеціаліст Зражва Я.Б. 30%
30%13. Головний спеціаліст Павлова Т.Ю.

14. Головний спеціаліст Чурюна М.В. 30%
15. Головний спеціаліст Проханов П.М. 30%
16. Начальник відділу бухгалтерського обліку та 

діловодства -  головний бухгалтер
ГПвненко Г.К. 30%

17. Головний спеціаліст-бухгалтер Батова В.В. 30%
18. Головний спеціаліст з питань персоналу 

державної служби
Шевченко Д.П. 30%

19. Головний спеціаліст-юрисконсульт Межлумян Е.К. 30%
2 0 . Завідувач сектору ліцензійної діяльності Нестерова 1.В. 30%
2 1 . Головний спеціаліст Плехова Д.О. 30%
2 2 . Фахівець І категорії Коляда В.Г. 30%
23. Фахівець І категорії /? Москаленко И.О. 30%

Директор Департаменту Віталій ЛИТВИНЕНКО
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•ЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ШВО-КОМУНАЛЬНОГО
БУДІВБУДІВ

КАЗ

ал і к . Ш З м. Запоріжжя № Ж  к

Про преміювання державних 
службовців за результатами 
щорічного оцінювання

Відповідно до пункту 9 статті 44 Закону України «Про державну службу» 
(із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15  
«Питання оплати праці працівників державних органів» (із 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, розпорядження 
голови обласної державної адміністрації від 19.12.2019 № 210-к  «Про 
преміювання державних службовців, які займають посади державної служби 
категорії «Б» та отримали відмінні оцінки за результатами оцінювання», 
пункту 2 наказу департаменту від 23.12.2019 № 176-к «Про затвердження 
висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних 
службовців Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва 
Запорізької обласної державної адміністрації, які займають посади державної 
служби категорії «Б» і «В» у 2019 році» та Положення про преміювання 
державних службовців Департаменту житлово-комунального господарства та 
будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженого 
наказом департаменту від 25.10.2016 № 48

1. Преміювати державних службовців Департаменту житлово- 
комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної 
адміністрації, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В» та 
отримали відмінні оцінки за результатами оцінювання у розмірі 50 відсотків 
до посадового окладу:

ЛИТВИНЕНКА Віталія Анатолійовича, директора Департаменту; 
МЕЛЬНИКА Сергія Євгеновича, заступника директора департаменту -  

начальника управління експлуатації житлового фонду та систем 
життєзабезпечення;

НЕСТЕРОВУ Ірину Валеріївну, завідувача сектору ліцензійної діяльності;

НАКАЗУЮ:

9
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ЧУРКІНУ Марину Валеріївну, головного спеціаліста відділу будівництва 
управління розвитку інженерної інфраструктури та будівництва;

ШЕВЧЕНКА Дмитра Павловича, головного спеціаліста з питань 
персоналу державної служби відділу бухгалтерського обліку та діловодства.

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та діловодства -  головному 
бухгалтеру Півненко Г.К здійснити відповідний розрахунок.

Директор Віталій ЛИТВИНЕНКО



ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕП АРТАМ ЕН Т Ж И ТЛО ВО-КО М УНАЛЬН ОГО  
ГО СП О ДАРСТВА ТА БУДІВН И ЦТВА

НАКАЗ

&S. 'loi oU) КР  м. Запоріжжя № к

Про преміювання працівників  
за грудень 2019 року та 
керівництва за листопад  
2019 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, розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 21.12.2019 № 219-к «Про преміювання за 
листопад 2019 року», Положення про преміювання державних службовців 
Департаменту, затвердженого наказом департаменту від 25.10.2016 Мі 48 та 
Положення про преміювання працівників Департаменту, які 
виконують функції з обслуговування, затвердженого наказом департаменту від
24.01.2017 № З

НАКАЗУЮ :

1. Преміювати керівництво департаменту за листопад 2019 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 в грудні 2019 року, у відсотках до окладу 
за фактично відпрацьований час за рахунок економії фонду оплати праці у . 
розмірі згідно з додатком 2.

frr

3. Відділу бухгалтерського о б л і водст в а заоезпочити

ій ЛИТВИНЕНКО



Додаток 1

до наказу Департаменту житлово- 
комунального господарства та 
будівництва Запорізької обласної 
держа ви ої адм і н істрації 
43 / А.&Р/9__ № / 7 3  к______

Розмір преміювання керівництва департаменту за листопад 2019 року

№
п/п

Посада ПІ Б Розмір
премії

1 Директор Департаменту Литвиненко В.А. 30%
2 Заступник директора департаменту - 

начальник управління експлуатації 
житлового фонду та систем 
життєзабезпечення

Мельник С.Є. 30%

3 Заступник директора департаменту -  
начальник управління розвитку 
інженерної інфраструктури та 
будівництва

Кабанов Д.І.

N
°

охОсл

Директор Департаменту Віталій ЛИТВИНЕНКО



Додаток 2

2 .
т
_4.
5.

6 .
7.
8.

до наказу Департаменту житлово- 
комунального господарства та 
будівництва Запорізької обласної 
державної адм і н істрації

ЗІ. ЗиО/$ №  /2 3 -к________

Розмір преміювання працівників департаменту за грудень 2019 року

Заступник начальника відділу житлової політики Кармазіна І.В. 
та благоустрою управління експлуатації 
житлового фонду та систем ж иттсзабезпечення 
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Головни й спеціаліст
Начальник відділу теплозабезпечення та
водопровідно-каналізаційного господарства
управління експлуатації житлового фонду та
системи життєзабезпечення

Леонтьева О.В.
І Іікітчеико Д.С. 
Лігачьова О.Є. 
Манукян Є.О.

оловнии спеціаліст
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст

Каптюх М.1
Суковенко Г.М.
Міхно Д.П.

9. Провідний спеціаліст Артьомова 1.В.
10. Начальник відділу будівництва управління 

розвитку інженерної інфраструктури та
будівництва__________ ____  __
Головний спеціаліст

ІЗ
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст

Нікітенко Г.В.

Зражва Я.Б. 
Ієвлєва І.О. 
Павлова Т.Ю.

Головний спеціаліст Чуркіна М.В.
15 Головний спеціаліст

Начальник відділу бухгалтерського обліку та 
діловодства -  головний бухгалтер___________

Проханов П.М.
ГІівненко ГАК.

Головний спеціаліст-бухгалтер Батова В.В.
Головний спеціаліст з питань персоналу 
державної служби

Іевченко Д.П.

19.
20

Головний спеціаліст-юрисконсульт Межлум ян Г.К.
Завідувач сектору ліцензійної діяльності Нестерова 1.В.
Головний спеціаліст Плєхова Д О. 

Коляда В.Г. 
Москаленко Н.С.



ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ТА БУДІВНИЦТВА

НАКАЗ

м. Запоріжжя № / 8 0 -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. № 1 5  (із змінами) та розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 21.12.2019 № 220-к «Про встановлення 
надбавки за інтенсивність праці керівникам структурних підрозділів обласної 
державної адміністрації у грудні 2019 року»

НАКАЗУЮ :

1. Установити державним службовцям Департаменту житлово- 
комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної 
адміністрації в період з 01 по 31 грудня 2019 року надбавку за 
інтенсивність праці у відсотках до посадового окладу:

АРТР.МОВІЙ Ірині Володимирівні, провідному спеціалісту відділу 
теплозабезпечення та водопровідно-каналізаційного господарства управління 
експлуатації житлового фонду та систем жи ттєзабезпечення 50%;

БАТОВ1Й Валентині Володимирівні, головному спеціалісту-бухгал теру 
відділу бухгалтерського обліку та діловодства -  60%;

ЗРАЖВА Яні Борисівні, головному спеціалісту відділу розвитку 
інженерної інфраструктури управління розвитку інженерної інфраструктури та 
будівництва -  50%;

ІЄВЛЄВІЙ Інні Олегівні, головному спеціалісту відділу розвитку 
інженерної інфраструктури управління розвитку інженерної інфраструктури та 
будівництва -  50%;

КАБАНОВУ Дмитру ігоревичу заступнику директора департаменту-  
начальнику управління розвитку інженерної інфраструктури та будівництва-  
60%;

КАПТЮХ Марині Іванівні, головному спеціалісту відділу 
теплозабезпечення та водопровідно-каналізаційного господарства управління 
експлуатації житлового фонду та систем життєзабезпечення 55%;
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КАРМАЗІНІЙ Ірині Володимирівні, заступнику начальника відділу 
житлової політки та благоустрою управління експлуатації житлового фонду та 
систем життєзабезпечення -  50%;

ЛЕОНТЬЄВІЙ Олені Василівні, головному спеціалісту відділу житлової 
політки та благоустрою управління експлуатації житлового фонду та систем 
життєзабезпечення -  50%;

ЛИТВИНЕНКУ Віталію Анатолійовичу, директору Департаменту -70% ;
ЛІГАЧЬОВІЙ Олені Євгенівні, головному спеціалісту відділу житлової 

політки та благоустрою управління експлуатації житлового фонду та систем 
життєзабезпечення -  60%;

МАНУКЯНУ Євгену Олександровичу, начальнику відділу 
теплозабезпечення та водопровідно-каналізаційного господарства управління 
експлуатації житлового фонду та систем життєзабезпечення -  50%;

М ЕЖ ЛУМ ЯНУ Едуарду Камоєвичу, головному спеціалісту -  
юрисконсульту відділу бухгалтерського обліку та діловодства -  50%;

МЕЛЬНИКУ Сергію Євгеновичу, заступнику директора департаменту -  
начальнику управління експлуатації житлового фонду та систем 

життєзабезпечення -  50%;
МІХНУ Дмитру Павловичу, головному спеціалісту -  відділу житлової 

політки та благоустрою управління експлуатації житлового фонду та систем 
життєзабезпечення -50% ;

НЕСТЕРОВІЙ Ірині Валеріївні, завідувачу сектору ліцензійної 
діяльності -  55%;

НІКІТЕНКО Ганні Володимирівні, начальнику відділу будівництва 
управління розвитку інженерної інфраструктури та будівництва -  50%;

НІКІТЧЕНКУ Дмитру Сергійовичу, головному спеціалісту відділу 
житлової політки та благоустрою управління експлуатації житлового фонду та 
систем життєзабезпечення -  50%;

ПАВЛОВІИ Тетяні Юріївні, головному спеціалісту відділу розвитку 
інженерної інфраструктури управління розвитку інженерної інфраструктури та 
будівництва -  50%;

ГІІВПЕНКО Галині Костянтинівні, начальнику відділу бухгалтерського 
обліку та діловодства -  головному бухгалтеру -  60%;

ПЛЄХОВІИ Д ар’ї Олександрівні, головному спеціалісту сектору 
ліцензійної діяльності -  50%;

ПРОХАНОВУ Павлу Миколайовичу, головному спеціалісту відділу 
розвитку інженерної інфраструктури управління розвитку інженерної 
інфраструктури та будівництва -  50%;

СУКОВЕНКУ Геннадію Миколайовичу, головному спеціалісту відділу 
теплозабезпечення та водопровідно-каналізаційного господарства управління 
експлуатації житлового фонду та систем життелаёеадечення -  50%;

ЧУРКІНОЙ Марині Валеріївні, у ^ і ^ и о ^ ^ ^ 5 с п сціалісту відділу 
будівництва управління розвитку інж енер^г^Д гїфраст^фури та будівництва 
60%;

Р



Ш ЕВЧЕНКУ Дмитру Павловичу, головному спеціалісту в питань 
персоналу державної служби відділу бухгалтерського обліку та д іловодства-  
50%.

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

Директор Віталій ЛИТВИНЕНКО



ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА ТА БУДІВНИЦТВА

НАКАЗ

ДА Ок. ________ м. Запоріжжя № і & і - к

Про встановлення надбавки 
за виконання особливо 
важливої роботи Коляді В.Г.,
М оскаленко Н.С.

Відповідно до пункту 3 умов оплати праці працівників державних органів, 
які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління 
адміністративних будинків Господарсько-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 18 січня 2017 р. 
№ 15 (із змінами)

НАКАЗУЮ :

1. Установити працівникам Департаменту житлово-комунального 
господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, які 
виконують функції з обслуговування, в період з 01 по 31 грудня 2019 року 
надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків від 
посадового окладу:

КОЛЯДІ Валентині Григорівні, фахівцю І категорії відділу 
бухгалтерського обліку та діловодства;

МОСКАЛЕНКО Наталі Сергіївні, фахівцю 1 категорії відділу 
бухгалтерського обліку та діловодства.

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



АДМІНІСТРАЦІЯ

Ж И ТЛ О ВО -КО М У Н АЛЬН О ГО  
ДАРСТВА ТА БУДІВН И ЦТВА

НАКАЗ

л р  оз. л£<к£> м. Запоріжжя

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. № 1 5  (із змінами) та розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 26.03.2020 № 32-к «Про встановлення 
надбавки за інтенсивність праці керівникам структурних підрозділів обласної 
державної адміністрації у березні 2020 року»

НАКАЗУЮ :

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:

АРТЕМОВІЙ Ірині Володимирівні, провідному спеціалісту відділу 
теплозабезпечення та водопровідно-каналізаційного господарства управління 
експлуатації житлового фонду та систем життєзабезпечення -  60%;

БАТОВІЙ Валентині Володимирівні, головному спеціалісту бухгалтеру 
відділу бухгалтерського обліку та діловодства 50%;

ЗРАЖВА Яиі Борисівні, головному спеціалісту відділу розвитку 
інженерної інфраструктури управління розвитку інженерної інфраструктури та 
будівництва -  50%;

ІЄВЛЄВІЙ Іині Олегівні, головному спеціалісту відділу розвитку 
інженерної інфраструктури управління розвитку інженерної інфраструктури та 
будівництва -  50%;

КАБАНОВУ Дмитру Ігоревичу -  заступнику директора департаменту -  
начальнику управління розвитку інженерної інфраструктури та будівництва-  
50%;

КАПТЮ Х Марині Іванівні, головному спеціалісту відділу 
теплозабезпечення та водопровідно-каналізаційного господарства управління 
експлуатації житлового фонду та систем життєзабезпечення -  50%;



к

КАРМАЗІНІЙ Ірині Володимирівні, заступнику начальника відділу 
житлової політки та благоустрою управління експлуатації житлового фонду та 
систем життєзабезпечення -  60%;

ЛЕОНТЬЄВІЙ Олені Василівні, головному спеціалісту відділу житлової 
політки та благоустрою управління експлуатації житлового фонду та систем 
життєзабезпечення -  50%;

ЛИТВИНЕНКУ Віталію Анатолійовичу, директору Департаменту -50% ;
ЛІЕАЧЬОВІЙ Олені Євгенівні, головному спеціалісту відділу житлової 

політки та благоустрою управління експлуатації житлового фонду та систем 
життєзабезпечення -  60%;

М АНУКЯНУ Євгену Олександровичу, начальнику відділу 
теплозабезпечення та водопровідно-каналізаційного господарства управління 
експлуатації житлового фонду та систем життєзабезпечення -  50%;

МЕЖЛУМЯЕІУ Едуарду Камоєвичу, головному спеціалісту- 
юрисконсульту відділу бухгалтерського обліку та діловодства -  40%;

НЕСТЕРОВ1Й Ірині Валеріївні, завідувачу сектору ліцензійної 
діяльності -  50%;

НЇКІТЕНКО Еанні Володимирівні, начальнику відділу будівництва 
управління розвитку інженерної інфраструктури та будівництва -  50%;

НІКГГЧЕЕІКУ Дмитру Сергійовичу, головному спеціалісту відділу 
житлової політки та благоустрою управління експлуатації житлового фонду та 
систем життєзабезпечення -  50%;

ПІВЕІЕНКО Еалині Костянтинівні, начальнику відділу бухгалтерського 
обліку та діловодства -  головному бухгалтеру -  50%;

ПЛЄХОВІЙ Д ар’ї Олександрівні, головному спеціалісту сектору 
ліцензійної діяльності -  50%;

ЕІРОХАЕІОВУ Павлу Миколайовичу, головному спеціалісту відділу 
розвитку інженерної інфраструктури управління розвитку інженерної 
інфраструктури та будівництва -4 0 % ;

СУКОВЕНКУ Ееннадію Миколайовичу, головному спеціалісту відділу 
теплозабезпечення та водопровідно-каналізаційного господарства управління 
експлуатації жи тлового фонду та систем життєзабезпечення 40%;

ЧУРКІНОЙ Марині Валеріївні, головному спеціалісту відділу 
будівництва управління розвитку інженерної інфраструктури та будівництва 
50%;

Ш ЕВЧЕНКУ Дмитру Павловичу, головному спеціалісту з питань 
персоналу державної служби відділу бухгалтерського обліку та д іловодства-  
50%.

2. Начальнику ніпліігу бухгалтерського обліку та діловодства головному 
бухгалтеру І Іівненко нарахування та виплату надбавки.

Віталій ЛИТВИНЕНКО



ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕП АРТАМ ЕН Т Ж И ТЛ О ВО -КО М У Н АЛЬН О ГО  
ГО СП О ДАРСТВА ТА БУДІВН И ЦТВА

НАКАЗ

30 .03  № № м. Запоріжжя

Про встановлення надбавки 
за виконання особливо  
важливої роботи Коляді В.Г.,
М оскаленко Н.С.

Відповідно до пункту 3 умов оплати праці працівників державних органів, 
які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління 
адміністративних будинків Господарсько-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 рудня 2019 р. 
№1112

НАКАЗУЮ :

1. Установити працівникам Департаменту житлово-комунального 
господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, які 
виконують функції з обслуговування, в період з 01 по 31 березня 2020 року 
надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків від 
посадового окладу:

КОЛЯДІ Валентині Григорівні, фахівцю І категорії відділу 
бухгалтерського обліку та діловодства;

МОСКАЛЕНКО Наталі Сергіївні, фахівцю 1 категорії відділу 
бухгалтерського обліку та діловодства.

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



ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕП АРТАМ ЕН Т Ж И ТЛ О ВО -КО М У Н АЛЬН О ГО  
ГО С П О ДАРСТВА ТА БУДІВН И Ц ТВА

НАКАЗ

м. Запоріжжя № сі^З - к

Про преміювання працівників  
за березень 2020 року та 
керівництва за лютий  
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, розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 26.03.2020 № 3 1 -к  «Про преміювання за 
лютий 2020 року», Положення про преміювання державних службовців 
Департаменту, затвердженого наказом департаменту від 25.10.2016 № 4 8  та 
Положення про преміювання працівників Департаменту, які 
виконують функції з обслуговування, затвердженого наказом департаменту від
24.01.2017 №  З

НАКАЗУЮ :

1. Преміювати керівництво департаменту за лютий 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 березні 2020 року, у відсотках до окладу 
за фактично відпрацьований час за рахунок економії фонду оплати праці у 
розмірі згідно з додатком 2.

3. Відділу бухгалтерського обліку та діловодства забезпечити



до наказу Департаменту житлово- 
комунального господарства та 
будівництва Запорізької обласної 
державної адміністрації 
к З О . О З . < № А О  №  £ 3  К __________

Розмір преміювання керівництва департаменту за лютий 2020 року

№
п/п

Посада ПІ Б Розмір
премії

1. Директор Департаменту Литвиненко В.А. 10%
2. Заступник директора департаменту 

начальник управління розвитку 
інженерної інфраструктури та 
будівництва

Кабанов Д.і. 10%

Директор Департаменту Віталій ЛИТВИНЕНКО



Додаток 2

до наказу Департаменту житлово- 
комунального господарства та 
будівництва Запорізької обласної 
державної адміністрації 
чЗО .  0 3 .  ф О Д ю  № д ^ - к

Розмір преміювання працівників департаменту за березень 2020 року

Заступник начальника відділу житлової політики Кармазіна І.В. 
та благоустрою управління експлуатації
житлового фонду та систем життєзабезпечення  _________________
Головний спеціаліст

1 Іікітчспко Д.С 
Лігачьова О.С.

Головний спеціаліст
Головний спеціаліст

Манукян Є.ОНачальник відділу теплозабезпечення та 
водопровідно-каналізаційного господарства 
управління експлуатації житлового фонду та 
системи життєзабезпечення 
Головний спеціаліст Каптюх М.і

Суковенко Г.МГоловний спеціаліст

Артьомова !.ВПровідн и й спеціал іст

Нікітенко Г.ВНачальник відділу будівництва управління 
розвитку інженерної інфраструктури та
будівництва _________________________
Головний спеціаліст

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст

Проханов і І.МГоловний спеціаліст

Начальник відділу бухгалтерського обліку та 
діловодства -  головний бухгалтер 
Головний спеціаліст-бухгалтер Вагова В.В. 

Шевченко Д.І І1 оловнии спеціаліст з питань персоналу
державної служби______________________
Головний сгіеціаліст-юрисконсульт 
Завідувач сектору ліцензійної діяльності

Межлумян Е.К
Нестерова І.В 
І Ілєхова Д.О. 
Коляда В.Г.

Головний спеціаліс
Ф ахівець 1 кате гор і

Москаленко Н.СФ ахівець І категорії

иректор Департаментуу

У
7^-^33836176 /



ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕП АРТАМ ЕН Т Ж И ТЛ О ВО -КО М УН АЛЬН О ГО  
ГО СП О ДАРСТВА ТА БУДІВН И ЦТВА

НАКАЗ

ОЯ-   м. Запоріжжя № ЕЗ-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) та розпорядження голови обласної державної адміністрації 
від 26.02.2020 № 21-к «Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації у лютому 
2020 року»

НАКАЗУЮ:

1. Установити державним службовцям Департаменту житлово-комунального 
господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в період з 
01 по 29 лютого 2020 року надбавку за інтенсивність праці у відсотках до посадового 
окладу:

АРТЕМОВ1Й Ірині Володимирівні, провідному спеціалісту відділу 
теплозабезпечення та водопровідно-каналізаційного господарства управління 
експлуатації житлового фонду га систем життєзабезпечення -  15%;

ІЄВЛЄВІЙ Інні Олегівні, головному спеціалісту відділу розвитку інженерної 
інфраструктури управління розвитку інженерної інфраструктури га будівництва 
15%;

КАБАНОВУ Дмитру Ігоревичу -  заступнику директора департаменту -  
начальнику управління розвитку інженерної інфраструктури та будівництва 15%;

ЛИТВИНЕНКУ Віталію Анатолійовичу, директору Департаменту -  15%;
ПЛЄХОВ1Й Дар’ї Олександрівні, головному спеціалісту сектору ліцензійної 

діяльності -  15%;

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



ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕП АРТАМ ЕН Т Ж И ТЛ О ВО -КО М УН АЛЬН О ГО  
ГО СП О ДАРСТВА ТА БУДІВН И ЦТВА

НАКАЗ

(Ж .ік Р ііІ )_______  м. Запоріжжя № /4  к

Про преміювання працівників  
за лютий 2020 року та 
керівництва за січень 
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, розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 26.02.2020 № 20-к «Про преміювання за 
січень 2020 року», Положення про преміювання державних службовців 
Департаменту, затвердженого наказом департаменту від 25.10.2016 № 4 8  та 
Положення про преміювання працівників Департаменту, які 
виконують функції з обслуговування, затвердженого наказом департаменту від
24.01.2017 № З

НАКАЗУЮ :

1. Преміювати керівництво департаменту за січень 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 в лютому 2020 року, у відсотках до окладу 
за фактично відпрацьований час за рахунок економії фонду оплати праці у 
розмірі згідно з додатком 2.

3. Відділу бухгалтерського обліку та діловодства забезпечити



Додаток 1

до наказу Департаменту житлово- 
комунального господарства та 
будівництва Запорізької обласної 
державної адміністрації
а е . о А . ____

Розмір преміювання керівництва департамен ту за січень 2020 року

№
п/п

Посада ПІ Б Розмір
премії

1. Директор Департаменту Литвиненко В.А. 30%
2. Заступник директора департаменту -  

начальник управління розвитку 
інженерної інфраструктури та 
будівництва

Кабанов Д.І. 30%

Директор Департаменту



Додаток 2

до наказу Департаменту житлово- 
комунального господарства та 
будівництва Запорізької обласної 
державної адміністрації
М,&ЛША__ № №-к_____

Розмір преміювання працівників департаменту за лютий 2020 року

1. Заступник начальника відділу житлової політики 
та благоустрою управління експлуатації 
житлового фонду та систем життєзабезпечення

Кармазіна І.В. 30%

2. Головний спеціаліст Леонтьева О.В. 30%
3. Головний спеціаліст Нікітченко Д.С. 30%
4. Головний спеціаліст Лігачьова О.Є. 30%
5. Начальник відділу теплозабезпечення та 

водопровідно-каналізаційного господарства 
управління експлуатації житлового фонду та 
системи життєзабезпечення

Манукян Є.О. 30%

6. Головний спеціаліст Капгюх М.І. 30%

7. Головний спеціаліст Суковенко Г.М. 30%

8. Провідний спеціаліст Артьомова І.В. 30%

9. Начальник відділу будівництва управління 
розвитку інженерної інфраструктури та 
будівництва

Нікітенко Г.В. 30%

10. Головний спеціаліст Зражва Я.Б. 30%

11. Головний спеціаліст Ієвлєва І.О. 30%

12. Головний спеціаліст Чуркіна М.В. 30%

13. Головний спеціаліст Проханов П.М. 30%

14. Начальник відділу бухгалтерського обліку та 
діловодства -  головний бухгалтер

Півненко Г.К. 30%

15. Головний спеціаліст-бухгалтер Батова В.В. 30%

16. Головний спеціаліст з питань персоналу 
державної служби

Шевченко Д.П. 30%

17. Головний спеціаліст-юрисконсульг Межлумян Г.К. 30%
18. Завідувач сектору ліцензійної діяльності Нестерова 1.В. 30%
19. Головний спеціаліст Плєхова Д.О. 30%
20. Фахівець І категорії Коляда В.Г. 30%
21. Фахівець І категорії Москаленко Н.С. 30%

Директор Д епа^іаментД Д  . Віталій ЛИТВИНЕНКО
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ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕП АРТАМ ЕН Т Ж И ТЛ О ВО -КО М У Н АЛЬН О ГО  
ГО СПО ДАРСТВА ТА БУДІВН И ЦТВА

НАКАЗ

17- ОІ № № м. Запоріжжя №  0>- к

Про преміювання працівників  
за січень 2020 року та 
керівництва за грудень  
2019 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

НАКАЗУЮ :

1. Преміювати заступників директора департаменту -  начальників 
управлінь за грудень 2019 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 в січні 2020 року, у відсотках до окладу за 
фактично відпрацьований час за рахунок економії фонду оплати праці у 
розмірі згідно з додатком 2.

3. Відділу бухгалтерського обліку та діловодства забезпечити

Віталій ЛИТВИНЕНКО



Додаток 1

до наказу Департаменту житлово- 
комунального господарства та 
будівництва Запорізької обласної 
державної адміністрації 
?7.0(. <к£>Ю

Розмір преміювання керівництва департаменту за грудень 2019 року

№
п/п

Посада ПІБ Розмір
премії

1 Заступник директора департаменту -  
начальник управління експлуатації 

житлового фонду та систем 
життєзабезпечення

Мельник С.Є. 30%

2 Заступник директора департаменту -  
начальник управління розвитку 
інженерної інфраструктури та 
будівництва

Кабанов Д.І. 15%

Директор Департаменту



Додаток 2

до наказу Департаменту житлово- 
комунального господарства та 
будівництва Запорізької обласної 
державної адміністрації 
1 7 , 0 1  І ід й Р  №  з ^ і с ____________

Розмір преміювання працівників департаменту за січень 2020 року

1. Заступник начальника відділу житлової політики 
та благоустрою управління експлуатації 
житлового фонду та систем життєзабезпечення

Кармазша 1.В. 15%

2. Головний спеціаліст Леонтьева О.В. 15%
3. Головний спеціаліст ЬПкп'ченко Д.С. 15%
4. Головний спеціаліст ЛЛачьова О.С. 30%
5. Начальник відділу теплозабезгіечення та 

водопровідно-каналізаційного господарства 
управління експлуатації житлового фонду та 
системи життєзабезпечення

Манукян е.О . 15%

6. Головний спеціаліст Каптюх МЛ. 15%
7. Головний спеціаліст Суковенко Г.М. 15%
8. Провідний спеціаліст Артьомова 1.В. 15%
9. Начальник відділу будівництва управління 

розвитку інженерної інфраструктури та 
будівництва

Нжггенко Г.В. 15%

10. Головний спеціаліст Зражва Я.Б. 15%
11. Головний спеціаліст к влева  1.0. 15%
12. Головний спеціаліст Чуркша М.В. 15%
13. Головний спеціаліст Проханов П.М. 15%
14. Начальник відділу бухгалтерського обліку та 

діловодства -  головний бухгалтер
Швненко Г.К. 15%

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

державної служби
Шевченко Д.П. 15%

17. Головний спеціаліст-юрисконсульт Межлумян Е.К. 15%
18. Завідувач сектору ліцензійної діяльності Нестерова 1.В. 15%
19. Головний спеціаліст Плехова Д.О. 15%
20. Фахівець І категорії Коляда В.Г. 30%
21. Фахівець І категорії ^ Москаленко Н.С. 30%


