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Про розгляд запиту 
на публічну інформацію 

Ваш запит на інформацію надісланий через сайт «Доступ до Правди» щодо 
відомостей про заробітну плату був перенаправлений Сумською обласною 
державною адміністрацією для розгляду до Ямпільської районної державної 
адміністрації Сумської області, який зареєстрований 27.08.202*0 за № 1298/01.01-21 та 
розглянутий відділом фінансового та юридичного забезпечення апарату Ямпільської 
районної державної адміністрації Сумської області. 

Повідомляємо, що інформацію про суми заробітної плати які нараховані 
керівництву Ямпільської районної державної адміністрації Сумської області, 
викладено в додатку 1-3 (особовий рахунок), додається. 

У травні 2020 року надбавку за інтенсивність праці встановлено: Боб Л.Г. -
головному спеціалісту з питань управління персоналом-100 %, Леонтенко С.М.-
начальнику відділу фінансового та юридичного забезпечення апарату -100%. 

У червні 2020 року надбавку за інтенсивність праці встановлено:Борміній О.А.-
провідному спеціалісту - бухгалтеру відділу фінансового та юридичного забезпечення 
апарату -65%, Коваленко Л.В. - головному спеціалісту відділу документообігу, 
контролю, роботи зі зверненнями громадян, організаційної та інформаційної 
діяльності-75%. Копії подання на 2 аркушах додаються. 

Одночасно повідомляємо, що Ямпільська районна державна адміністрація не 
володіє запитуваною інформацією щодо суми нарахованої заробітної плати та 
заохочення структурних підрозділів Ямпільської районної державної адміністрації 
Сумської області, які утворені як юридичні особи публічного права. З метою 
реалізації Вашого права на доступ до публічної інформації, згідно з пунктом 3 статті 
22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» його направлено 
структурним підрозділам, а саме: управлінню соціального захисту населення, 
фінансовому відділу, відділу освіти, відділу культури, молоді та спорту, службі у 
справах дітей Ямпільської районної державної адміністрації Сумської області. 

Відповідно до пункту 3 статті 22 вищезазначеного Закону, відлік строку 
розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним 
розпорядником. 

Галині Прийменко 
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Тимчасово виконуючий 
обов'язки голови 

Світлана Леонтенко 2-19-72 

Ірина К А Л Ю Ж Н А 









Тимчасово виконуючому обов'язки 
голови Ямпільської районної 
державної адміністрації 
Сумської області 
Ірині КАЛЮЖНІЙ 

( ПОДАННЯ 

Відповідно до Закону України « Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів 
від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» 
(із змінами), Положення про стимулюючі виплати працівників апарату та структурних 
підрозділів Ямпільської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням 
голови Ямпільської районної державної адміністрації від 26.01.2017 № 33-ОД, враховуючи 
якість і складність підготовлених документів, ініціативність у роботі, прошу погодити 
встановлення надбавки за інтенсивність праці державних службовців Ямпільської районної 
державної адміністрації Сумської області за травень 2020 рокуГ у відсотках до посадового 
окладу, у межах наявних коштів 

БобЛ.Г. Ю0% 
Леонтенко С.М. 100% 

Керівник апарату - ^ Ірина КАРПЕНКО 
26.05.2020р. 

ПОГОДЖЕНО 

Начальник відділу фінансового та 
юридичного забезпечення апарату — 
головний бухгалтер 

Світлана ЛЕОНТЕНКО 
26.05.2020р. 



Тимчасово виконуючому обов'язки 
голови Ямпільської районної 
державної адміністрації 
Сумської області 
Ірині КАЛЮЖНІЙ 

ПОДАННЯ 

Відповідно до Закону України « Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів 
від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» 
(із змінами), Положення про стимулюючі виплати працівників апарату та структурних 
підрозділів Ямпільської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням 
голови Ямпільської районної державної адміністрації від 26.01.2017 № 33-ОД, враховуючи 
якість і складність підготовлених документів, ініціативність у роботі, прошу погодити 
встановлення надбавки за інтенсивність праці державних службовців Ямпільської районної 
державної адміністрації Сумської області за червень 2020 року, у відсотках до посадового 
окладу, у межах наявних коштів 

Коваленко Л.В. 75% 
Борміна О.А. 65% 

Керівник апарату -
24.06.2020р. 

Ірина КАРПЕНКО 

ПОГОДЖЕНО 

Начальник відділу фінансового та 
юридичного забезпечення апарату -
голови ийАухґалтер 


