
Щодаток1

РОзрахунок заробiтно[ плати мiського голови Попенко O.ШI. за
серпень, вересень, жовтень, листопад 2020 року вiдповiдно до
постанови КМУ вiд 09.0б.2006 року ЛЬ268 пПро упорядкування
с,грук,гури та умов оплати праrдi працiвникiв апарату органiв
виконавчоТ влади, органiв прокуратури, сулiв ,га iнших органiв>>
зi змiнами.

Посадовий оклад l5000,00 грн.
Ранг-5-700,00грн.
Вислуга poKiB |0% - 1570,00 грн. З 1 1 .1 1 .20 |5% - 2355,00 грн.
LIадбавка за виконання важливоi роботи 50% - 8635,00 грн.
Премiя - 15900,00 грн.
Серпень:|9ll
ГIосадовий оклад 14250,00 грн.
Серелrliй розрахунок за вiдрядження 2090,25 грн.
Рагlг -- 665,00 r,pbl.

IЗис"шуга poKiB - 1491,50 грн.
ГIадбавка за виконан}Iя важливоТ роботи - 820З,25 грн.
I1ремiя - 15105,00 грн.
Bepecellb:18/4
ГIосадовий оклад 1,227 2,7 Згрн.
Середнiй розрахунок за вiдрядження 780 |,74 rрн.
Ранг - 572,7З rprl.
Вислуга poKiB - 1284,55 грн.
IIадбавка за виконання важливоi роботи - 7065,00 грн.
Премiя - 13009,09 грн.
ЖoBT,etlbzl5l4
Посадовий ок;Iад 1071r4,29 грн,
Середrriй розрахуIIок за вiдlрядження ]991r,24 грн.
PaHl,- 500,00 грн.
Вислуга poKiB - I|21,4З грн.
I,1албавка за виконання важливоТ роботи - 6167,86 грн.
Премiя - 11З57,15 грн.
Вiдпускrti за жовтень - 6991,В0 грн.
Вiдповiдно постанови КМУ вiд 09.03.2006 J\Гч268 одноразова матерiальна
ДоI]омога на оздоровлення 4195З,94 грн. та вiдповiдно постанови КМУ вiд
09.03.2006 М268 одноразова матерiальна допомога на вирiшення соцiально-
побутових питань 41953,94 грн.
Лист,опа дzl912
11осадовий оклад |З5] 1,43 грн.
Середrriй розрахуIIок за вiдрядження З9В7,32 грн.
Ранг - 63З,3З t,prr.



Вислуга poKiB - 1457,85 грн.
FIадбавка за виконання важливоiроботи -78З1,31 грн.
Премiя - |4З85,71 грн.

I-IачальtIик вi2lдiлу бухгалтерського облiку
тa звiтtlостi * головний бухгалтер

,Щодаток1

I.М.Яценко



flола,гок 2

Розрахунок заробiтноi плати заступника мiського голови з питань
дiяльностi виконавчих органiв ради Шкуренко Т.М. за серпень,
вересень, жовтень, листопа д 2020 року вiдповiдно до постанови
КМУ вiд 09.0б.200б року Лb2б8 <Про упорядкування структури та
умов оплати працi працiвникiв апарату органiв виконавчо[
влади, органiв прокуратури, судiв та iнших органiв> зi змiнами.

Посадовий оклад 12000,00 грн.
Ранг -7 - 600,00 грн.
Вислуга poKiB l0% - 12б0,00 грн. з 14.1l .20 15% - 1890,00 грн.
Надбавка за виконання важливоi роботи 50% - 6930,00 грн.
Премiя - 12600,00 грн.

Серпеньзl8/2
Посадовий оклад 10800,00 грн.
Середнiй розрахунок за вiдрядження 3339,00 грн.
Ранг - 540,00 грн.
Вислуга poKiB - 11З4,00 грн.
Надбавка за виконання важливоI роботи - 6237,00 грн.
Премiя - 11З40,00 грн.
Bepeceltb:18/1
Посадовий оклад 9818,18 грн.
Середнiй розрахунок за вiдрядження 1654,09 грн.
Ранг -490,91 грrr.
Вислугарокiв - 10З0,91 грн.
Надбавка за виконання важливоi роботи - 5670,00 грн.
Премiя - 1,2763,63 грн.
Вiдпускн | - 67 46,85 грн.
Премiя до дня Незалежностi - 12000,00 грн.
Жовтень:14
Посадовий оклад 8000,00 грн.
Ранг - 400,00 грн.
Вислуга poKiB - 840,00 грн.
Надбавка за виконанця важливоi роботи - 4620,00 грн.
Премiя - 8400,00 грн.
Вiдпускнi за жовтень - |2144,ЗЗ грн.
Лисr,опад:11
Посадовий оклад 6285,] 1 грн.
Ранг -3|4,29 грн.
Вислуга poKiB - 660,00 грн.
Надбавка за виконання важливоТ роботи - 3630,00 грн.



Щодаток 2

Премiя - 6600,00 грн.

I Iачальtlик вiддi.гrу бухга;tтерського облiку
,гit зtзi,гltос,r,i - t,о-rtовний бухга"lr,гер а LМ,Яценко



flодаток 3

РОЗРахунок заробiтноi плати заступника мiського голови з питань
дiяльностi виконавчих органiв ради Сивенка 0.I. за серпень,
Bepecetl[,, жовтень, лис,гопа д 2020 року вiдповiдно до пос,ганови
кМУ вiд 09.0б.200б року л{Ь268 <Про упорядкування структури та
умов опJrати праlli працiвrIикiв апарату органiв виконавчоi
влали, органiв прокуратури, сулiв та iнших органiв> зi змiнами.

Посадовий оклад 12000,00 грн.
Ранг -7 - 600,00 грн.
Вислуга poKiB 25ОА - 3 150,00 грн. з 30.09.20 З0% - 3780,00 грн.
FIадбавказа виконання важливоТроботи 50% - В190,00 грн.
Премiя - 9600,00 грн.
Серпень:18/1
Посадовий оклад 10800,00 грн.
Середнiй розрахунок за вiдрядження 1661,25 грн.
Раtlг 540,00 грrr.
[3ислуга poKiB - 28З5,00 грrr.
Ilалбавr<а за виконаFII{я важJtивоТ робо.ги - 7087,50 грн.
ГIремiя - 8640,00 грн,
Вiдпускнi -- 4275,63 грн.
Bepecellb:22
Посаловий оклад 12000,00 грн.
Ранг -600,00 грн.
Вислуга poKiB - З 178,64 грн.
Надбавка за виконання важливоI роботи - 7889,32 грн.
Премiя - 9600,00 грн.
[1ремiя до дня I-Iезалежностi - 12000,00 грн.
ЖtoBTellb:21
Поса2lовий оклад l2000,00 грrr.
Раrtг -- 600,00 l,pr;.
Вис"lIуга poKiB - З780,00 грн.
Flадбавка за викоtIаIIrIя Rая{ливоТ робо.ги - 8190,00 грн.
I1ремiя - 9600,00 грн.
Листопал:21
Посадовий оклад 12000,00 грн.
Ранг - 600,00 грн.
Вислуга poKiB - З780,00 грн.
Надбавка за виконаIIня важливоi роботи - 8190,00 грн.
Гlремiя - 9600,00 грн.

I-Iачальt tик в iддiлу бухгалтерського облiку
та звiтt,lост,i -, гоllовtlий бухгалтер а LМ,Яценко



Щодаток 4

РОзрахунок заробiтно[ плати заступника мiського голови з питань
дiяльностi виконавчих органiв ради Котляра Р.П. за серпень,
вересень, жовтень, листопа д 2020 року вiдповiдно до постанови
КМУ вiд 09.0б.2006 року ЛЪ2б8 <Про упорядкування структури та
умов оплати прачi працiвникiв апарату органiв виконавчоi
влади, органiв прокуратури, сулiв та iнших органiв>> зi змiнами.

Посадовий оклад 12000,00 грн.
Ранг -7 - 600,00 грн.
Вислуга poKiB 40% - 5040,00 грн.
Надбавка за виконання важливоi роботи 50% - 8820,00 грн.
Премiя - 9000,00 грн.

Серпень:|6ll
Посадовий оклад 9600,00 грн.
Середнiй розрахунок за вiдрядження 1773,00 грн.
Ранг - 480,00 грн.
Вислуга poKiB - 4032,00 грн.
Надбавка за виконання важливоi роботи - 7056,00 грн.
Премiя - 7200,00 грн.
Вiдпускнi - 7 261,90 грн.
Вересеньz|612
Посадовий оклад 8727,27 грн.
Середнiй розрахунок за вiлрядже ння З27 З,23 грн.
Ранг -43б,Зб r,рьr.

Вислуга poKiB - З665,45 грн.
Надбавка за виконання важливоi роботи - 6414,54 грн.
Премiя - 6545,45 грн.
Вiдпускнi -- 8714,28 грн.
Премiя до дня Незалежностi - 12000,00 грн.
хtовтень:б
Посадовий оклад З428,57 грн.
Ранг - 17 |,43 грн.
Вислуга poKiB - 1440,00 грн.
Надбавка за виконання важливоi роботи - 2520,00 грн.
Премiя -2571,43 грн.
Вiлпускнi - 3137З,98 грн.
Лист,опа дz20
Посадовий оклад 11428,57 грн.
Ранг - 57|,43 грн.
Вислуга pqKiB - 4800,00 грн.
Надбавка за виконання важливоi роботи - 8400,00 грн.



!одаток 4
Премiя - B571,43 грн.
[3iдпускнi * 2852,1 8 грн.

Начальник вiддiлу бухгалтерського облiку
,га звi,гt-tост:i -- го.ltовний бухгалтер

-р 
LМ,Яценко

i



Щодаток 5

Розрахунок заробiтно[ плати керуючоi справами виконавчого
KoMiTeTy Малоголовоi Т.М. за серпень, вересень, жовтень,
листопа д 2020 року вiдповiдно до постанови КМУ вiд 09.06.2006

року ЛЬ2б8 пПро упорядкування структури та умов оплати прачi
праtдiвникiв апарату органiв виконавчо[ влади, органiв
прокуратури, судiв та iнших органiв> зi змiнами.

Посадовий оклад 12000,00 грн.
Ранг -7 - 600,00 грн.
Вислуга poKiB З0% - 3780,00 грн.
Надбавка за виконання важливоТ роботи 50% - 8190,00 грн.
Премiя - 9360,00 грн.
Надбавка за науковий ступiнь кандидата наук 5% - б00,00 грн.

Серпень: l2
Посадовий ок;tал 7200,00 грн.
Ранг - 360,00 грн.
Вислуга poKiB - 226В,00 грн.
FIадбавка за виконання вахtливоi роботи - 4914,00 грн.} Премiя - 5616,00 грн.

s Наукова ступiнь - 360,00 грн.
Вiдпускнi - |4Зз2,З0 грн.
Вересешь:lб
Посадовий оклад 8727,27 грн.
Ранг -436,36 грн.
ВислуI,а poKiB 2749,09 грн.
Надбавка за виконання важливоi роботи - 5956,Зб грн.
Премiя - 6807,27 rрн.
Наукова стугlil;ь - 436,36 грн.
Вi2цпускгri *- l 1276,00 r,pH.

I1ремiя ло лIlя Незалеrкностi - 12000,00 грн.
ЖoBT,erlb:21
Посадовий оклад 12000,00 грн.
Ранг - 600,00 грн.
Вислуга poKiB - 37В0,00 грн.
Надбавка за виконання важливоi роботи - 8190,00 грн.
Премiя - 9360,00 грн.
Наукова ступirrь - 600,00 грн.
Листоllад:11
Посадовий оклад 6285,71 грн.
PaHl,- 314,29 грн.
Вислуга poKiB - 1980,00 грн.



FIалбавка за виконання важливоi роботи * 4290,00 грн.
Премiя - 4902,86 грн.
Наукова ступiнь - З|4,29 грн.

I-Iачальltик вiлдiлу бухгалтерського облiку
,га звi,гнос,гi : го-rtовний бухгалтер

Додаток 5

I.М.Яценко



!одаток 6

Розрахунок заробir,ноI плати секретаря Micbкoi ради Шамрая А.В.
за серпень9 вересень, жовтень, листопа д 2020 року вiдповiдно до
постанови КМУ вiд 09.06.200б року NЬ2б8 <Про упорядкування
струItтури та умов опJIати працi працiвникiв апарату органiв
виконавчоi влади, органiв прокуратури, сулiв та iнших органiв>>

} зi змiнами.
.. ;,]

Посадовий оклад 12000,00 грн.
Ранг-5-700,00грн.
Вислуга poKiB 40% - 5080,00 грн.
Надбавка за виконання важливоi роботи 50% - 8890,00 грн.
Премiя - 9000,00 грн.
Серпеllь:5
ГIосадовий ок"llад 3000,00 гргr.
Ранг - l75,00 rpH,
Вислуга poKiB - 1270,00 грн.
Надбавка за виконання важливоi роботи - 2222,50 грн.
Премiя - 2250,00 грн.
Вiдпускнi - З 1 622,91 грн.
Вересень:22
Посадовий оклад 12000,00 грн.
Ранг -700,00 грн.
Вислуга poKiB - 5080,00 грн.
Надбавка за виконання важливоi роботи - 8890,00 грн.
Премiя - 9000,00 грн.
Премiяr до лIIя I-iеза"пежностi - 12000,00 грн.
[Ji;tповiлrIо постаIIови КМУ вiд 09.03 .2006 NЬ268 одноразова матерiальна
llo г] омога t l а ви р i rп eI Iл{я соцiально-побутових питанл, З 47 З2,99 грн.
}toBT,ellb:21
ГIосадовий оклад 12000,00 грн.
Ранг - 700,00 грн.
Вислуга poKiB - 5080,00 грн.
FIадбавка за виконан!Iя важливоТ роботи - ВВ90,00 грн.
Премiя - 9000,00 грн.
Листопад:8
Посадовий оклад 457 |,43 грн.
Ранг - 266,67 грll.
13ис"llуга poKiB - 193 5,24 грн,
LIалбавка за викоIlа[ILIя важJlивоТ робо.ги - 3386,67 грн.
IIремiя - 342В,57 грн.

LIачальttик вiддiлу бухгалтерського облiку
та звiтностi - головний бухгалтер I.М.Яценко


