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На Вата запит вiд 09.03.2021 року щодо надання копгй документгв 

повгдомляемо. 
Надаемо Вам 10 аркушгв запитуваних документгв. Для отримання решти 

копгй документгв на 4 арк., гнформуемо, що враховуючи розпорядження 
мгського голови вiд 22 травня 2020 року № 217-р «Про затвердження витрат на 
копгювання або друк документгв, що надаються за запитом на гнформацгю» Вам 
необхгдно оплатити витрати, сплативши до мгського бюджету 27,24 грн. (4 арк. 
* 4,54 грн. — друк копгй, 4 арк. * 2,27 грн. — сканування). Реквгзити для оплати: 

Виконавчий комгтет Кам'янець-Подгльськоi мгськоi ради 
ЕиРПОУ — 04060542 
р/р цА 208201720314201019201030209 

МФО 820172 ДКСУ м. Кигв 
«За копгювання та сканування документгв, що надаються за запитом» 
Квитанцгю необхгдно надати до мгськоi ради для отримання 

пгдготовлених копiй. 

Мгський голова Михайло ПОСIТКО 

Нагабась, 30785 



коп1я 

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКА МIСЬКА РАДА 

УПРАВЛIННЯ ОСВIТИ I НАУКИ 

НАКАЗ 

21.08.2020 
Про премгювання завгдувачгв 

дошкгльних навчальних закладгв 

Nц 95-к 

1. ПРЕМIЮВАТИ в серпнг 2020 року з нагоди Дня незалежностг, у розмгрг мгсячного 

посадового окладу (ставки заробгтноi плати) завгдувачгв дошкгльних навчальник закладгв: 

- Марущак Iрину Володимиргвну, завгдувача ДНЗ № 1; 

- Сопгльник Бронгславу Ввсилгвну, завгдувача ДНЗ № 2; 

- - Новгкову Расу Василгвну, завгдувача ДНЗ № 3; 

- - Басалигу Оксану Володимиргвну, завгдувача ДНЗ № 5 

- - Терлецьку IринуВгкторгвну, завгдувача ДНЗ № 7 

- - Бенгцьку ЗiнаiдуФронцгвну, завгдувача ДНЗ № 8 

- - Стасюк Оксану Стангславгвну, завгдувачаДНЗ № 9 

- - Голгнберг Олесю Францгвну, завгдувача ДНЗ № 12 

- - Беспалу Лесю Валерггвну, завгдувача ДНЗ № 15 

- - Крушановську Тетяну Петргвну, завгдувача ДНЗ № 16 

- - Лозгнську Наталгю Iвангвну, завгдувача ДНЗ № 17 

- - Кульчицьку Iрину Анатолгiвну, завгдувача ДНЗ № 18 

- - Маленьку Наталгю 1вангвну, завгдувача ДНЗ № 19 

- - Конфгтовську Свгтлану Iвангвну, завгдувача ДНЗ № 20 

- - Кирик Людмилу Вгкторгвну, завгдувача ДНЗ № 21 

- - Довгалюк Лесю Валерггвну, завгдувача ДНЗ № 22 

- - Вершигрук Людмилу Семенгвну, завгдувача ДНЗ № 23 

- - Слободян Тетяну Валергiвну, завгдувача ДНЗ № 30 

2. Централгзовангй бухгалтергi управлгння освгти i науки в серпнг 2020 року внести 
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КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКА МIСЬКА РАДА 

цПРАВЛIННЯ ОСВIТИ I НАУКИ 

НАКАЗ 

25.09.2020 № 122-К 

Про премгювання завгдувачгв 

дошкгльних навчальних закладгв 

1. ПРЕМIЮВАТИ в вереснг 2020 року з нагоди Дня працгвникгв освгти, у розмгрг 50°/о 

мгсячного посадового окладу (ставки заробгтноi плати) завгдувачгв дошкгльних 

навчальних закладгв: 

- Марущак Iрину Володимиргвну, завгдувача ДНЗ № 1; 

- Сопгльник Бронгславу Ввсилгвну, завгдувача ДНЗ № 2; 

- - Новгкову Рагсу Василгвну, завгдувача ДНЗ № 3; 

- - Басалигу Оксану Володимиргвну, завгдувача ДНЗ № 5 

- - Терлецьку IринуВгкторгвну, завгдувача ДНЗ № 7 

- - Бенгцьку ЗiнаiдуФронцгвну, завгдувача ДНЗ № 8 

- - Стасюк Оксану Стангславгвну, завгдувачаДНЗ № 9 

- - Голгнберг Олесю Францгвну, завгдувача ДНЗ № 12 

- - Беспалу Лесю Валергiвну, завгдувача ДНЗ № 15 

- - Крушановську Тетяну Петргвну, завгдувача ДНЗ № 16 

- - Лозгнську Наталгю Iвангвну, завгдувача ДНЗ № 17 

- - Кульчицьку Iрину Анатолгiвну, завгдувача ДНЗ № 18 

- - Маленьку Наталгю Iвангвну, завгдувача ДНЗ № 19 

- - Конфгтовську Свгтлану Iвангвну, завгдувача ДНЗ № 20 

- - Кирик Людмилу Вгкторгвну, завгдувача ДНЗ № 21 

- - Довгалюк Лесю Валергiвну, завгдувача ДНЗ № 22 

- - Вершигрук Людмилу Семенгвну, завгдувача ДНЗ № 23 
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- - Слободян Тетяну Валергiвну, завгдувача ДНЗ № 30 

2. Централгзовангй букгалтергi управлгння освгти i науки в вереснг 2020 року внести 

змгни в нарахування заробгтноi плати вгдповгдно до даного наказу. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Пгдстава: Постанова Кабгнету Мгнгстргв Украiни № 1298 вгд 30.08.2002 року зг 
змгнами «Про оплату працг працгвникгв на основг Сдиног тарифноi сгтки розрядгв i 
коефгцгентгв з оплати працг працгвникгв установ, закладгв та органгзацгй окремик галузей 
бЕоджетноi сфери», Положения про премгювання, колективнг договора мгж закладами 
дошкгльноi освгти та профспглковими комгтетами. 

s~ 

Начальник управлгння 

Зггдно з ориггналом: 
Головний спецгалгст з кад 

(пгдпис)  С .Мельник 

О.Нагабась 



копiя 

1~1 

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКА МIСЬКА РАДА 

УПРАВЛIННЯ ОСВIТИ I НАУКИ 

НАКАЗ 

21.08.2020 
	

№ 96-к 

Про премгювання 
директоргв позашкгльник 
навчальних закладгв 

1.ПРЕМIЮВАТИ в серпнг 2020 року з нагоди Дня незалежностг Украiни в розмгрг 

мгсячного посадового окладу (ставки заробгтноi плати) директоргв позашкгльних 

навчальних закладгв: 

- IЛАШ Натапгю Миколаiвну, директора ПИВО; 

- ТКАЧУКА Олександра Володимировича, директора ЦДЮТ; 

- КШЕМIНСЬКОГО Стангслава Сгггзмундовича, директора ДЮСШ № 1; 

- ПАСЕНКА Василя Iвановича, директора ДЮСШ № 2. 

2. Централгзовангй бухгалтергi управлгння освгти i науки в серпнг 2020 року внести 

змгни в нарахування заробгтноi плати вгдповгдно до даного наказу. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Постанова Кабгнету Мгнгстргв Украiни № 1298 вгд 30.08.2002 року зг змгнами «Про 
оплату працг працгвникгв на основг Сдиноi тарифноi сгтки розрядгв i коефгцгентгв з оплати 
працг працгвникгв установ, закладгв та органгзацгй окремих галузей бiоджетноi сфери», 
Положения про премгювання, колективнг договора мгж закладами позашкгльног освгти та 
профспглковими комгтетами. 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛIННЯ 	пiДпис) 
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ЗГIДНО 3 ОРИГIНАЛО 
Головний спецгалгст з ка 
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КОПIЯ 

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКА МIСЬКА РАДА 

УПРАВЛ1ННЯ ОСВIТИ I НАУКИ 

НАКАЗ 

25.09.2020 

Про премгювання 
директоргв позашкгльних 
навчапьних закладгв 

№ 123-к 

1 .ПРЕМIЮВАТИ в вереснг 2020 року з нагоди Дня працгвникгв освгти в розмгрг 50°/о 

мгсячного посадового окладу (ставки заробгтноi плати) директоргв позашкгльних 

навчальних закладгв: 

- IЛАШ Наталгю Миколаiвну, директора ПИВО; 

- ТКАЧУКА Олександра Володимировича, директора ТТJ(ЮТ; 

- КШЕМIНСЬКОГО Стангслава Сгггзмундовича, директора ДЮСШ № 1; 

- ПАСЕНКА Василя Iвановича, директора ДЮСШ № 2. 

2. Централгзовангй бухгалтергi управлгння освгти i науки в вереснг 2020 року внести 

змгни в нарахування заробгтноi плати вгдповгдно до даного наказу. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Постанова Кабгнету Мгнгстргв Украiни № 1298 вгд 30.08.2002 року зг змгнами «Про 
оплату працг працгвникгв на основг Сдиноi тарифно сгтки розрядгв i коефгцгентгв з оплати 
працг працгвникгв уставов, закладгв та органгзацгй окремих галузей бюджетноi сфери», 
Положения про премгювання, колективнг договора мгж закладами позашкгльноi освгти та 
профспглковими комгтетами. 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛIННЯ v ~ 
о n `' 	 i 

3ri но з о иггналом:  
Головний спецгалгст з кадр . 	'итань 	г' 

С.МЕЛЬНИК 

О.Нагабась 



КОПIЯ 

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКА МIСЬКА РАДА 

УПРАВЛIННЯ ОСВIТИ I НАУКИ 

НАКАЗ 

17.08.2019 
Про премгювання директоргв 
закладгв загальноi середньоi освгти 

№ 94-к 

1. ПРЕМIЮВАТИ в серпнг 2020 року з нагоди Дня незалежностг Украгни в розмгрг 

мгсячного посадового окладу (ставки заробгтноi плати) директоргв закладгв загальноi 

середньоi освгти: 

— Судець Валентину Василгвну — директора Кам'янець-Подгльськоi 

спецгалгзованоi загальноосвгтньоi школи I-III ступенгв №1 з поглибленими вивченням 

нгмецькоi мови; 

— Токар Оксану Володимиргвну — директора Кам'янець-Подгльського навчально-

виховного комплексу №3 у складг загальноосвгтньог школи I-III ступенгв та лгцею; 

— Бабчинського Юргя Васильовича — директора Кам'янець-Подгльськоi 

спецгалгзованоi загальноосвгтньоi школи I-III ступенгв №5 з поглибленим вивченням 
гнформатики; 

— Ромась Олену Степангвну — директора 	Кам'янець-Подгльськоi 

загальноосвгтньоi школи I-III ступенгв №8; 

— Осадчук Наталгю Вгкторгвну — директора Кам'янець-Подгльського навчально- 

виховного комплексу №9 iмexi А.М.Трояна у складг спецгалгзованоi загальноосвгтньог 

школи I-III ступенгв з поглибленим вивченням англгйськоi мови; 

— Чернець Олену Вгкторгвну — директора 	Кам'янець-Подгльськоi 
загальноосвгтньоi школи I-II ступенгв №11; 

— Язвгнську Тетяну Леонтгiвну — директора Кам'янець-Подгльськог 

загальноосвгтньоi школи I-III ступенгв №12 гм. Л.Дмитерка; 

— Окоту Iнну Василгвну — директора Кам'янець-Подгльського навчально- 

виховного комплексу № 13 у складг спецгалгзованоi загальноосвгтньоi школи I-III ступенгв 
з поглибленим вивченням польськоi мови; 



Начальник управлгння 

ЗГIДНО 3 ОРИГIНАЛОМ: 
Головний спецгалгст з кадров 

(пгдпис) 	 С.Мельник 

/ q. 

тань О.Нагабась 
1 

- Кирика Миколу Михайловича - директора Кам'янець-Подгльського навчально-

виховного комплексу № 14 у складг спецгалгзованоi загальноосвгтньоi школи I ступеня з 

поглибленим вивченням англгйськог мови та ггмназгi; 

- Ткачуку Борису Миколайовичу - директору 	Кам'янець-Подгльськоi 

загальноосвгтньоУ школи I-III ступенгв №17; 

- Остафгйчук Тетянг Володимиргвнг - директору 
	Кам' янець-Подгльс ькоi 

загальноосвгтньоi школи I-III ступенгв №6; 

- Лаврусевича Олега Анатолгйовича - директору Кам'янець-Подгльськоi 
загальноосвгтньог школи I-III ступенгв №7; 

- Печиногу Леонгда Антоновича - директору Кам' янець-Подгльськог 
загальноосвгтньоi школи I-III ступенгв № 10; 

- Слободянюка Василя Петровича - директору 
	Кам 'янець-ПодiльськоТ 

загальноосвгтньог школи I-III ступенгв №15; 

- Нгколайчука В'ячеслава Дмитровича - директору Кам'янець-Подгльськоi 

загальноосвгтньог школи I-III ступенгв №16; 

- Ковальську Тамару Григоргвну - директором Кам'янець-Подгльського лгцею. 
2. Централгзовангй букгалтергг управлгння освгти i науки в серпнг 2020 року внести 

змгни в нарахування заробгтног плати вгдповгдно до даного наказу. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Пгдстава: Колективнг договора мгж закладами загальног середньог освгти та 

профспглковими комгтетами, п.3.4 Контракту з кергвником комунальногл заклат{у загальноi 

середньоi освгти Кам'янець-Подгтrьсськоi мгськоi ради. 



КОПIЯ 

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКА М1СЬКА РАДА 

УПРАВЛIННЯ ОСВIТИ I НАУКИ 

НАКАЗ 
25.09.2020 	 № 121-к 

Про премгювання директоргв 
закладгв загальноi середньоi освгти 

1. ПРЕМIЮВАТИ в вереснг 2020 року з нагоди Дня працгвникгв освгти в розмгрг 
50°/о посадового окладу (ставки заробiтноi плати) директоргв закладгв загальног середньоi 
освгти: 

— Судець Валентину Василгвну — директора Кам'янець-Подгльськог 

спецгалгзованог загальноосвгтньоi школи I-III ступенгв №1 з поглибленими вивченням 
нгмецьког мови; 

— Кирика Олега Миколайовича- 	директора Кам'янець-Подгльськоi 
спецгалгзованоi загальноосвгтньог школи I-III ступенгв №2 iмexi Т.Г. Шевченка 
Хмельницьког областг; 

— Токар Оксану Володимиргвну — директора Кам'янець-Подгльського навчапьно-

виховного комплексу №3 у складг загальноосвгтньог школи I-III ступенгв та лгцею; 

— Бабчинського Юргя Васильовича — директора Кам'янець-Подгльськоi 

спецгалгзованог загальноосвгтньог школы I-III ступенгв №5 з поглибленим вивченням 
гнформатики; 

— Ромась Олену Степангвну — директора 	Кам'янець-Подгльськоi 
загальноосвгтньог школи I-III ступенгв №8; 

— Осадчук Натапгю Вгкторгвну — директора Кам'янець-Подгльського навчально-

виковного комплексу №9 гменг А.М.Трояна у складг спецгалгзованоi загальноосвгтньог 

школи I-III ступенгв з поглибленим вивченням англгйськог мови; 

— Чернець Олену Вгкторгвну — директора 	Кам'хнець-Подгльськоi 
загальноосвгтньог школи I-II ступенгв №11; 
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Головний спецгалгст з кадров  Т 	,' 

Начальник управлгння С.Мельник 

О.Нагабась 

- Язвгнську Тетяну Леонтггвну - директора Кам'янець-Подгльськоi 

загальноосвгтньоi школи I-III ступенгв №12 гм. Л.Дмитерка; 

- Окоту 1нну Василгвну - директора Кам'янець-Подгльського навчально- 

виховного комплексу № 13 у складг спецгалгзованоi загальноосвгтньоi школи I-III ступенгв 
з поглибленим вивченням польськоi мови; 

- Кирика Миколу Михайловича - директора Кам'янець-Подгльського навчально-

виховного комплексу №14 у складг спецгалгзованоi загальноосвгтньоi школи I ступеня з 

поглибленим вивченням англгйськоi мови та ггмназгi; 

- Ткачуку Борису Миколайовичу - директору 	Кам'янець-Подгльськоi 

загальноосвгтньоi школи I-III ступенгв № 17; 

- Остафгйчук Тетянг Володимиргвнг - директору 
	Кам'янець-Подгльськог 

загальноосвгтньоi школи I-III ступенгв №6; 

- Лаврусевича Олега Анатолгйовича - директору Кам' янець-Подгльськоi 

загальноосвгтньоi школи I-III ступенгв №7; 

- Печиногу Леонгда Антоновича - директору Кам'янець-Подгльськоi 

загальноосвгтньоi школи I-III ступенгв №10; 

- Нгколайчука В'ячеслава Дмитровича - директору Кам'янець-Подгльськоi 

загальноосвгтньоi школи I-III ступенгв № 1 б; 

- Ковальську Тамару Григоргвну - директором Кам'янець-Подгльського лгцею. 

2. ПРЕМIЮВАТИ в вереснг 2020 року з нагоди Дня працгвникгв освгти в розмгрг 50°/о 

посадового окладу (ставки заробгтноi плати) т.в.о. директора, заступника директора з 

навчальноi роботи Кам'янець-Подгльськоi загальноосвгтньоi школи I-III ступенгв №15 
Чижевську Оксану Михайлгвну. 

3. Централгзовангй бухгалтергi управлгння освгти i науки в вереснг 2020 року внести 

змгни в нарахування заробгтног плати вгдповгдно до даного наказу. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Пгдстава: Колективнг договора мгж закладами загальноi середньоi освгти та 

профспглковими комгтетами, п.3.4 Контракту з кергвником комунапьного закладу загально? 

середньоi освгти Кам'янець-Подгльсько? мгськоi рог. 
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