
ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

СІ 2020 м. Київ

Про виплату премії 
працівнику апарату

Відповідно до статті 6, 39, 41 Закону України „Про місцеві державні 
адміністрації”, Закону України «Про державну службу», постанов Кабінету 
Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці 
працівників державних органів», від 25 січня 2018 року № 24 «Про 
впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, 
судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році» та розпорядження 
Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації від 24.01.2020 № 18-к 
«Про преміювання першого заступника голови, заступника голови, керівника 
апарату та керівників структурних підрозділів Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права за 
січень 2020 року»

НАКАЗУЮ:

1. За підсумками роботи у січні 2020 року преміювати начальника управління 
освіти Списовську Євгенію Іванівну -20  %.

2. Головному бухгалтеру Осипчук Т.В. провести виплату премії в межах 
фонду оплати праці за 2020 рік за фактично відпрацьований час.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

м. Київ № /  £ i-L.

Про виплату премії 
працівникам апарату

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 15 від
18.01.2017 «Питання оплати праці працівників державних органів»

НАКАЗУЮ:

1. За підсумками роботи у січні 2020 року преміювати:
1.1. працівників апарату управління від посадового окладу заробітної плати 
у розмірі, а саме:

Тоскучову Н.А.- 20%; Кошелеву М.0.-20%, Рєку А.Д -20%, 
Сороку С.А.-20%, Семёнко О.В.-20%;

Буберенко І.О. -  20%, Євстратенко О.М. -  20%, Затоку Т.В. -  20%, 
Скрипник Н.М-20%, Саакянц І.П.-20%, Смальчук С.Р.-20%, Бабій Т.В. -20%, 
Косаківська З.В. -  20%, Каюкін В.О. -  20%.

■

2. Головному бухгалтеру Осипчук Т.В. провести виплату премії в межах 
фонду оплати праці за 2020 рік за фактично відпрацьований час.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник Євгенія СПИСОВСЬКА
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ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

« 2020 м. Київ №

Про виплату премії 
працівнику апарату

Відповідно до статті 6, 39, 41 Закону України „Про місцеві державні 
адміністрації”, Закону України «Про державну службу постанов Кабінету 
Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці 
працівників державних органів), від 25 січня 2018 року № 24«Про впорядкування 
структури заробітної Плати працівників державних органів, судів, органів та 
установ системи правосуддя у 2018 році) та розпорядження Дарницької 
районної в м. Києві державної адміністрації від 26.02.2020 № 33-к «Про 
преміювання першого' заступника голови, керівника апарату та керівників 
структурних підрозділів Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права за лютий 2020 року>

НАКАЗУЮ:

1. За підсумками роботи у лютому 2020 року преміювати на 
управління освіти Списовську Євгенію Іванівну -20 %.

пальника

2. Головному бухгалтеру Осипчук Т.В. провести виплату премії межах 
фонду оплати праці за 2020 рік за фактично відпрацьований час.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТР
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

НАКАЗ

2020 м. Київ №

АЦІЯ

Про виплату премії 
працівникам апарату

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 15 від
18.01.2017 «Питання оплати праці працівників державних органів»

НАКАЗУЮ:

1. За підсумками роботи у лютому 2020 року преміювати:
1.1. працівників апарату управління від посадового окладу заробітної плати 
у розмірі, а саме:

Тоскучову Н.А.- 20%; Кошелєву М.0.-20%, Рєку А.Д.-20%, 
Сороку С.А.-20%, Семенко О.В.-20%;

Буберенко І.О. -  20%), Євстратенко О.М. -  20%, Затоку Т.В. -  20%), 
Скрипник Н.М-20%, Саакянц І.П.-20%>, Смальчук С.Р.-20%>, Бабій Т.В. —20%, 
Косаківську З.В. -  20%, Каюкіна В.О. -  20%.

2. Головному бухгалтеру Осипчук Т.В. провести виплату премії в межах 
фонду оплати праці за 2020 рік за фактично відпрацьований час.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник /С І Євгенія СПИСОВСЬКА



ДАРНИЦЬКА РАЙО

« »

ННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

2020 м. Київ №

Про виплату премії 
працівнику апарату

Відповідно до статті 6, 39, 41 Закону України „Про місцеві державні 
адміністрації-”, Закону України «Про державну службу», постанов Кабінету 
Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці

24 «Про 
органів, 

зядження 
) № 46-к

працівників державних органів», від 25 січня 2018 року № 
впорядкування структури заробітної плати працівників державних 
судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році» та розпо 
Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації від 26.03.202<
«Про преміювання першого заступника голови, керівника апарату та керівників 
структурних підрозділів Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права за 
2020 року»

НАКАЗУЮ:

березень

1. За підсумками роботи у березні 2020 року преміювати начальника 
управління освіти Списовську Євгенію Іванівну -20 %.

2. Головному бухгалтеру Осипчук Т.В. провести виплату премії в межах 
фонду оплати праці за 2020 рік за фактично відпрацьований час.

3 . Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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Did
ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
НАКАЗ

» о ь 2020 м. Київ № s? кг.

Про виплату премії 
працівникам апарату

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 15 від
18.01.2017 «Питання оплати праці працівників державних органів»

НАКАЗУЮ:

1. За підсумками роботи у березні 2020 року преміювати:
1.1. працівників апарату управління від посадового окладу заробітної плати 
у розмірі, а саме:

Тоскучову Н.А.- 20%; Кошелєву М.0.-20%, Рєку А.Д.-20%, 
Сороку С.А.-20%, Семенко 0.в.-20%;

Буберенко І.О. -  20%о, Євстратенко О.М. -  20%, Затоку Т.В. -  20%, 
Скрипник Н.М-20%, Саакянц І.П.-20%, Смальчук С.Р.-20%, Бабій Т.В. -20%, 
Косаківську З.В. -  20%, Каюкіна В.О. -  20%.

'
2. Головному бухгалтеру Осипчук Т.В. провести виплату премії в межах 
фонду оплати праці за 2020 рік за фактично відпрацьований час.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник
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Євгенія СПИСОВСЬКА

.г



І
ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
НАКАЗ

м. Київ № 6  -І< —

Про виплату премії 
працівнику апарату

Відповідно до статті 6, 39, 41 Закону України „Про місцеві державні 
адміністрації”, Закону України «Про державну службу», постанов Кабінету 
Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці 
працівників державних органів», від 25 січня 2018 року № 24 «Про 
впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, 
судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році» та розпорядження 
Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації від 27.04.2020 № 60-к 
«Про преміювання першого заступника голови, заступника голови, керівника 
апарату та керівників структурних підрозділів Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права за 
квітень 2020 року»

НАКАЗУЮ: ] /

1. За підсумками роботи у квітні 2020 року преміювати начальника управління 
освіти Списовську Євгенію Іванівну -20 %.

2. Головному бухгалтеру Осипчук Т.В. провести виплату премії в| межах 
фонду оплати праці за 2020 рік за фактично відпрацьований час.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

((? к 2020 м. Київ №

Про виплату премії 
працівникам апарату

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 15 від
18.01.2017 «Питання Оплати праці працівників державних органів»

НАКАЗУЮ: І

1. За підсумками роботи у квітні 2020 року преміювати:
1.1. працівників апарату управління від посадового окладу заробітної плати 
у розмірі, а саме:

Тоскучову Н.А.- 20%; Кошелеву М.0.-20%, Рєку А.Д -20%, 
Сороку С.А.-20%, Семенко 0.в.-20%;

Буберенко І.О. -  20%о, Євстратенко О.М. -  20%, Затоку Т.В. -  20%, 
Скрипник Н.М-20%, Саакянц І.П.-20%>, Смальчук С.Р.-20%>, Бабій Т.В. -20%, 
Косаківську З.В. -  20%, Каюкіна В.О. -  20%.

2. Головному бухгалтеру Осипчук Т.В. провести виплату премії в межах 
фонду оплати праці за 2020 рік за фактично відпрацьований час.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник
t • І: . , -'Д.

Євгенія СПИСОВСЬКА
г\



о д

ДАРНИЦЬКА РАЙО

« 20:

ЧНА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТР 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

НАКАЗ

о м. Київ №

Про виплату премії 
працівнику апарату

Відповідно до статті 6, 39, 41 Закону України „Про місцеві державні 
адміністрації”, Закону України «Про державну службу», постанов Кабінету 
Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці 
працівників державних органів», від 25 січня 2018 року № 24 «Про

органів, 
ядження 

№ 68-к

АЦІЯ

- ґР - ї /к .

впорядкування структури заробітної плати працівників державних 
судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році» та розпор 
Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації від 27.05.2020 
«Про преміювання першого заступника голови, заступника голови, керівника 
апарату та керівників структурних підрозділів Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права за 
травень 2020 року»

НАКАЗУЮ:

1. За підсумками роботи у травні 2020 року преміювати начальника уп 
освіти Списовську Євгенію Іванівну-ЗО %.

2. Головному бухгалтеру Осипчук Т.В. провести виплату премії в 
фонду оплати праці за 2020 рік за фактично відпрацьований час.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

НАКАЗ

2020 м. Київ №

Про виплату премії 
працівникам апарату

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 15 від
18.01.2017 «Питання оплати праці працівників державних органів»

НАКАЗУЮ:
І

1. За підсумками роботи у травні 2020 року преміювати:
1.1. працівників апарату управління від посадового окладу заробітної плати 
у розмірі, а саме:

Тоскучову H.AL- 30%; Кошелеву М.0.-30%, Рєку А.Д.-30%, 
Сороку С.А.-30%, Семенко 0.в.-30%;

Буберенко І.О. -  20%, Євстратенко О.М. -  20%, Затоку Т.В. -  20%, 
Скрипник Н.М-20%, Саакянц І.П.-20%, Смальчук С.Р.-20%, Бабій Т.В. -20%, 
Косаківську З.В. -  20, Чераньову -  20%.

2. Головному бухгалтеру Осипчук Т.В. провести виплату премії в межах 
фонду оплати праці за 2020 рік за фактично відпрацьований час.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник т Євгенія СПИСОВСЬКА
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ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

НАКАЗ

» О б 2020 м. Київ № /3 £ -

Про виплату премії 
працівнику апарату

Відповідно до сігатті 6, 39, 41 Закону України „Про місцеві державні 
адміністрації”, Закону України «Про державну службу», постанов Кабінету 
Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці 
працівників державних органів», від 25 січня 2018 року № 24 «Про 
впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, 
судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році» та розпорядження 
Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації від 23.06.2020 № 83-к 
«Про преміювання першого заступника голови, заступників голови, заступника 
керівника апарату та керівників структурних підрозділів Дарницької районної в 
місті Києві державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного
права за червень 2020 року»І

НАКАЗУЮ:

1. За підсумками роботи у травні 2020 року преміювати начальника управління 
освіти Списовську Євгенію Іванівну -ЗО %.

2. Головному бухгалтеру Осипчук Т.В. провести виплату премії в межах 
фонду оплати праці за 2020 рік за фактично відпрацьований час.

3. Контроль за в икон ан ням. .наказу залишаю за собою.
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ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

Про виплату премії 
працівникам апарату

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 15 від
18.01.2017 «Питання оплати праці працівників державних органів»

НАКАЗУЮ:

1. За підсумками роботи у червні 2020 року преміювати:
1.1. працівників апарату управління від посадового окладу заробітної плати 
у розмірі, а саме: і у

Тоскучову Н.А.-  ̂ 30%; Кошелєву М.0.-30%, Рєку А.Д.-30%, 
^Сороку С.А.-30%, Семенко 0.в.-30% ;

Буберенко І.О. -  20%, Євстратенко О.М. -  20%, Затоку Т.В. -  20%, 
Скрипник Н.М-20%, Саакянц І.П.-20%>, Смальчук С.Р.-20%, Бабій Т.В. -20%, 
Косаківську З.В. -  20, Чераньову -  20%.

2. Головному бухгалтеру Осипчук Т.В. провести виплату премії в межах 
фонду оплати праці з^ 2020 рік за фактично відпрацьований час.

3 . Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

« » О С 2020 м. Київ

Начальник Євгенія СПИСОВСЬКА



ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

« 2020 м. Київ

Про виплату премії 
працівнику апарату

Відповідно до статті 6, 39, 41 Закону України „Про місцеві державні 
адміністрації”, Закону України «Про державну службу», постанов Кабінету 
Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці 
працівників державних органів», від 25 січня 2018 року № 24 «Про 
впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, 
судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році» та розпорядження 
Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації від 23.07.2020 № 99-к 
«Про преміювання першого заступника голови, заступника голови, заступників 
голови, заступника керівника апарату та керівників структурних підрозділів 
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації зі статусом
юридичних осіб публі1

НАКАЗУЮ:

ного права за липень 2020 року»

1. За підсумками роботи у липні 2020 року преміювати начальника управління 
освіти Списовську Євгенію Іванівну-30 %.

2. Головному бухгалтеру Осипчук Т.В. провести виплату премії в межах 
фонду оплати праці за 2020 рік за фактично відпрацьований час.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

>'ГЬ'чІя иНН Я (д’ *, ї и
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ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

« Q£ » (> ;Г 2020 м. Київ №

Про виплату премії 
працівникам апарату

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 15 від
18.01.2017 «Питання оплати праці працівників державних органів»

НАКАЗУЮ:

1. За підсумками роботи у липні 2020 року преміювати:
1.1. працівників апарату управління від посадового окладу заробітної плати 
у розмірі, а саме: , /  - ,_/ /

Тоскучову Н.А.- 30%; Копгелєву М.0.-30%, Рєку А.Д.-30%, J 
Сороку С.А.-30%, Семенко О.В.-30%; v ■

і/ Буберенко І.О. -  20%о, Євстратенко О.М. -  20%), Затоку Т.В. -  20%,  ̂
Скрипник Н.М-20%, Саакянц І.П.-20%>, Смальчук С.Р.-20%, Бабій Т.В. -20%>,  ̂
Косаківську З.В..^- 20, Чераньову -  20%>. ^

2. Головному бухгалтеру Осипчук Т.В. провести виплату премії в межах
фонду оплати праці за 2020 рік за фактично відпрацьований час.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник і//' Євгенія СПИСОВСЬКА

<'7 о м 0 ( с ш Г ~



ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

НАКАЗ

Про виплату премії 
працівнику апарату

Відповідно до статті 6, 39, 41 Закону України „Про місцеві державні 
адміністрації”, Закону1 України «Про державну службу», постанов Кабінету 
Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці 
працівників державних органів», від 25 січня 2018 року № 24 «Про 
впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, 
судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році» та розпорядження 
Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації від 25.08.2020 № 109-к 
«Про преміювання першого заступника голови, заступників голови, заступника 
керівника апарату та керівників структурних підрозділів Дарницької районної в 
місті Києві державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного 
права за серпень 2020 року»

1. За підсумками роботи у серпні 2020 року преміювати начальника управління 
освіти Списовську Євгенію Іванівну-ЗО %.

2. Головному бухгалтеру Осипчук Т.В. провести виплату премії в межах 
фонду оплати праці за 2020 рік за фактично відпрацьований час.

« Л С  » <?& 2020 м. Київ № Л З  У

НАКАЗУЮ:

Наталія ТОСКУЧОВА



ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

Про виплату премії 
працівникам апарату

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 15 від
18.01.2017 «Питання оплати праці працівників державних органів»

НАКАЗУЮ:

1. За підсумками роботи у серпні 2020 року преміювати:
1.1. працівників апарату управління від посадового окладу заробітної плати 
у розмірі, а саме: І ^

Тоскучову Н.А.- 30%; Кошелеву М.0.-30%, Рєку А.Д.-30%, 
Сороку С.А.-30%, Семёнко О.В.-30%;

Буберенко І.О. -т 30%,^Євстратенко О.М. -  30%, Затоку Т.В. -  30%, 
Скрипник Н.М-30%, Саакянц І.П.-30%, Смальчук С.Р.-30%, Бабій Т.В. -30%, 
Косаківську З.В. -  30%, Чераньову -  30%>.

2. Головному бухгалтеру Осипчук Т.В. провести виплату премії в межах 
фонду оплати праці за 2020 рік за фактично відпрацьований час.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

« У ?  » 2020 м. Київ

/і
І /

Начальник Євгенія СПИСОВСЬКА



« З сі?» 0 9 202

Про виплату премії 
працівнику управління

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

НАКАЗ

0 м. Київ

освіти

Відповідно до 
адміністрації”, Закону 
Міністрів України від 
працівників державки 
впорядкування струк 
органів та установ 
Дарницької районної

статті б, 39, 41 Закону України „Про місцеві державні 
України «Про державну службу», постанов Кабінету 

18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці 
х органів», від 25 січня 2018 року № 24 «Про 

гури заробітної плати працівників державних органів, судів, 
истеми правосуддя у 2018 році» та розпорядження 
м. Києві державної адміністрації від 24.09.2020 № 119-к

керівника апарату та 
місті Києві держави 
права за вересень 202

НАКАЗУЮ:

керівників структурних підрозділів Дарницької районної в 
ої адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного
0 року»

1 .За підсумками робот: 
освіти Списовську Єв

«Про преміювання першого заступника голови, заступників голови, заступника

и у вересні 2020 року преміювати начальника управління 
генію Іванівну -ЗО %.

2. Головному бухгалтеру Осипчук Т.В. провести виплату премії в межах фонду 
оплати праці за 2020 рік за фактично відпрацьований час.

3. Контроль за викона нням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу з п:
загальної середньої ос
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ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

НАКАЗ

2020 м. Київ

Про виплату премії 
працівникам апарату

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 15 від 18.01.2017 
«Питання оплати праці

НАКАЗУЮ:

працівників державних органів»

1. За підсумками роботи у вересні 2020 року преміювати:
1.1. працівників апарату управління від посадового окладу заробітної плати у 
розмірі, а саме:
Тоскучову Н.А.- 30%; Кошелєву М.0.-30%>, Рєку А.Д.-30%>, Сороку С.А.-30%, 
Семенко О.В.-30%;
Буберенко І.О. -  30%,
Євстратенко О.М. -  
Саакянц І.П.-30%>.

Скрипник Н.М-30%), Чераньову -  30%>, Бабій Т.В. -30%, 
30%о, Смальчук С.Р.-30%>, Косаківську З.В. -  30%,

2. Головному бухгалтеру Осипчук Т.В. провести виплату премії в межах фонду 
оплати праці за 2020 рік за фактично відпрацьований час.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник О  Г
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ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Н А К А З
ЗО-{О. 1 -О Ю

Про виплату премії 
працівнику апарату

Відповідно до статті 6, 39, 41 Закону України „Про місцеві державні 
адміністрації”, Закону України «Про державну службу», постанов Кабінету 
Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці 
працівників державних органів», від 25 січня 2018 року № 24 «Про 
впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, 
судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році» та розпорядження 
Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації від 26.10.2020 № 136-к 
«Про преміювання першого заступника голови, заступників голови, заступника 
керівника апарату та керівників структурних підрозділів Дарницької районної в 
місті Києві державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного 
права за жовтень 2020 року»

2. Головному бухгалтеру Осипчук Т.В. провести виплату премії в межах 
фонду оплати праці за 2020 рік за фактично відпрацьований час.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗУЮ:

1. За підсумками роботи у жовтні 2020 року преміювати начальника управління 
освіти Списовську Євгенію Іванівну-ЗО %.

Начальник відділу з питань
загальної середньої освіти*,,,,. Наталія ТОСКУЧОВА



ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

« / і  » / 0  2020 м. Київ № 3 0 і/ - Іс ,

Про виплату премії ! ,
працівникам апарату /

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 15 від 18.01.2017 
«Питання оплати праці працівників державних органів»

НАКАЗУЮ:
і

1. За підсумками роботи у жовтні 2020 року преміювати:
1.1. працівників апарату управління від посадового окладу заробітної плати у 
розмірі, а саме:
Тоскучову Н.А.- 30%; Кошелеву М.0.-30%, Рєку А.Д.-30%, Сороку С.А.-30%, 
Семенко О.В.-30%;
Буберенко І.О. -  30%, Скрипник Н.М-30%, Чераньову -  30%, Бабій Т.В. -30%, 
Євстратенко О.М. -  3.0%, Смальчук С.Р.-30%, Косаківську З.В. -  30%, 
Саакянц І.П.-30%.

І
2. Головному бухгалтеру Осипчук Т.В. провести виплату премії в межах фонду 
оплати праці за 2020 рік; за фактично відпрацьований час.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.



ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Н А К А З
/ а  /У.

Про збільшення надбавки 
за інтенсивність праці 
СПИСОВСЬКІЙ Є.І.

Відповідно до статті 6, 40 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», Закону1 України «Про державну службу», постанов Кабінету 
Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці 
працівників державних органів», від 06 лютого 2019 року № 102 «Про внесення 
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо впорядкування 
структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та 
установ системи правосуддя у 2019 році» та розпорядження Дарницької 
районної в м. Києві державної адміністрації від 24.11.2020 № 152 «Про 
збільшення надбавки за інтенсивність праці окремим керівникам структурних 
підрозділів Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації зі 
статусом юридичної особи публічного права з листопада 2020 року»

1.Збільшити з 01 листопада 2020 року надбавку за інтенсивність праці 
Списовській Євгенії Іванівні, начальнику управління освіти на 30% у відсотках 
до посадового окладу.1 ——'

2. Головному бухгалтеру Осипчук Т.В. провести виплату надбавки за 
інтенсивність праці в межах фонду оплати праці на 2020 рік за фактично

НАКАЗУЮ:

відпрацьований час.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу з питань5'
загальної середньої освіти Наталія ТОСКУЧОВА



І
ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 
НАКАЗ

2020 м. Київ

Про виплату премії 
працівникам апарату

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 15 від
18.01.2017 «Питання оплати праці працівників державних органів»

НАКАЗУЮ:

1. За підсумками роботи у листопаді 2020 року преміювати:
1.1. працівників апарату управління від посадового окладу заробітної плати у 
розмірі, а саме:
Тоскучову Н.А.- 30%; Кошелєву М.0.-30%>, Рєку А.Д.-30%, Сороку С.А.-30%>, 
Семенко 0.в.-30%о;
Буберенко І.О. -  30%), Євстратенко О.М. -  30%, Скрипник Н.М-30%, 
Саакянц І.П.-30%, Сма!льчук С.Р.-30%>, Бабій Т.В. -30%, Косаківську 3.B. -  30%, 
Чераньову -  30%о.

2. Головному бухгалтеру Осипчук Т.В. провести виплату премії в межах фонду 
оплати праці за 2020 рік за фактично відпрацьований час.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

9: і Г11

Начальник
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Євгенія СПИСОВСЬКА



ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Н А К А З

Про виплату премії 
працівнику апарату

Відповідно до статті 6, 39, 41 Закону України „Про місцеві державні 
адміністрації”, Закону України «Про державну службу», постанов Кабінету 
Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці 
працівників державних органів», від 25 січня 2018 року № 24 «Про 
впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, 
судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році» та розпорядження 
Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації від 22.12.2020 № 177-к 
«Про преміювання першого заступника голови, заступників голови, заступника 
керівника апарату та керівників структурних підрозділів Дарницької районної в 
місті Києві державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного 
права за грудень 2020 року»

НАКАЗУЮ:

1. За підсумками роботи у грудні 2020 року преміювати начальника управління 
освіти Списовську Євгенію Іванівну -ЗО %.

2. Головному бухгалтеру Осипчук Т.В. провести виплату премії в межах 
фонду оплати праці за 2020 рік за фактично відпрацьований час.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Наталія ТОСКУЧОВА



ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

2020 м. Київ

Про виплату премії 
працівникам апарату

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 15 від
18.01.2017 «Питання оплати праці працівників державних органів»

НАКАЗУЮ:

1. За підсумками роботи у грудень 2020 року преміювати:
1.1. працівників апарату управління від посадового окладу заробітної плати у 
розмірі, а саме:
Тоскучову Н.А.- 30%; Кошелєву М .0.-30%, Рєку А.Д.-30%, Сороку С.А.-30%, 
Семенко О.В.-30%;
Буберенко І.О. -  30%, Євстратенко О.М. -  30%, Скрипник Н.М-30%, 
Саакянц І.П.-30%, Смальчук С.Р.-30%, Бабій Т.В. -30%, Косаківську З.В. -  30%, 
Чераньову -  30%.

і
2. Головному бухгалтеру Осипчук Т.В. провести виплату премії в межах фонду 
оплати праці за 2020 рік за фактично відпрацьований час.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник

P d f f f u / p f  З Ї І ' ^
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