
Витяг з розпорядження Чорноморського міського голови 

№94-0 від 24.03.2021 р 

Про преміювання керівників 

виконавчих органів та їх заступників 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської області

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 „Про 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та інших органів”(із змінами), керуючись ст. 42, 64 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” :

1. Установити з березня 2021 року премію керівникам виконавчих органів та їх 
заступникам в межах преміального фонду та економії по фонду оплати праці за фактично 
відпрацьований час відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи в таких 
розмірах:

№

з/п

прізвище, ім’я, 
по батькові

структурний підрозділ посада %від місячної 
заробітної плати

1. Кілар О.В. В ідділ комунального 
господарства та благоустрою

начальник 45



Витяг з розпорядження Чорноморського міського голови 

№120-0 від 23.04.2021р 

Про преміювання працівників виконкому 

Чорноморської міської ради Одеського 

району Одеської області

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 “Про 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (із змінами) та відповідно до положень 
наказу М іністерства праці та соціальної політики України від 02.10.1996 №77 “Про умови 
оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” (із 
змінами), керуючись ст. 42, 64 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР “Про місцеве 
самоврядування в Україні”(із змінами):

1. Преміювати за квітень 2021 року працівників виконкому Чорноморської міської 
ради Одеського району Одеської області в межах преміального фонду та економії по фонду 
оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до їх особистого вкладу в загальні 
результати роботи в таких розмірах:

№

з/п

прізвище, ім ’я, 
по батькові

структурний підрозділ посада % від 
місяч 
ної 
3. п.

1. Дашківського
О.В

радник міського 
голови

ЗО

2. Поліщуку О.І. радник міського
голови

130

3. Ясніцького О.О. радник міського 
голови

115

1. Скрипниченка
Д.В.

Управління державної реєстрації 
прав та правового забезпечення

начальник 55

1. Білого М.С. Відділ торгівлі, побуту та 
захисту прав споживачів

заступник нач. упр,- 
нач.відділу

20



Витяг з розпорядження Чорноморського міського голови 

№ 147-0 від 25.05.202ІР 

Про преміювання працівників виконкому 

Чорноморської міської ради Одеського 

району Одеської області

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 “Про 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (із змінами) та відповідно до положень 
наказу М іністерства праці та соціальної політики України від 02.10.1996 №77 “Про умови 
оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” (із 
змінами), керуючись ст. 42, 64 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР “Про місцеве 
самоврядування в Україні”(із змінами):

1. Преміювати за травень 2021 року працівників виконкому Чорноморської міської 
ради Одеського району Одеської області в межах преміального фонду та економії по фонду 
оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до їх особистого вкладу в загальні 
результати роботи в таких розмірах:

№

з/п

прізвище, ім ’я, 
по батькові

структурний
підрозділ

посада % від
місячної 
з. п.

1. Пакунову Ю.А. радник міського голови 115

2. Поліщуку О.І. радник міського голови 130

3. Саїнчука Р.Д. радник міського голови 100

4. Ясніцького О.О. радник міського голови 115

5. Скрипниченка
Д.в.

Управління
державної
реєстрації
прав та
правового
забезпечення

начальник 55

6. Білого М.С. Відділ
торгівлі, 
побуту та 
захисту прав 
споживачів 

-------------------

заступник нач. упр.-
нач.відділу

20

ЗГІД І їй 3 С РИПНУЛО» Лі
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Витяг з розпорядження Чорноморського міського голови 

№181-0, від 24.06.202ІР 

Про преміювання працівників виконкому 

Чорноморської міської ради Одеського 

району Одеської області

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 “Про 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (із змінами) та відповідно до положень 
наказу М іністерства праці та соціальної політики України від 02.10.1996 №77 “Про умови 
оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” (із 
змінами), керуючись ст. 42, 64 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР “Про місцеве 
самоврядування в Україні”(із змінами):

1. Преміювати за червень 2021 року працівників виконавчого комітету 
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області в межах преміального 
фонду та економії по фонду оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до їх 
особистого вкладу в загальні результати роботи в таких розмірах:

№

з/п

прізвище, ім ’я, 
по батькові

структурний підрозділ посада % від 
місячної 
3. п.

1. Пакунову Ю.А. радник міського голови 115

2. Поліщуку О.І. радник міського голови 130

3. Саїнчука Р.Д. радник міського голови 100

4. Ясніцького О.О. радник міського голови 115

Скрипниченка
Д.В.

Управління державної 
реєстрації прав та 
правового 
забезпечення

начальник 55

Білого М.С. Відділ торгівлі, побуту 
та захисту прав 
споживачів

заступник нач. упр.- 
нач.відділу

20

[ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
І Начальник сл^кби персоналу 

Варабіна 
20 р.



У К Р А Ї Н А
ЧОРНОМОРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про встановлення 
. щомісячної премії

Враховуючи особливий характер виконуваної роботи, керуючись постановою 
Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування 
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

У-/ прокуратури, судів та інших органів", статтями 42,64 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні",

1. Встановити з 1 травня 2021 року щомісячну премію Ользі СУББОТКІНІЙ 
начальнику управління архітектури та містобудування виконавчого комітету
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області у розмірі 320% з 
урахуванням встановлених доплат та надбавок до посадового окладу.

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету 
Оксані БОНОВІЙ виплату проводити щомісячно в межах асигнувань, виділених на 
утримання апарату виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району 
Одеської області.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 
міського голови Ігоря СУРНІНА.


