
YKpaiHa
КОСТЯНТИНIВСЬКА MICЬKA РАДА

Виконавчий KoMiTeT
85114, {онецька обл., м. Костянтинiвка, вул. олекси Тихого,2б0, тел. прийм. 4-16-75; загальний вiддiл 4-28-90

e-mail: kоп.ч@dп.qоч.ча Веб-сайт: konstrada.gov.ua

НаN

Сурановiй Наталii

На Ваш запит вiдповiдно до статей I, lз, |9,2О Закону УкраiЪи кПро доступ до
публiчноi iнформацiТ> вiд 13 сiчня 2011 року виконавчий KoMiTeT Костянтинiвськоi MicbKoi
ради надае завiренi копii розпоряджень мiського голови про встtlновлення розмiру премiй
та надбавок застуtIникам мiського голови та керуючому справами виконкому на перiод до
31 грудrrя 2021року.

.Щодаток на 2 аркушах

Секретар MicbKoi ради ,Щ.В, Коржиков



укрАIнА
КОСТЯНТИНIВСЬКА MICЬKA РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ

вiд 17.06_2021 }l" 212-ос

Про вс,гановл сl{ня на,,lбавкlт
та п1_1смii'

Вi,lповi;tнсl до гr\ нк tr, 20 L]ac I llI] ll Lle гвL,р г()l' с t:t-t-r i .12 Закоlт_ч Украiiти 21 0_5 1997
j\Гч 2t]0/97 13I) <<IIро lticцcBc са\]овря,1\ t];1t{ня в YKpai'Hi Bi:t ( iз зrлiнал,tr,l). абзац1, ,lре,гього

час,гини гlерштоi' ct,aTTi 10. с,r,а-геi"л l1_1:l.]_i Законr, \'Kpai'Ht.t вiл 07,06.2001 NЪ 2.19З-III <<ГIро

с;l1,я<бу в органах пtiсt{евогсl са\,1овря.1_\ t]анtlя (iз зrrlнаrlи). IIосlанови liабiне1-1 N4iнiсгрiв
Украi'ни вiд 09.03.2006 м 268 <<Про \ поряJк\,вання с,гр\,кт\р}{ та \,]\1ов огIjIilти llpt]lIl
працiвникiв апарат} органiв виконав.IоТ в:аJи.органiв lтpoKr ра-г} ри.с\.,tiв 

,rа iнптlлх сlргitгtilзll
(iз зlviнапли).

1. Встановити надбавку за BltcoKi осягнення \ ]Il]ацI нl tlерitlд rlo 3l гру:lтrя 202 1

рОк) у розьтrрr 50 9'; Iloca,]ltlF]oI() ок,lа_1\ J \ра\\ l]aHHrI\1 гtа,lбавки за раFIт, ltоса,llrэвоl' особtl
l\,IlсI{евого самоRряд},вання та на,,(бавки ]а BI,Ic.-l),l } pOKIt]:

Коржикову llснис1, Вir,а,пiрjовичr ccKpl. гаl]It) \l icbKol' pi,t_tLr.

I'epetlIeHKo N4lrко"пi N1 ltKc)"lalic'lBtl ,1r lIcptIlo\T\ зtiс,г\ ]]]{ик\ \Ilського l-о_,Iови.

l'o;le_roBv I t optLl IЗа-,lеtJl,инов1.1.1l, - заст_\ пнLlк\, \I lcbKOI,o l 0- IOI]t't:

C]:tltittyK [3iктсlрii'Сс:рlгii'внi кер1 Iol]c)\l_\ ctII]aBaillLl Bl.iKoIIiiI]LToI,o Kor,Tiтcгr.,.

2. Здiйснrова,ги щомiсllчно IIо З1 гру,.lня 202l року,ttрсмilовання у розмiрi _э0 9чЬ

середньомiсячноl' заробiтгrоi IIr Iати :

Корrкиксlва f{ениса ВiталiйовиLIа - сскреIаря \licb tll ]ra.,ll.].'ГeperueHKo N4ико:lи N4иколzrt]iс,lRича - rlepLuoIo зас,,},пtiикal \.1 lcbKol о l,олови.
I-орелова оl]ича - ]ас,гуIIнtIкt] l\1 lськог,о голови;
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кост,янтинIвськА N{l ськА рАдА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МIСЬКОГО ГОЛОВИ

вrд ]5.06.202l ',N! ]]]-ос

ГIро вс lанов,]снtляl tta. 1бавкl,r

т,а rlреп,r ii'

Вilповi_liнсl .i[о lI\l"rKl1 2() L{асlин,I Ilc]I]cl]l,()l clatri ,l2 3аКОНl'УКРаТНИ 21.05.1997

}lч 280i97 - 13I) <<IIро l,ticLtcBc сit\,Iоврrl_t\I]ання в \'Kplii'Hi Birt ( iз зrriнапtи). абзаuу 1,ре,гьоIо

Llас-гинlJ ttершlоi с,гаrт,i 10. с,га,rсri l l. 1-1. 1-) -3акон1 \''Kpai'Hll Bi,r 07 06 200l _,Y9 2'193-IIl <rIlpo

службl'в органаХ п,liсtIев,-lгО ca\]L)lJpя.t\Bi1llHrI ,, 1iз зrliнаь,r и). ]lосlанови Iiабiнеr,r N4iHicTprB

Украi'нИ вiд 09.0з.2006 rNg 268 <<Про ),IIорядк\,вання с-грукт),ри,I,а умоts опла,|,и прац]

rlрачiвникiв arlapaT) opraHiB виконавчОl'в.rаJи. оргаНiв rIрокl,рат}рИ, с;-лiв та iнших органiвt>

(iз зллiнами):

'-l 1. BcTaHOtJlt1-1] Koplri,lblteB1 O:leKcitO Во;tсl-]и\l ироt}}.1LI),. засl,},Irник), Mlcbкo0,() т-олови-

на.цбавкч ,за Bl.tctlKi jlt)сЯ]ненiIя _\, Irparti на llepio-L lto Зl груrня 202l рок1 ), розN,liрi 50 %

IIосалового ок-па_l\/ з \ рах) BLIHHrI\I на.]бавки ]а pt]Hl ll()cajtoBoj' особи r,liсцевсlго

саi\,Iовряд},tsання r-a наjtбавки ,]а t]ис-l\ г\ poKiB,

2. Bcla]toI]}I]rl litlрrri,tьtLсtз_t ().rcriciLtl I]tl-,ltl.Itl\ItlpOBt]L{).,]асг\пнIlк},\,IlсьliоIо голови-

щомiсячну гtpcMittl на tlcpicl.t пtl l l r рr,rня 2()2l рок) 1 1эtlзп,riрi 50 % сере_tньо\,1iсячноj'

ЗаРООl ГНО! Il]laT14.

Мiський г О.А. Азаров

Вiзи: Босва
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Ясl,ребова () li,
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