
 

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 

 

смт Софіївка                                       № 30-к/тр                                  24  лютого 2022 р. 
 

Про встановлення надбавки та преміювання працівників 

 

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 
09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 
апарату  органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»(із 
змінами і доповненнями),  наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 
№745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі 
Єдиної тарифної сітки» (зі змінами і доповненнями), наказ  Міністерства праці та 
соціальної політики України від 18.05.2015 № 526 «Про умови оплати праці 
працівників соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, 
закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді» (зі змінами і доповненнями), наказ Міністерства юстиції 
України від 15.11.2011 №3327/5 «Про умови оплати праці працівників  архівних 
установ на основі  Єдиної тарифної сітки», наказ  Міністерства праці та соціальної 
політики України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці 
працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту» (зі змінами 
і доповненнями): 

 

 1.Встановити надбавку за високі досягнення у праці за лютий місяць 2022 

року в розмірі 50 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки 

за вислугу років:    

 1.1. Мазенко Валентині Анатоліївні, начальнику Відділу  освіти  виконавчого 

комітету  Софіївської селищної ради; 

 1.2. Василик Анастасії Юріївні, головному спеціалісту Відділу освіти 

виконавчого комітету Софіївської селищної ради.  
          1.3. Ісаєвій Галині Григорівні, начальнику Відділу культури, туризму, молоді 
та спорту  виконавчого комітету  Софіївської селищної ради.  
          2.Преміювати за підсумками роботи за  лютий місяць 2022 року: 
          2.1. Мазенко Валентину Анатоліївну, начальника Відділу освіти  виконавчого 

комітету  Софіївської селищної ради, в розмірі 85% посадового окладу; 
          2.2. Василик Анастасію Юріївну, головного спеціалісту Відділу освіти 

виконавчого комітету Софіївської селищної ради, в розмірі 110 % посадового 

окладу; 
           2.3. Ісаєву Галину Григорівну, начальника Відділу культури, туризму, молоді 
та спорту  виконавчого комітету  Софіївської селищної ради в розмірі 30% 

посадового окладу; 



          2.4.Юрчик Світлану Василівну, директора Софіївського центру надання 
соціальних послуг  в розмірі 10% посадового окладу; 

  2.5.Корж Наталю Вікторівну, директора Софіївського трудового архіву в 

розмірі 10 %  посадового окладу; 

 2.6.Мірзоєва Артура Юрійовича, директора  Комунального закладу 

«Софіївський історико-краєзнавчий музей», в розмірі 10% посадового окладу; 
 2.7.Терехову Ірину Анатоліївну, директора Комунального закладу 

«Софіївська центральна бібліотека», в розмірі 20% посадового окладу; 
  2.8. Дроворуб Ніну Анатоліївну, директора  Комунального закладу 

«Софіївська дитяча бібліотека», в розмірі 20% посадового окладу. 

  3. Відділу освіти  Виконавчого комітету Софіївської селищної ради ( 

Мазенко В.А.), Відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради (Ісаєва Г.Г), Софіївському центру надання соціальних 
послуг (Юрчик С.В.), Софіївському трудовому архіву (Корж Н.В.) нарахування та 
виплату надбавки  та премії здійснити разом з нарахуванням  заробітної  плати за  
лютий  2022 року в межах фонду оплати праці. 
         4. Контроль за  виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

                                    

 

                    Селищний  голова                                                    Петро СЕГЕДІЙ 

 


