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ВШНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про встановлення надбавок та підвищень Матковському I.A.
Відповідно частини шостої та частини сьомої статті 55 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів 
України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці 
керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та 
об'єднань державних підприємств», рішення 20 сесії обласної Ради З 
скликання від 27 березня 2001 року № 360 «Про нову редакцію рішення 5 
сесії обласної Ради З скликання від 29 квітня 1999 року «Про об’єкти 
комунальної власності», Порядку призначення_ і _ звільнення з посад 
керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об’єктів спільної 
власності територіальних громад Вінницької області затвердженого 
рішенням 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21 лютого 2020 року № 931 
(зі змінами), враховуючи клопотання Департаменту охорони здоров’я та 
реабілітації обласної державної адміністрації, управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області, висновки 
постійних комісій обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету та 
з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів:

1. Встановити Матковському Ігорю Анатолійовичу -  директору 
комунального некомерційного підприємства Вінницької _ обласної Ради 
«Клінічний центр інфекційних хвороб», в межах фонду заробітної плати:

- підвищення до посадового окладу за наявність вищої кваліфікаційної 
категорії за спеціальністю «Організація та управління охороною здєіров'я» в 
розмірі 44,9 % тарифної ставки працівника І тарифного розряду п.2Л. наказу 
Мінсоцполітики та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519;

- надбавка за вислугу років (медичний стаж) в розмірі 30% від 
посадового окладу;

- надбавка за складність та напруженість в роботі в розмірі до 50 % від 
посадового окладу в межах фонду оплати праці;

- підвигцення до посадового окладу у зв’язку з шкідливими та важкими 
умовами праці в розмірі 60% від посадового окладу;

- підвищення до посадового окладу за наявність консультативної 
поліклініки в розмірі 15%  посадового окладу.

2. Контроль за виконанням цьо D розпс|)ядження залишаю за собою.

Голова обласної Ради В. соколовии


