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ВШНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про встановлення доплати та надбавки Костенку І.М.
Відповідно до частини 6 та частини 7 статті 55 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 
березня 2011 року № 314 «Про умови оплати праці працівників державних 
Ї Г ц іл ,—  у—  »удо.«х « п е р т ш ...  рішен„я 20 сес„ 
скликання від 27 березня 2001 року № 360 «Про нову редакцію рішення 5 сесії 
облаГ о ї Ради З скликання від 29 квітня 1999 року «Про об’єкти комунальної 
власності» «Порядку призначення і звільнення з посад керівників підприємств, 
у“ Г  закладів^ орг^ ізац ій  - об’єктів спільної власності територі^ьних 
громад Вінницької області» затвердженого рішенням 42 сесії обласної Ради 
смикання від 21 лютого 2020 року № 931 (зі змінами^ «Положення про окремі 
питання оплати праці керівників, установ, ̂  закладів та 
об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, м 
Вінницької області та належать сфери управління обласної
пішенням 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 листопада 2021 року Я_26Л 
враховуючи клопотання Департаменту охорони здоров’я та 
державної адміністрації, висновок постійної комісії обласної Ради 
охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів.

1 Встановити по 31 грудня 2022 року Костенку Ігорю Миколайовичу -  
головному лікарю «Вінницького обласного центру медико-соціал 
експертизи», в межах фонду заробітної плати.

розмірі 44,9 % тарифної, ставки п о ™  Розр ДУ
МІНС0ЦП0Л1ТИКИ та МОЗ від 05.10.2005і^- зи8/зіУ,

- надбавку за вислугу років (медичний стаж) в розмірі ЗО % посадового
окладу;

- надбавку за тривалість безперервної роботи більше 5 років у ВОЦ МСЕ 
В розмірі 20% посадового окладу,

- надбавку за складність та напруженість в роботі в розмірі до 50 % 
посадового окладу;

- доплату в межах робочого часу в розмірі 25% посадового окладу лікаря- 
невропатолога;



2 Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на постійну 
комісію обласної Ради з питань охороф  здоров’я, соціального захисту населення 

та ветеранів (Грубеляо І.П.)-

Гол.в.о6™ ш оЧРади В. СОКОЛОВИЙ


