
УКРАЇНА  
ВШ НИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про встановлення надбавки до посадового окладу 
керівникам закладів, установ, організацій - 

об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької області

Відповідно до пункту 18 частини 6, частини 7 статті 55 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів 
України від ЗО серпня 2002 року № 1298 „Про оплату праці працівників на 
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників 
установ, закладів та організацій окремих галузей бю джетної сфери”, 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”, ріш ення 14 сесії обласної Ради 
8 скликання від 26 листопада 2021 року № 269 „Про затвердження положень 
щодо окремих питань комунальної власності” (зі змінами), враховуючи 
клопотання Департаменту гуманітарної політики обласної військової 
адміністрації, управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області та висновок постійної комісії обласної Ради;

1. Встановити надбавку до посадового окладу керівникам закладів, 
установ, організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад 
Вінницької області до 3 1 грудня 2022 року в межах фонду оплати праці згідно з 
додатком.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на постійну 
комісію обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту 
(Замкову Н. Л.)^ ( з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та

ветеранів (Грубеляс І.П.)-

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток
до розпорядження голови обласної Рада 

від . 2022 року №

СПИСОК
керівників закладів, установ, організацій -  об’єктів спільної власності 

територіальних громад Вінницької області, яким встановлюється надбавка 
до посадового окладу за складність, напруженість в роботі, виконання 

особливо важливої роботи, високі досягнення у праці

1. У розмірі 50 відсотків до посадового окладу:

заклади, установи, організації освіти

1. ДУБОВА Світлана Василівна -  директор Брацлавської спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів Вінницької обласної Ради;
2. ЗАИЧЕНКО Лариса Анатоліївна -  директор комунального закладу 
„Ободівська спеціальна школа” Вінницької обласної Ради;
3. ЗМ ЕРЗЛА М айя Борисівна -  директор комунального закладу „Прибузька 
спеціальна ш кола'’ Вінницької обласної Ради;
4. ПОРОХНЯВИЙ Дмитро Володимирович -  директор комунального закладу 
„Кислицький навчально-виховний комплекс: спеціальна загальноосвітня школа 
-  інтернат І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад Гайсинського району 
Вінницької обласної Ради” ;
5. СИДОРЕЦЬ Ю лія Василівна -  директор Навчально-методичного центру 
психологічної служби системи освіти Вінницької області;
6. СУК Наталія Валеріївна - директор Немирівського навчально -  
реабілітаційного центру Вінницької обласної Ради.

заклад фізичної культури та спорту

ЧЕРНЯВСЬКИЙ Андрій Сергійович - в.о. директора комунального закладу 
„Вінницький обласний центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” .

заклад соціального захисту населення

Ш ТОГРИН Наталя Вікторівна -  в.о. директора комунального закладу 
Вінницький обласний молодіжний центр „Квадрат”.


