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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

03. JjOJ5 № ^ 3

Про встановлення надбавок до посадового окладу керівникам 
закладів, установ, організацій -  об’єктів спільної власності територіальних

громад Вінницької області

Відповідно до пункту 18 частини 6 та частини 7 статті 55 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в УкрМні», 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 бюджетної 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», рішення 14 сесії Вінницької обласної 
Ради 8 скликання від 26 листопада 2021 року № 269 «Про затвердження 
положень щодо окремих питань комунальної власності» (зі змінами), 
враховуючи звернення Начальника Вінницької обласної військової адміністрації 
Сергія Борзова від 24 лютого 2023 року, клопотання директора Департаменту 
гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації 
Володимира Буняка від 22 лютого 2023 року та висновок постійної комісії 
обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту:

1. Встановити до 3 1 грудня 2023 року надбавки до посадового окладу 
виконуючим обов'язки керівників закладів освіти - об'єктів спільної власності 
територіальних громад Вінницької, 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.).

Голова_обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток
до розпорядження голови 
Вінницької обласної Ради 
від 03 . 2023 року № S3

СПИСОК
виконуючих обов’язки керівників закладів освіти — 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

У розмірі 50 відсотків до посадового окладу:

1. Фадєєва Людмила Акиндинівна -  заступник начальника з навчально- 
виховної роботи комунального закладу «Тульчинський ліцей з посиленою 
військово-фізичною підготовкою» Вінницької обласної Ради, яка виконує 
обов’язки начальника закладу.

2. Калушко Оксана Вікторівна -  заступник директора з навчально- 
виховної роботи комунального закладу «Котюжанівська спеціальна школа» 
Вінницької обласної Ради, яка виконує обов’язки директора закладу.


