
 

УКРАЇНА 
 

НОВОЗАВОДСЬКА   РАЙОННА  У  М. ЧЕРНІГОВІ  РАДА 

  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

Про надання матеріальної 

допомоги для вирішення 

соціально-побутових питань 

 

1. Керуючись статтею 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 

2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів” зобов’язую: 
 

НАДАТИ 

ДОВБНІ Ірині Вячеславівні, завідувачеві відділу кадрової та юридичної 

роботи районної у місті ради, ПЕТРЕНКО Юлії Іванівні, спеціалістові 1 кате-

горії загального відділу районної у місті ради, СВИНАРУ Олександру 

Григоровичу, головному спеціалістові відділу соціально-економічного розвитку 

та благоустрою районної у місті ради, ШАФРАЮ Олегу Валерійовичу, 

головному спеціалістові організаційного відділу районної у місті  ради, ШКУТ 

Інні Вікторівні, головному спеціалістові відділу ведення Державного реєстру 

виборців районної у місті ради, матеріальну допомогу для вирішення соціаль-

но-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати за рахунок 

коштів фонду оплати праці працівників районної у місті ради на 2019 рік. 
 

Підстава: заява Довбні І.В. від 22 квітня 2019 року, заява Петренко Ю.І. 

від 22 квітня  2019 року, заява  Свинара О.Г. від  22  квітня 

2019 року, заява Шафрая О.В. від 22 квітня 2019 року, заява 

Шкут І.В. від 22 квітня 2019 року. 
 

2. Керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до постанови  Кабінету  Міністрів України  від 09 березня 

2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів”: 
 

НАДАТИ 

МАРЧУК Ірині Петрівні, начальникові управління праці та соціального 
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захисту населення районної у місті ради, матеріальну допомогу для вирішення 

соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати за 

рахунок коштів фонду оплати праці працівників управління праці та соціально-

го захисту населення районної у місті ради на 2019 рік.  
  

Підстава: заява Марчук І.П. від 19 квітня 2019 року. 
 

3. Керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до постанови  Кабінету  Міністрів України  від 09 березня 

2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів”: 

 

НАДАТИ 

НАЗАРЕНКУ Юрію Анатолійовичу, начальникові служби у справах дітей 

районної у місті ради, матеріальну допомогу для вирішення соціально-

побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати за рахунок 

коштів фонду оплати праці працівників служби у справах дітей районної у місті 

ради на 2019 рік.  

  

Підстава: заява Назаренка Ю.А. від 22 квітня 2019 року. 
 

4. Керуючись статтею 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, відповідно до наказу Міністерства праці України від 02 жовтня     

1996 року № 77 “Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслугову-

ванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих 

органів, органів прокуратури, судів та інших органів”: 
 

НАДАТИ 

КЛИМЕНКО Надії Федорівні, прибиральникові службових приміщень 

районної у місті ради, матеріальну допомогу у розмірі середньомісячного 

заробітку за рахунок коштів фонду оплати праці працівників районної у місті 

ради на 2019 рік. 
 

Підстава: заява Клименко Н.Ф. від 22 квітня 2019 року. 

 

 

Голова районної  у місті  ради                                  Т.КУЗНЕЦОВА-МОЛОДЧАЯ 
 


