
 

УКРАЇНА 
 

НОВОЗАВОДСЬКА   РАЙОННА  У  М. ЧЕРНІГОВІ  РАДА 

  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

     

 
 
 

 
Керуючись ст. 55, 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”,  відповідно до рішення районної у місті ради від 29 грудня 2015 року 
№ 2/VII-19 “Про Програму сприяння діяльності вуличних комітетів у 
Новозаводському районі м. Чернігова на 2016-2020 роки”, на підставі подання  
завідувача організаційного відділу районної у місті ради БАШИНСЬКОГО Д. 
зобов’язую: 

1. Надати грошову винагороду  головам  вуличних комітетів  Новозаводсь-
кого району за підсумками роботи у третьому кварталі 2019 року в наступних 
розмірах: 
 

Бакуревич Людмилі Миколаївні, 
голові вуличного комітету № 1 
 

- 300,00 грн 

Мизі Світлані Петрівні,  
голові вуличного комітету № 2   

 

- 250,00 грн 

Стребковій Оксані Валентинівні, 
голові вуличного комітету № 3 
 

- 200,00 грн 

Солов’ю Миколі Андрійовичу, 
голові вуличного комітету № 4 
 

- 300,00 грн 

Покладу Олександру Миколайовичу,  
голові вуличного комітету № 5 
 

- 250,00 грн 

Понеділку Сергію Григоровичу,  
голові вуличного комітету № 6 
 

- 300,00 грн 

Біленко Вірі Григорівні,  
голові вуличного комітету № 7  
 

- 250,00 грн 
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Варенику Михайлу Володимировичу, 
голові вуличного комітету № 8  
 

- 200,00 грн 

Пономаренко Антоніні Петрівні,  
голові вуличного комітету № 9 
 

- 250,00 грн 

Томашевській Тетяні Олександрівні,  
голові вуличного комітету № 10  
 

- 300,00 грн 

Єфіменку Олегу Аліковичу,  
голові вуличного комітету № 11 
 

- 300,00 грн 

Воротиловій Ангелині Федорівні,  
голові вуличного комітету № 12 
 

- 250,00 грн 

Ніконовій Тамарі Леонтіївні, 
голові вуличного комітету № 13 
 

- 250,00 грн 

Кінаш Світлані Вікторівні,  
голові вуличного комітету № 17 
 

- 300,00 грн 

Майбі Ользі Іванівні, 
голові вуличного комітету № 18 
 

- 300,00 грн 

Петрову Віталію Михайловичу,  
голові вуличного комітету № 19 
 

- 250,00 грн 

Мекшуну Олексію Миколайовичу,  
голові вуличного комітету № 21 
 

- 300,00 грн 

Парасюк Ніні Михайлівні,  
голові вуличного комітету № 23 
 

- 300,00 грн 

Чаплієвій Тетяні Володимирівні,  
голові вуличного комітету № 25 
 

- 250,00 грн 

Пишовець Уляні Семенівні,  
голові вуличного комітету № 26 
 

- 300,00 грн 

Третьяк Ользі Дмитрівні,  
голові вуличного комітету № 27 
 

- 300,00 грн 

Мельник Ніні Павлівні,  
голові вуличного комітету № 28 
 

- 250,00 грн 

Гаврику Володимиру Михайловичу, 
голові вуличного комітету № 29  
 

- 200,00 грн 

Демшевській Ганні Петрівні,  
голові вуличного комітету № 31 
 

- 200,00 грн 

Коптель Любові Іванівні,  
голові вуличного комітету № 32 

- 300,00 грн 
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Захаренку Юрію Володимировичу,  
голові вуличного комітету № 36 
 

- 250,00 грн 

Бирзул Галині Іванівні, 
голові вуличного комітету № 37 
 

- 300,00 грн 

Ігнатенко Людмилі Михайлівні 
голові вуличного комітету № 40 
 

- 300,00 грн 

Вербі Наталії Миколаївні, 
голові вуличного комітету № 41 

- 300,00 грн 
 

 
2. Відділу обліку та звітності районної у місті ради (КУЗЮРА Н.) 

провести відповідні виплати. 
 

 
 

Заступник голови районної у місті ради                                   В.ВЕЛІГОРСЬКИЙ 
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Розпорядження підготував: 
 
Завідувач організаційного відділу  
районної у  місті  рад Д. БАШИНСЬКИЙ 

 
 

Погоджено: 
 

Заступник начальника фінансового  
управління –начальник бюджетного відділу  
районної у місті ради                                                                  А. КОВАЛЬ        
 
Завідувач  відділу обліку та 
звітності районної у місті ради Н. КУЗЮРА 
 
Завідувач загального відділу  
районної у місті ради            Н. КАМІНСЬКА 
 
Головний спеціаліст організаційного відділу   
районної у  місті  ради, уповноважена особа 
з питань запобігання та виявлення корупції 
районної у місті ради                                                          А. КАЛІНІН 
 
Заступник завідувача відділу 
кадрової та юридичної роботи  
районної у місті ради                                                                   М. КОЛМАКОВА 
 
ВК 5  19.09.19 


