
 

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”, рішення районної у місті ради від 20 січня 2017 року №8/VII-79 
“Про присвоєння рангу та умови оплати праці голови районної у місті ради”: 

 

ВИПЛАТИТИ 
КУЗНЕЦОВІЙ-МОЛОДЧІЙ Тетяні Степанівні, голові районної у місті 

ради, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у 
розмірі середньомісячної заробітної плати за рахунок коштів фонду оплати 
праці працівників районної у місті ради на 2020 рік. 

 
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 
БАШИНСЬКОМУ Дмитру Анатолійовичу, завідувачеві організаційного 

відділу районної у місті ради, ВАСИЛЕЦЬ Тетяні Миколаївні, завідувачеві 
відділу соціально-економічного розвитку та благоустрою районної у місті ради, 
ГУБАР Оксані Олексіївні, головному спеціалістові відділу обліку та звітності 
районної у місті ради, КУЗЮРІ Наталії Федорівні, завідувачеві відділу обліку 
та звітності районної у місті ради, ЛИЧАК Світлані Олексіївні, заступникові 
голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради-
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керуючому справами виконкому, матеріальну допомогу для вирішення 
соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати за 
рахунок коштів фонду оплати праці працівників районної у місті ради на     
2020 рік. 

 
Підстава: заява Башинського Д.А. від 10 лютого 2020 року, заява Василець Т.М. 
від 10 лютого 2020 року, заява Губар О.О. від 10 лютого 2020 року, заява 
Кузюри Н.Ф. від 10 лютого 2020 року, заява Личак С.О. від 10 лютого          
2020 року. 
 
 
 
 
Голова районної  у місті  ради                                  Т.КУЗНЕЦОВА-МОЛОДЧАЯ 

 


