
 

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 

 

смт Софіївка                                      № 251-к/тр                               23 листопад 2021 р. 
 

Про встановлення надбавки та преміювання працівників 

 

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 
09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 
апарату  органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»(із 
змінами і доповненнями),  наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 
№745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі 
Єдиної тарифної сітки» (зі змінами і доповненнями), наказ Міністерства освіти і 
науки України від 06.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та 
затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ 
освіти та наукових установ», розпорядження селищного голови від 17.11.2021 № 
158-од «Про здійснення повноважень селищного голови»:  

 

 1.Встановити надбавку за високі досягнення у праці за листопад місяць 2021 

року в розмірі 50 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки 

за вислугу років:    

 1.1. Мазенко Валентині Анатоліївні, начальнику Відділу  освіти  Виконавчого 

комітету  Софіївської селищної ради; 

 1.2.Василик Анастасії Юріївні, головному спеціалісту Відділу освіти 

Виконавчого комітету Софіївської селищної ради; 
 1.3. Ісаєвій Галині Григорівні, начальнику Відділу культури, туризму, молоді 

та спорту  Виконавчого комітету  Софіївської селищної ради.  
          2.Преміювати за підсумками роботи за листопад місяць 2021 року: 
          2.1.Мазенко Валентину Анатоліївну, начальника Відділу освіти  Виконавчого 

комітету  Софіївської селищної ради, в розмірі 55% посадового окладу; 
          2.2.Василик Анастасію Юріївну, головного спеціаліста Відділу освіти 

Виконавчого комітету Софіївської селищної ради, в розмірі 85 % посадового 

окладу;      
           2.3. Ісаєву Галину Григорівну, начальника відділу культури, туризму, молоді 
та спорту  виконавчого комітету  Софіївської селищної ради в розмірі 25% 

посадового окладу; 
          2.4. Мірзоєва Артура Юрійовича, директора комунального закладу 

«Софіївський історико-краєзнавчий музей»,   в розмірі 10% посадового окладу; 



          2.5. Терехову Ірину Анатоліївну, директора комунального закладу 

«Софіївська центральна бібліотека»,   в розмірі 30% посадового окладу; 
         2.6. Дроворуб Ніну Анатоліївну, директора комунального закладу «Софіївська 

дитяча бібліотека»,   в розмірі 10% посадового окладу; 
 2.7. Юрчик Світлану Василівну, директора Комунального закладу «Центр 

надання  соціальних послуг»,   в розмірі 10% посадового окладу. 
         3. Відділу освіти  Виконавчого комітету Софіївської селищної ради ( Мазенко 
В.А.), Відділу культури, туризму, молоді та спорту Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради (Ісаєва Г.Г), Комунальному закладу «Центр надання  
соціальних послуг» (Юрчик С.В.), нарахування та виплату надбавки  та премії 
здійснити разом з нарахуванням  заробітної  плати за  листопад  2021 року в межах 
фонду оплати праці. 
         4. Контроль за  виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

                                    

 

       В.о. селищного голови                                                   Людмила НАЗАРЕНКО 


