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[Ipo надбавки до посадових оltладiв

Вiдповiдно до trункту 4 постанови Кабiнету N4iHicTpiB Украiни вrд 30
СерПНя 2002 р. JФ i298 ,,Про опJIату працi працiвникiв на ocHoBi единоi
ТаРИфНоТ сiтки розрялiв i коефiцiентiв з оплати прачi працiвникiв установ,
закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноТ сфери" (зi змiнами)

НАКАЗУЮ;

УСТанОвиТИ у груднi 2015 року керiвнйкам ветеринарних лiкаренъ та
ВеТеРИНарних лабора,горiЙ облаотi надбавку за складнiсть, напруженiсть у
роботi:

посадового окладу в ме}ках фонду оплати

директору Буринсl,коi районноТ державноi
лабораторiТ ветериrrарноi медициFIи;

начальнику КраснопiльоькоТ районноI
державllоi ;r i карн i' ветеринарн оi мед иц ини ;

директору Не:tригайлiвськоТ райоllноТ
державноi лабораторii ветериtlарноi
медицини;

н?ч&JIьнику Роменськоi райоrrноТ дерхсавноi
лiкар rTi ветеринавrrоТ медицини;

СУМСЬItЛ ОБЛАСНА ДЕР}КАВНА ЛДМIНIСТРЛЦIЯ
ДЕIrАРТАIЧIЕНТ АГР ОПРОN{ИСЛОВ ОГО РОЗВИТКУ
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lза складнiсть, напруженiсть у роботi

-у розмiрi 50 вiдсоткiв
працi:

чЕкАну
Сергiю N4иколайовLIчу

квIтцI
Ва.тiентину Стефанов ичу

БосЕнко
Тетянi Григорiвrri

N4иршЙ
валентинi ГIавлiвrri

гуку u нача,ltьнику мiськоi державноi лiкарнi
олександру Володимировичу ветеринарноТ медицини в м. lLIooTKa;

.rрuчi,- 
У розмiрi З0 вiдсоткiв посадового окладу в межах фонд} опJIати

лг9 бС- ek



линнику
Олrександру Микол айо вичу

рязАнову
IОрiю Вiкторовичу

прац1:

БОНДАРЕНКУ
Сергiю Борисовичу

купАльноNtу
Олександру Андрi йовичу

- у розмiрi 15 вiдсоткiв
гrрачi:

КАДНIЧАНСЬКIИ
Тап,rарi Олексiiвнi

САВЕЛЬСВУ
А"дрi* Анатолiйо]зиаtу

ПОКРОВЕНКО
AHHi СергiТвнi

оникIенку
Сергirо Петровичу

змцу
Олександру Олексi йовичу

викоI{уючому обов'язки начальFIика
ЛебединоькоТ районноi дер}кавноi лiкарнi
ветеринарноТ меди t{ини ;

начальнику ПутивльсъкоТ районноТ лiкарнi
державноi ветеринарноТ медицини;

начальникч БiлопiльськоТ районноТ лiкарнi
держав}Iоi ветеритrарноТ медицини ;

-у розмiрi 20 lзiдсоткiв посадовOго оклад)/ в межах фонлу оплати
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начальнику райоI{ноТ державноТ
ветеринарноi медицини
Липоводол инськотrry районi ;

посадового окладу в межах фонлу

наLIалънику Коното'гIськоi районноi
лi KapHi ветеринарноi' медицини;

начальнику Охтирсьtсот районнот
лriкарнi ветеринарноТ медицини ;

лlкарн1

у

оплати

директору Великогtисарiвськоi раЙонноТ
держав}iоi лабораторii ветеринарноi N{едицини;

начальнику Веrttлкогtисарiвськоi лiкарrri
державrlоi ветеринарноТ медицини;

виконуtочому обов'язки начальника мlськоТ
дерх{ав}IоТ лiкарнi ветеринарноТ медицини
м, Конотоп;

державнот

дер}кавно1
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- у розмiрi l0
працl:

БродськЙ
Оленi Олександрiв1-1i

вiдсо,гкiв посадового окJIаду в межах фоrrду оплати

директору БiлопiльськоТ раЙонноi державI{оТ
лабораторiТ ветери rrарIIоi медицини,



Бочкуну
Сергiю I\4иколайовичу

очколАсу
Ir4иколi Iвановичу

риндич
оленi Миколатвнi

титЕнку
Олександру Iллiчу

пАновIЙ
AHToHilti Щмитрiвнi

f иректор Щепарта l\l енту

директору КонотопськоТ районноТ дерiкаЁноТ
лабораторiТ ветеринарноi медицини;

начаJIьнику Нелригайлiвськоi районноТ
державноТ лiкарнi ветеринарноi мелиl{иIJи;

директору Путивльськоi районноi державноТ
лабораторiТ ветеринарноТ меди циFIи l

викоI{уючому обов'язки начальника Середино-
Будсr,коi районноТ державноi лiкарнi 

,.

ветеринарноi медицини ;

директору ЯмпiльськоТ районноТ державноТ
pt]IIapHo1 медициFIи,

о.VI.Непочатов
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лабораторiТ


