
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз
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Про надбавки до посадових окладiв

директору ПутивльськоТ районноi
державноi лабораторiI ветеринарноТ
медицини

виконуючому обов'язки начаlrьника
Середино-Будськоi районноi державноi
лiкарнi ветеринарноi медицини

- за сiчень, лютий, березень, KBiTeHb 2016 року:

лабораторii ветеринарноi

СЕРГIеНКО директору Кролевецькоi районноi
BiKTopii Володимирiвнi державноi лабораторii ветеринарноi

медицини

ДАНИЛЬЧУКУ

державноТ
медицини

Валентину Стефановичу

за складнiсть, напруженiсть у роботi

Вiдповiдно до пункту 4 постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 30 серпня 2002 р. Ns |298 <Про оплату працi працiвникiв на ocHoBi единоi
тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати працi працiвникiв установ,
закладiв та органiзацiЙ окремих галузей бюджетноi сфериu (зi змiнами) та за
пiдсумком роботи ветеринарних лiкарень та ветеринарних лабораторiй областi
за сiчень-квiтень 2016 року

НАКАЗУЮ:

ВсТаНоВити надбавку за складнiсть та напруженiсть у роботi керiвникам
ВеТеринарних лiкарень та ветеринарних лабораторiЙ областi в розмiрi
50О% посадового окладу в межах фо"ду оплати працi:

- за сiчень, лютий, березень20|6 року:
ринмч
оленi Миколаiвнi

титЕнку
Олександру Iллiчу

кАрБишЕ,ву
Щмитру Сергiйовичу

квIтцI

Василю Петровичу



БРОДСЬКIЙ
Оленi Олександрiвнi

БОНДАРЕНКУ
Сергiю Борисовичу

- за сiчень, лютий, KBiTeHb
ПАВЛЮЧЕНКУ
Вiталiю Володимировичу

- за лютий2OIб року:
оникснку
Сергiю Петровичу

ПОКРОВЕНКО
AHHi Сергiiвнi

- за лютий, березень 2016
КАДНIЧАНСЬКIЙ
TaMapi ОлексiIвнi

гуку
Олександру Володимировичу

зАяцу
Олександру Олексiйовичу

мирнIи
валентинi Павлiвнi

БоБониtIу
Юрiю Васильовичу

РОКЕТЯНСЬКОМУ
Вадиму Олексiйовичу

АВРАМЕНКУ
Олегу Анатолiйовичу

отрIшку
Миколi Васильовичу

2
директору
державноi
медицини

Бiлопiльськоi раионно1
лабораторii ветеринарноI

20Iб року:
директору
державноi
медицини

шосткинськоi
лабораторiI

мlжраионно1
ветеринарноi

- за лютий, березень, KBiTeHb 2016 року:

директору
державноi
медицини

державно1

державноi

мiжрайонноТ
ветеринарноi

нач€Llrьнику Охтирськоi районноi державноi
лlкарнl ветеринарноi медицини
начапьнику РоменськоТ районноi
лiкарнi ветеринарноi медицини

нач€L[ьнику Роменськоi MicbKoT
лiкарнi ветеринарноi медицини

роменськоi
лабораторii

Пiдстава: листИ IТIgglццЦсъкоi мiжрайоНноi державноi лабораторii ветеринарноi
медицини, Путивльськоi районноi державноi лабораторiТ
ветеринарноi медицини, Середино-Будськоi районноi державноi
лlкарШ ветеринарноt медицини, Краснопiльськоi районноi державноi
лiкарнi ветеринарноi медицини, Охтирськоi мiжрайонноi державноi
лабораторii ветеринарноi медицини, Кролевецькот оайоннотмедицини, КролевецькоТ раионноl



3
лабораторii ветеринарноi медицини, Кролевецькоi

медицини, Охтирськоi районноi державноТ лiкарнi
медицини, PoMeHcbKoi районноi державноi лiкарнi
медицини, Роменськоi MicbKoi державноi лiкарнi
медицини, Роменськоi мiжрайонноi державноi

районноi державноi лiкарнi ветеринарноi медицини,
БiлопiльськоТ районноi державноi лабораторii ветеринарноТ
медицини, Бiлопiльськоi районноi лiкарнi державноi ветеринарноi
медицини; Конотопськоi районноi державноi лiкарнi ветеринарноi
медицини, MicbKoi державноi лiкарнi ветеринарноТ медицини
м. Конотоп, мiськоi державноТ лiкарнi ветеринарноТ медицини в

м. IТIqglц4, Великописарiвськоi районноI державноi лабораторii

державно1

ветеринарно1
ветеринарноi
ветеринарноi
ветеринарноi
лабораторii ветеринарноi медицини, Сумськоi районноi державноr
лiкарнi ветеринарноi медицини, IТТосткинськоi районноi державноt
лiкарнi ветеринарноi медицини.

Засryпник директора Щепартаменту О.П.Петрова


