
ДЕСНЯНСЬКА РАИОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIС ТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Xg 5о

Про встановлення посадових окладiв
працiвникам Щеснянськоi районноТ в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

Вiдповiдно до законiв Украiни <Про державну службу>, uПро мiсцевi
дерх<авнi адмiнiстрацii>, постанов Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 18 сiчня 201]
рокУ J\Ъ 15 <Питання оплати працi працiвникiв державних органiв> (зi змiнами,
внесеними постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 02 лютого 2022 року
J\Ъ 89) та вiд 20 квiтня 2016 року J\Ъ 304 uПро умови оплати працi посадових
осiб, керiвникiв та керiвних працiвникiв окремих державних органiв, на яких tie
поширюеться дiя Закону Украiни <Про державну службу> (зi змiнами):

1. ВСтановити з 01 сiчня 2022 року посадовi оклади працiвникам
,Щесtlянськоi районноТ в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрачii у таких розмiрах:

голов1

першому заступнику голови

заступнику голови

керiвнику апарату

заступнику керiвrlика апарату

начаlrьнику вiддiлу

нача-пьнику вiд iлу - головному бухгалтеру

начапьнику вiд iny - державному ресстратору

завiдувачу сам стiйного сектору

заступнику начаJIьника вiддiлу

16480,00

l4420,00

12875,00

10з00,00

8000,00

7900,00

7900,00

7900,00

б500,00

6500,00



заступнику начальника вiддiлу -
державному реестратору

державному реестратору

головному спецiалiсту

провiдному спецiалiсту

6500,00

5б00,00

5б00,00

5l00,00

8700,00

7000,00

2. Встановити з 01 сiчня 2о22 року посадовi оклади керiвникам та
заступникам керiвникiв структурних пiдроздiлiв {еснянськоТ районноi в MicTi
киевi державноi адмiнiстраuii зi статусом юридичнот особи пуб'лiчного права, в
таких розмiрах:

керiвнику самостiйного управлiння, служби

заступнику керiвника самостiйного управлiння, служби

3. Начальнику вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi - головному
бухгалтеру Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнi..рuчiТ
(некрашевич в.в.) внести вiдповiднi змiни до штатного розпису fiеснянськот
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii на 01 сiчня 2О22 року.

4. Керiвникам структурних Пiдроздiлiв !еснянськоi районноТ в MicTi
киевi державнот адмiнiстрацiт зi статусом юридичноI особи публiчного права,
привести посадовi оклади у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства та
внести вiдповiднi змiни до штатного розпису на 01 сiчня 2О22 року.

5. Визнати такимIt, що втратило чиннiсть розпорядження !еснянськоТ
районноi в MicTi Киевi державноi адмirriстрацiТ вiд24 сiчня 2020року Jф З9 uПро
встановлення посадових окладiв працiвникам .щеснянськоi районнот в мiс.гi
Киевi державноi адмiнiстрацiТ>.

6. Контроль зрдцконаIIняl\, ,-,}ого 
розпорядження заJIишаю за собою.

Голова !митро PATHIKOB

2


