
укрдiнд
pIBHEHcbKA рдйоннА рАдА

pIBHEHcbKoi оБлАстI
(Восьме скликання)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови рАЙонноi гади

4LJt"iд з0 фбнц 2022року

Про введення в дiю штатцого розпис
виконавчого апарату районноi ради

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи вiд 02 грудня 2о2| року Ns 1928-IX <Про
Щержавний бюджет Украiни на 2022 рiю>, постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 09 березня 200б року J\b 268 <Про упорядкування структур и та
умов оплати працi працiвникiв апарату органiв виконавчоi влади, органiв
прокуратури, судiв та iнших органiв>, рiшення районноi Ради вiд 25 травня
2022 року J\ъ 420 пПро внесення змiн до рiшення Рiвненськоi районноi раlи вiд
09 грудня 2020 року Ns 10 <Про виконавчий апарат районнЪТ ради "Ъ."rо.оскликання):

1. Ввести в дiю з 01 червня 2о22 року штатний розпис виконавчого
апарату районноi Ради восьмого скJIикання, затверджений в установленому
порядку в кiлькостt |2 штатних одиниць з мiсячним фондом оплати працi зЬ
посадовими окJIадами у cyMt 92445 (дев'яносто двi тисячi чотириста сорок
п'ять) гривень.

2. Встановити з 01 червня 2022 року посадовi оклади працiвникам
виконавчого апарату районноi ради восьмого скликання згiдно з додатком.3. Вiддiлу фiнансового забезпечення виконавчого апарату районноi радиздiйснювати нарахування заробiтноi плати за встановленими посадовими
окладами вiдповiдно до штатного розпису з 01 червня2022року.

4. Контроль за виконанням розпорядження з€UIишаю за собою.

1tрдlS}

Голова Василь ТИМОЩ)rК



!одаток
до розпорядження
районноi ради
вiд 3о т/обкl 2022 рокуNsсt

Посадовi оклади
працiвникiв виконавчого апарату районноi Р4ди,

якi встановлюються вiдповiдно до штатного розпису Ha2O22piK
PiBHeHcbKoi районноi ради восьмого скJIикання,

що вводиться в дiю з 01 червня2022 року

голови

Nq
з/п

Прiзвище, iм'я,
по батьковi

Назва структурного пiдроздiлу
та посад

Посадовий
оклад
(грн)

1 2 J 4
ItgpiBH ицтво районноI ради

1 Тимощук
василь олексiйович

голова ради l5520

2. Карпяк
олег Вiталiйович

заступник голови ради l2|25

з. Жовтанюк
Iгор Богданович

керуючий справами ради 9700

Па цронатна служба
4. Щутко

Павло Юрiйович
радник голови районноi ради 5500

5. Лисенко
Дмитро Олександрович

радник голови районноi ради 5500

нач€Lльник l ZOSO

7. Бартосевич
Руслана Вiталiiвна

головний спецiалiст 5300

Вiддiл з питан ь контролю та дiловодства
8. Миронюк

лiлiя Вiталiiвна
начЕIпьник 7050

9. Гульчук
Тетяна Борисiвна

головний спецiа-гriст з питань
роботи iз зверненнями
громадян, дiловодства

5300

ю идичний вiддiл
10. Сирота

Олександр Ниселевич
нач€LIIьник 7050

Вiддiл фiнансового забезпечення
11. €uIьник, головний бухгалтер 7050

|2. янкiвська
Оксана Рiчард

х
Dl(

внии спецiалiст 5з00

укрдl$D

* Олег кАРПяк



штАтниЙ

виконавчого апараry piBHeHcbkoi районноi ради восьмого скликання
вводиться в дiю з 01 червня2022року

' "-* r'"''"Т.ЪlО#fr iu""' 
" 

Укр аiЪи
вiд 28.01.2002 лЪ 57

ЗАТВЕРДЖУЮ
Штат в кiлькостi 12 штатних одиниць

Василь ТИМОЩУКГолова ради
Начальник вiддiлу фiнансового

заробiтноi плати за
и 92445 (!ев'яносто
сорок п'ять) гривень,

мiсяць, pirc/ М,П.

J\b

зlп
Назва структурного пiдроздiпу r-о"чл кiлькiсть

штатних
посад

Посадовий
окJIад
(грн.)

Фонд заробiтноТ
плати на мiсяць
за посадовими
окладами (гон.)

керlвництво районноi пади
1 l олова ради 1 1 5520 15520
2. 5аступник голови ради 1 |2125 1)1)5a
J. Керуючий справами ради 1 9700 9700

llaTpoHaTHa служба
4. Радник голови районноi ради 1 5500 ý5on
5. Радник голови районноi Dади 1 5500 5500

UрганiзацiйниЙ вiддiл
6. гIачальник

1 7050 7050
7. l оловний спецiалtст

1 5з00 5300
Вiддiл з питань контролю та
дiловодства
начальник8.

1 7050 7050
9. l оловний спецiалiст з питань роботи iз

зверненнями громадян. дiловолствя
1 5300 5300

tUридичний вiддiл
начальникl0.

1 7050 7050
Вiддiл фiнансового забез.r".r""r.о

11 Нач€Lпьник, головний бчхга-птео 1 7050 7050
12. I оловний спецiалiст

Усього
1 5300 5з00

12 92445

забезпечення, головний бухгалтер Наталiя СОХАЦЬКА

з мiсячним

районноi ради

тимощук


