
 

Додаток до рішення двадцять першої 

третьої Ніжинської районної ради сьомого  

скликання від 25червня 2019 року 

 

Розпорядження голови районної ради  

за період з 21.12.2018 року по 18.06.2019 року 

№ 

п/п 

Дата та № 

розпорядження 

Назва 

Розпорядження голови районної ради з основної діяльності 

 

1 

№ 84 

від 29.12.2018 

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 

рік 

 

2 

№ 85 

від 29.12.2018 
Про нагородження відзнаками районної ради 

 

3 

№ 01 

від 08.01.2019 
Про надання матеріальної допомоги  

 

4 

№ 02 

від 14.01.2019  
Про перенесення робочих днів у 2019 році 

 

5 

№ 03 

від 14.01.2019   

Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 

2019 рік 

 

6 

№ 04 

від 14.01.2019  

Про призначення відповідальної особи за здійснення 

допорогових закупівель та затвердження Положення про 

здійснення закупівель 

 

7 

№ 05 

від 21.01.2019 

Про виділення коштів із спецрахунку районної ради 

(придбання лиж бігових та спорядження до них в кількості 5 

пар ) 

 

8 

№ 06 

від 31.01.2019 
Про облікову політику Ніжинської районної ради 

 

9 

№ 07 

від 31.01.2019 

Про організацію бухгалтерського обліку в Ніжинській 

районній раді 

10 № 08 

від 05.02.2019 

Про виділення коштів із спецрахунку районної ради 

(придбання воску для лиж бігових ) 

11 № 09 

від 08.02.2019 
Про надання матеріальної допомоги 

12 № 10 

від 13.02.2019 
Про нагородження відзнаками районної ради 

13 № 11 

від 05.03.2019 
Про нагородження відзнаками районної ради 

14 № 12 

від 07.03.2019 
Про надання матеріальної допомоги 

15 № 13 

від 15.03.2019 

Про скликання двадцять другої сесії районної ради сьомого 

скликання 

16 № 14 

від 19.03.2019 

Про виділення коштів із спецрахунку районної ради 

(придбання паперу, фільтру мережевого, універсального 

чистячого набору для комп’ютера, материнської плати ) 

17 № 15 

від 26.03.2019 

Про виділення коштів із спецрахунку районної ради 

(лічильник електроенергії ) 



18 № 16 

від 08.05.2019 

Про надання дозволу КЗ РЛП «Ніжинський» на списання 

майна  

19 № 17 

від 10.05.2019 

Про виділення коштів із спецрахунку районної ради 

(придбання туристичних столів ) 

20 № 18 

від 16.05.2019 
Про надання матеріальної допомоги 

21 № 19 

від 16.05.2019 

Про виділення коштів із спец рахунку районної ради 

(придбання прапорів) 

22 № 20 

від 24.05.2019 
Про нагородження відзнаками районної ради 

23 № 21 

від 29.05.2019 

Про призначення відповідальної особи за організацію 

використання кваліфікованих електронних довірчих послуг 

24 № 22 

від 29.05.2019 

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 

рік 

25 № 23 

від 29.05.2019 

Про виділення коштів із спецрахунку районної ради  

(придбання монітору та системного блоку) 

26 № 24 

від 06.06.2019 

Про виділення коштів із спецрахунку районної ради  (оплата 

послуг з проведення перевірки схеми вмикання та 

опломбування трифазного електролічильника) 

27 № 25 

від 10.06.2019 
Про надання матеріальної допомоги 

28 № 26 

від 10.06.2019 
Про нагородження відзнаками районної ради 

29 № 27 

від 11.06.2019 

Про виділення коштів із спец рахунку районної ради (для 

проведення поточного ремонту кабінету № 15 (заміна вікон)) 

30 № 28 

від 13.06.2019 

Про виділення коштів із спец рахунку районної ради 

(придбання ноутбука для Ніжинської ЦРЛ) 

31 № 29 

від 14.06.2019 

Про скликання двадцять третьої сесії районної ради сьомого 

скликання 

                                  

Розпорядження голови районної ради з особового складу 

32 № 66 

від 27.12.2018 

Про прийняття на роботу кур’єра  - прибиральниці 

33 № 01 

від 02.01.2019 

Про затвердження графіка відпусток на 2019 рік 

34 № 02 

від 82.01.2019 

Про затвердження резерву кадрів на 2019 рік 

35 № 03 

від 08.01.2019 

Про проходження навчальної практики 

36 № 04 

від 09.01.2019 

Про виплату допомоги на вирішення соціально – побутових 

питань Мельникович Л.О. 

37 № 05 

від 09.01.2019 

Про виплату допомоги на вирішення соціально – побутових 

питань Матвієнко В.А.. 

38 № 06 

від 09.01.2019 

Про затвердження штатного розпису виконавчого апарату 

районної ради 

39 № 07 

від 14.01.2019 

Про проходження навчальної практики 



40 № 08 

від 25.01.2019 

Про виплату надбавки за досягнення у праці за січень місяць 

41 № 09 

від 25.01.2019 

Про виплату надбавки за досягнення у праці за січень                     

Зорі Н.В. 

42 № 10 

від 25.01.2019 

Про преміювання працівників районної ради 

43 № 11 

від 25.01.2019 

Про преміювання Зорі Н.В. 

44 № 12 

від 01.02.2019 

Про виплату допомоги на вирішення соціально – побутових 

питань Андрусенко О.М. 

45 № 13 

від 26.02.2019 

Про виплату надбавки за досягнення у праці за лютий 2019 

року 

46 № 14 

від 26.02.2019 

Про виплату надбавки за досягнення у праці за лютий 

місяць Зорі Н.В. 

47 № 15 

від 26.02.2019 

Про преміювання працівників районної ради 

48 № 16 

від 26.02.2019 

Про преміювання Зорі Н.В. 

 

49 № 17 

від 07.03.2019 

Про виплату допомоги на вирішення соціально – побутових 

питань голові районної ради 

50 № 18 

від 26.03.2019 

Про виплату надбавки за досягнення у праці за березень  

2019 року 

51 № 19 

від 26.03.2019 

Про виплату надбавки за досягнення у праці за березень 

2019 року Зоря Н.В.  

52 № 20 

від 26.03.2019  

Про преміювання працівників районної ради 

53 № 21 

від 26.03.2019 

Про преміювання Зорі Н.В. 

54 № 22 

від 22.04.2019 

Про встановлення надбавки за вислугу років Зорі Н.В. 

55 № 23 

від 24.04.2019 

Про виплату надбавки за досягнення у праці за квітень 2019 

року 

56 № 24 

від 24.04.2019 

Про виплату надбавки за досягнення у праці за квітень 2019 

року Зорі Н.В. 

57 № 25 

від 25.04.2019 

Про преміювання працівників районної ради 

58 № 26 

від 24.04.2019 

Про преміювання Зорі Н.В. 

59 № 27 

від 26.04.2019 

Про встановлення надбавки за вислугу років                    

Товстоп’ятій Г.І. 

60 № 28 

від 24.05.2019 

Про виплату надбавки за досягнення у праці за травень 2019 

року 

61 № 29 

від 24.05.2019 

Про виплату надбавки за досягнення у праці за травень 2019 

року Зорі Н.В. 

62 № 30 

від 24.05.2019 

Про преміювання працівників районної ради 

63 № 31 Про преміювання Зорі Н.В. 



від 24.05.2019 

64 № 32 

від 03.06.2019 

Про виплату допомоги на вирішення соціально – побутових 

питань Товстоп’ятій Г.І. 

65 № 33 

від 10.06.2019 

Про виплату допомоги на вирішення соціально – побутових 

питань Прищепі О.В. 

66 № 34 

від 18.06.2019 

Про призначення радника голови районної ради 

                                

                         Розпорядження голови районної ради про надання відпусток 

67 № 01 

від 16.01.2019 

Про відпустку голови районної ради 

68 № 02 

від 03.07.2018 

Про відпустку Березки Н.О. 

69 № 03 

від 29.01.2019 

Про відпустку Матвієнко В.А. 

 

70 № 04 

від 29.01.2019 

Про відпустку Матвієнко В.А. 

 

71 № 05 

від 19.02.2019 

Про відпустку Березки Н.О. 

72 № 06 

від 04.03.2019 

Про відпустку Мельникович Л.О. 

 

73 № 07 

від 04.03.2019 

Про відпустку Матвієнко В.А. 

 

74 № 08 

від 11.03.2019 

Про відпустку Прищепи О.В. 

75 № 09 

від 12.04.2019 

Про відпустку Березки Н.О. 

76 № 10 

від 12.04.2019 

Про відпустку Зорі Н.В. 

77 № 11 

від 02.05.2019 

Про відпустку Товстоп’ятої Г.І. 

 

78 № 12 

від 21.05.2019 

Про відпустку Березки Н.О. 

 

79 № 13 

від 03.06.2019 

Про відпустку голови районної ради 

 

80 № 14 

від 06.06.2019 

Про відпустку голови районної ради 

 

81 № 15 

від 06.06.2019 

Про відпустку Прищепи О.В. 

               Розпорядження голови районної ради про відрядження      

                                                      

82 № 01 

від 10.01.2019 
Про відрядження голови районної ради до м. Чернігів 

83 № 02 

від  05.02.2019  
Про відрядження голови районної ради  до м. Чернігів 

84 № 03 

від 19.02.2019 
Про відрядження Мельникович Л.О. до м. Чернігів  



85 № 04 

від 11.03.2019 
Про відрядження голови районної ради до м. Київ 

86 № 05 

від 12.03.2019 
Про відрядження голови районної ради до м. Чернігів 

87 № 06 

від 26.03.2019 
Про голови районної ради до м. Чернігів 

88 № 07 

від 03.04.2019 
Про голови районної ради до м. Чернігів 

89 № 08 

від 10.04.2019 
Про відрядження голови районної ради до м. Київ 

90 № 09 

від 15.04.2019 
Про голови районної ради до м. Чернігів 

91 № 10 

від 16.05.2019 
Про відрядження голови районної ради до м. Київ 

 

 

Заступник керуючого справами,                                               Г.В. Товстоп’ята 

начальник аналітичного відділу  


