
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

Сорок п’ятої сесії 

 

22.12.2017 р.                                Летичів                                                № 30 

 

Про умови оплати праці керівників 

комунальних закладів Летичівської 

селищної ради 

 

            Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою впорядкування умов і розміру оплати праці керівників 

комунальних закладів Летичівської селищної ради, враховуючи висновки та 

рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку, селищна  рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Встановити надбавку за складність та напруженість у роботі керівникам 

комунальних закладів Летичівської селищної ради, а саме:  

1.1. головному лікарю комунального закладу «Летичівський центр первинної 

медико – санітарної допомоги» Летичівської селищної ради, щомісячно на 

2018 рік в розмірі 50 % від посадового окладу. 

1.2. директору Летичівського територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) щомісячно на 2018 рік в розмірі 

30 % від посадового окладу; 

1.3.начальнику трудового архіву Летичівської селищної ради , щомісячно на 

2018 рік в розмірі 30 % від посадового окладу; 

 

2. Проводити в 2018 році преміювання керівників комунальних закладів 

Летичівської селищної ради, а саме : 

2.1.головного лікаря комунального закладу «Летичівський районний центр 

первинної медико – санітарної допомоги» Летичівської селищної ради , 

щомісячно в розмірі не більше посадового окладу за рахунок економії фонду 

заробітної плати ; 



2.2. директора Летичівського територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), щомісячно в розмірі не більше 

посадового окладу за рахунок економії фонду заробітної плати; 

2.3. начальника трудового архіву Летичівської селищної ради, щомісячно в 

розмірі не більше посадового окладу за рахунок економії фонду заробітної 

плати; 

 

3. Надавати в 2018 році матеріальну допомогу на оздоровлення керівникам 

комунальних закладів Летичівської селищної ради, а саме: 

3.1.головному лікарю комунального закладу «Летичівський районний центр 

первинної медико – санітарної допомоги» Летичівської селищної ради в 

розмірі посадового окладу;  

3.2. директорові Летичівського територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)  в розмірі посадового окладу; 

3.3. начальникові трудового архіву Летичівської селищної ради  в розмірі 

посадового окладу.  

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

(голова комісії Самолюк М.М.) . 

 

              

Селищний голова                                                            І.І. Тисячний 

 

 


