
                                                                                                 

           

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сімдесят шостої сесії 

 

26.09.2019 р.                                       Летичів                                          №  11   

 

 

Про затвердження розпоряджень селищного 

голови «Про преміювання» працівників 

виконавчого комітету, службовців та 

робітників зайнятих обслуговуванням органів 

виконавчої влади місцевого самоврядування 

Летичівської селищної ради за серпень 2019 

року», «Про преміювання працівників 

ЦСССДМ за серпень 2019 року»  

 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити розпорядження селищного голови: 

-  № 133 від 13.09.2019 року «Про преміювання» працівників виконавчого 

комітету, службовців та робітників зайнятих обслуговуванням органів 

виконавчої влади місцевого самоврядування Летичівської селищної ради за 

серпень 2019 року»» згідно додатку 1; 

- № 133/1  від 13.09.2019 р. «Про преміювання працівників ЦСССДМ за 

серпень 2019 року» згідно додатку 2. 

 

2. Виконання даного рішення покласти на начальника відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності Ваврик Н.М. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-

економічного розвитку (Самолюк М.М.). 

 

 

Селищний голова                                        Ігор ТИСЯЧНИЙ  

 



Додаток 1 

до рішення 76 сесії Летичівської 

селищної ради № 12 від 26.09.2019 р. 
 

 

УКРАЇНА 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
13.09.2019 р.                                      Летичів                                             №  133 

 

Про преміювання працівників виконавчого 

комітету, службовців та робітників зайнятих 

обслуговуванням органів виконавчої влади 

місцевого самоврядування Летичівської селищної 

ради за серпень 2019 року  

 

 

У зв’язку з наявністю фонду преміювання у вересні місяці, відповідно 

до Положення «Про преміювання, надання матеріальної допомоги 

працівникам виконавчого комітету, службовцям та технічним працівникам 

Летичівської селищної ради у  2019 році», керуючись Постановою КМУ  № 

268 від 09.03.2006 р., Постановою КМУ № 1298 від 30.08.2002 р., п.3 

Постанови Кабінету Міністрів від 09.12.2015 р. №1013 «Про упорядкування 

структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення 

змін до деяких нормативно-правових актів», ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства праці та соціальної 

політики України від 02.10.1996 р. № 77 «Про умови оплати праці робітників, 

зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та 

інших органів»,  преміювати працівників Летичівської селищної ради 

відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи за серпень 

місяць у відсотках до посадового окладу:  

- Панасюк А.І. – 50% 

- Шведун І.В. – 30% 

- Гуменна О.В. – 30% 

- Кедись С.С. – 50% 

- Ліповуз В.В. – 170% 

- Ткаченко В.В. – 130% 

 

Селищний голова                             Ігор ТИСЯЧНИЙ  



Додаток 2 

до рішення 76 сесії Летичівської 

селищної ради № 12 від 26.09.2019 р. 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
13.09.2019 р.                                    Летичів                                            № 133/1 
 

 

Про преміювання працівників  

ЦСССДМ за серпень 2019 року 

  

 

 

У зв’язку з наявністю фонду преміювання у вересні місяці, відповідно 

до Положення «Про преміювання, надання матеріальної допомоги 

працівникам виконавчого комітету, службовцям та технічним працівникам 

Летичівської селищної ради у  2019 році», керуючись Постановою КМУ  № 

268 від 09.03.2006 р., Постановою КМУ № 1298 від 30.08.2002 р., п.3 

Постанови Кабінету Міністрів від 09.12.2015 р. №1013 «Про упорядкування 

структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення 

змін до деяких нормативно-правових актів»,  ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  преміювати працівників ЦСССДМ 

Летичівської селищної ради відповідно до їх особистого вкладу в загальні 

результати роботи за серпень місяць у відсотках до посадового окладу:  

-   Смакула Л.С. – 100% 

-   Шрубковська О.І. – 80% 

-   Вальковська І.Ю. – 80% 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                       Ігор ТИСЯЧНИЙ  

 
 


