
 

        
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок восьмої сесії 

__.03.2018 р.                                       Летичів                                          №   

 

Про встановлення розміру надбавки,  

премії на ІІ квартал 2018 року,  та 

матеріальної допомоги селищному 

голові та заступникам селищного 

голови 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 

року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 

апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» 

із змінами та доповненнями, «Положення про преміювання надання 

матеріальної допомоги працівникам виконавчого комітету, службовцям та 

технічним працівникам Летичівської селищної ради у 2018 році», погодивши з 

постійними комісіями, Летичівська селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Встановити  на ІІ квартал 2018 року  щомісячну надбавку за високі 

досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 

відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг службовця органу 

місцевого самоврядування та вислугу років: 

 - селищному голові  Тисячному Ігорю Івановичу;  

 - першому заступнику селищного голови Ліщинському Олегу 

Володимировичу; 

 - заступнику селищного голови  Гущаку Василю Миколайовичу. 

 

2. Здійснювати у ІІ кварталі 2018 року  щомісячне   преміювання,  відповідно  

до особистого вкладу в загальні  результати роботи,  в розмірі : 

  100 відсотків посадового окладу -  селищному голові Тисячному Ігорю 

Івановичу; 

   80 відсотків посадового окладу -  першому заступнику селищного голови 

Ліщинському Олегу Володимировичу; 

   80 відсотків -  заступнику селищного голови  Гущаку Василю Миколайовичу. 

 



3.Надавати у 2018 році  матеріальну допомогу для вирішення соціально-

побутових питань та допомогу на оздоровлення, при наданні щорічної 

відпустки, у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, у 

межах фонду оплати праці на рік: 

- селищному голові Тисячному Ігорю Івановичу; 

- першому заступнику селищного голови Ліщинському Олегу Володимировичу; 

- заступнику селищного голови Гущаку Василю Миколайовичу.  

 

4. Виконання даного рішення покласти на відділ бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності (начальник Ваврик Н.М.) 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

(голова комісії Самолюк М.М.). 

 

 

Селищний голова                                        І. Тисячний  

 


