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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

          ХМЕЛЬНИЦЬКОГО  РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 

VІIІ скликання 

Третьої  сесії 

 

24.12.2020 р.                               Летичів                                              №  28 

 

Про виплату  щорічної  грошової 

винагороди керівникам  комунальних   

підприємств закладів  освіти у 2020 році 
  

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. 57 Закону  України « Про  освіту» 

селищна рада,  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Провести  виплати щорічної  грошової  винагороди  за  сумліну  працю,  

зразкове  виконання  посадових  обов’язків  керівникам  комунальних  

підприємств закладів  освіти  Летичівської  селищної  ради а  саме: 

1.1. Директору Летичівського  ліцею  №1 Бондар Валентині Іванівні в 

розмірі  до 100%  від  посадового  окладу в  межах  фонду  оплати  праці. 

1.2. Директору Летичівського  ліцею  №2 Івасюк Галині Іванівні в розмірі  

до 100%  від  посадового  окладу в  межах  фонду  оплати  праці. 

1.3. Завідуючій ДНЗ №2 «Веселка» Кліпановській Наталії Миколаївні в 

розмірі до  100%  від  посадового  окладу в  межах  фонду  оплати  праці. 

1.4. Директору КУ «Інклюзивно- ресурсний центр» Ткачук Наталії Петрівні 

в розмірі  до  100%  від  посадового  окладу в  межах  фонду  оплати  праці. 

1.5. Директору Летичівського  ліцею  №3 Білоконю Анатолію 

Олександровичу  в  розмірі  до  100%  від  посадового  окладу в  межах  

фонду  оплати  праці. 

1.6. Директору Летичівського Центру  творчості  дітей  та  юнацтва  

Черняховичу Віталію Костянтиновичу в розмірі  до  100%  від  посадового  

окладу в  межах  фонду  оплати  праці. 

1.7. Директору Летичівського закладу  дошкільної  освіти, центру  розвитку  

дитини  «Калинонька» Качанюк Марії Володимирівні    в розмірі  до   100%  

від  посадового  окладу в  межах  фонду оплати  праці.  
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1.8. Директору Летичівської  дитячо- юнацької спортивної  школи 

Бондарчуку Олегу  Сергійовичу в розмірі  до  100%  від  посадового  окладу в  

межах  фонду  оплати  праці. 

1.9. Директору Летичівського  ясла – садком №4  «Дзвіночок» Марущак 

Світлані  Миколаївні в розмірі   до  100%  від  посадового  окладу в  межах  

фонду  оплати  праці. 

2.      Виконання  рішення покласти  на  головних  бухгалтерів     

комунальних  підприємств закладів  освіти Летичівської  селищної  ради 

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

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку,  

житлово- комунального  господарства, комунальної  власності, 

промисловості, підприємництва, транспорту,зв’язку та  сфери  послуг.  

 

 

 
Селищний голова                                                  Ігор  ТИСЯЧНИЙ



  

 


