
  

                                                                                                                                                                                                                                                                      

    
 

  ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

                                   ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
   VІIІ скликання 

    сьомої  сесії 

 

23.02.2021 р.                                          Летичів                                         №11   

 

 

Про умови оплати  праці керівників  

комунальних   закладів  Летичівської 

селищної  ради  у 2021 році 
  

 

Керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

з  метою впорядкування умов  і  розміру оплати  праці  керівників  

комунальних  закладів    селищної рада, Летичівська   селищна  рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Встановити  надбавки за  складність  та  напруженість у  роботі на  

2021рік з  01.02.2021року   керівникам  комунальних   закладів    

Летичівської  селищної  ради а  саме: 

1.1. Директору Летичівського  ліцею  №1 Боднар Валентині Іванівні 

щомісячно в розмірі  до 30%  від  посадового  окладу в  межах  

фонду  оплати  праці. 

1.2. Завідуючій ДНЗ №2 «Веселка» Кліпановській Наталії Миколаївні 

щомісячно в розмірі до  30%  від  посадового  окладу в  межах  

фонду  оплати  праці. 

1.3. Директору КУ «Інклюзивно- ресурсний центр» Ткачук Наталії 

Петрівні щомісячно в розмірі  до  30%  від  посадового  окладу в  

межах  фонду  оплати  праці. 

1.4. Директору Летичівського  ліцею  №3 Білоконю Анатолію 

Олександровичу щомісячно в  розмірі  до  30%  від  посадового  

окладу в  межах  фонду  оплати  праці. 

1.5. Директору Летичівського Центру  творчості  дітей  та  юнацтва  

Черняховичу Віталію Костянтиновичу щомісячно в розмірі  до  

30%  від  посадового  окладу в  межах  фонду  оплати  праці. 

1.6. Директору Летичівського закладу  дошкільної  освіти, центру  

розвитку  дитини  «Калинонька» Качанюк Марії Володимирівні 

              щомісячно в розмірі  до   30%  від  посадового  окладу в  межах 

           фонду  оплати  праці.             
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1.7. Директору Летичівської  дитячо- юнацької спортивної  школи 

Бондарчуку Олегу  Сергійовичу щомісячно в розмірі  до  30%  від  

посадового  окладу в  межах  фонду  оплати  праці. 

1.8. Директору Летичівського  ясла – садком №4  «Дзвіночок» 

Марущак Світлані  Миколаївні щомісячно в розмірі   до  30%  від  

посадового  окладу в  межах  фонду  оплати  праці. 

1.9. Директору Летичівського  ліцею  №2 Івасюк Галині Іванівні  

щомісячно в розмірі  до 30%  від  посадового  окладу в  межах  

фонду  оплати  праці . 

1.10. Директору Летичівського територіального  центру соціального  

обслуговування ( надання соціальних  послуг) Панасюк Тетяні  

Іванівні  щомісячно в розмірі  до   30%  від  посадового  окладу в  

межах  фонду  оплати  праці. 

1.11. Директору Летичівського КГП «Злагода» Дядюку Миколі 

Тодосовичу   щомісячно в розмірі  до   50%  від  посадового  

окладу  в  межах  фонду  оплати  праці. 

1.12. Головному  лікарю КНП «Летичівський центр ПМСД» Кухарук 

Наталії Леонідівні щомісячно в розмірі  до   20%  від  посадового  

окладу  в  межах  фонду  оплати  праці. 

1.13. Директору КНП «Летичівська багатопрофільна  лікарня» Зьомку 

Віктору Вікторовичу щомісячно в розмірі  до   20%  від  

посадового  окладу  в  межах  фонду  оплати  праці. 

1.14. Завідуючій трудовим  архівом Летичівської  селищної  ради 

Матенко Людмилі Михайлівні  щомісячно в розмірі  до   30%  від  

посадового  окладу  в  межах  фонду  оплати  праці. 

2. Проводити  преміювання в  2021 році керівників  комунальних   

закладів    Летичівської  селищної  ради а  саме: 

2.1.  Директора Летичівського  ліцею  №1 Боднар Валентину Іванівну 

щомісячно в розмірі  до 50%  від  посадового  окладу в  межах  

фонду  оплати  праці. 

2.2. Завідувача ДНЗ №2 «Веселка» Кліпановську Наталію 

Миколаївну щомісячно в розмірі до  50%  від  посадового  окладу 

в  межах  фонду  оплати  праці. 

2.3. Директора КУ «Інклюзивно- ресурсний центр» Ткачук Наталію 

Петрівну щомісячно в розмірі  до  50%  від  посадового  окладу в  

межах  фонду  оплати  праці. 

2.4. Директора Летичівського  ліцею  №3 Білоконя Анатолія 

Олександровича щомісячно в  розмірі  до  50%  від  посадового  

окладу в  межах  фонду  оплати  праці. 

2.5. Директора Летичівського Центру  творчості  дітей  та  юнацтва  

Черняховича Віталія Костянтиновича щомісячно в розмірі  до  

50%  від  посадового  окладу в  межах  фонду  оплати  праці. 

2.6. Директора Летичівського закладу  дошкільної  освіти, центру  

розвитку  дитини  «Калинонька» Качанюк Марію Володимирівну 

              щомісячно в розмірі  до   50%  від  посадового  окладу в  межах 



  

           фонду  оплати  праці.             

2.7. Директора Летичівської  дитячо- юнацької спортивної  школи 

Бондарчука Олега  Сергійовича щомісячно в розмірі  до  50%  від  

посадового  окладу в  межах  фонду  оплати  праці. 

2.8. Директора Летичівського  ясла – садком №4  «Дзвіночок» 

Марущак Світлану  Миколаївну щомісячно в розмірі   до  50%  

від  посадового  окладу в  межах  фонду  оплати  праці. 

2.9. Директора Летичівського  ліцею  №2 Івасюк Галину Іванівну  

щомісячно в розмірі  до 50%  від  посадового  окладу в  межах  

фонду  оплати  праці . 

2.10. Директора Летичівського територіального  центру соціального  

обслуговування ( надання соціальних  послуг) Панасюк Тетяну  

Іванівну  щомісячно в розмірі  до   50%  від  посадового  окладу в  

межах  фонду  оплати  праці. 

2.11. Директора Летичівського КГП «Злагода» Дядюка Миколу 

Тодосовича щомісячно в розмірі  до   50%  від  посадового  

окладу  в  межах  фонду  оплати  праці. 

2.12. Головного  лікаря КНП «Летичівський центр ПМСД» Кухарук 

Наталію Леонідівну щомісячно в розмірі  до   30%  від  

посадового  окладу  в  межах  фонду  оплати  праці. 

2.13. Директора КНП «Летичівська багатопрофільна  лікарня» Зьомко 

Віктора Вікторовича щомісячно в розмірі  до   30%  від  

посадового  окладу  в  межах  фонду  оплати  праці. 

2.14. Завідуючу трудовим  архівом Летичівської  селищної  ради 

Матенко Людмилу Михайлівну  щомісячно в розмірі  до   30%  

від  посадового  окладу  в  межах  фонду  оплати  праці. 

3. Преміювання  керівників  комунальних  закладів проводити  

щомісячно  за  погодженням  з  селищним  головою. 

          4. Виконання  рішення покласти  на  головних  бухгалтерів     

комунальних   закладів   Летичівської  селищної  ради. 

5.  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  (голова 

комісії Морозова О.М.).  

 

 

 

Селищний голова                                                  Ігор  ТИСЯЧНИЙ



  

 


