ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
шосте скликання
(тринадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 30 травня 2012 р. № 151 – 13/2012
смт. Ворохта
Про затвердження розпоряджень
селищного голови.
На
підставі
ст.26
Закону
України
самоврядування в Україні», селищна рада

«Про

місцеве

вирішила:
1.Затвердити розпорядження селищного голови, прийняті в
міжсесійний період:
- від 27.03.2012 року № 33-р Про створення тимчасових робочих місць;
- від 28.03.2012 року № 34-р Про прийняття на громадські роботи;
- від 02.04.2012 р. № 35-р Про проведення весняної толоки;
- від 02.04.2012 р. № 35-к Про звільнення з роботи директора будинку
культури Одайського В.Г.;
- від 02.04.2012 р. № 36-к Про звільнення з роботи звукооператора
будинку культури Щербанюка Н.М.;
- від 03.04.2012 р. № 37-к Про прийняття на роботу Стефанців М.М.;
- від 10.04.2012 року № 38-р Про прийняття на громадські роботи;
- від 10.04.2012 р. № 39-к Про прийняття на роботу Головчука М.В.
- від 10.04.2012 р. № 39-р Про створення рейдової групи для проведення
обстежень та профілактичних заходів стосовно дотримання правил пожежної
безпеки у приватному житловому секторі;
- від 12.04.2012 р. № 40-к Про надання відпустки спеціалістуюрисконсульту Галику Ю.Я.;
- від 12.04.2012 р. № 40-р Про закінчення опалювального періоду та
продовження опалювального періоду для ДНЗ «Лісова казка»;
- від 19.04.2012 р. № 41-к Про надання відпустки спеціалісту з питань
фінансів та економіки Гереджук Ю.А.;
- від 23.04.2012 р. № 42-р Про преміювання працівників апарату селищної
ради.
- від 23.04.2012 р. № 43-р Про надання допомоги Рокитнюку М.М.;
- від 25.04.2012 р. № 44-к Про надання відпустки заступнику селищного
голови
Жабчуку В.В.

- від 28 квітня 2012 року № 45-р Про звільнення працівників по
оплачуваних громадських роботах;
- від 03 травня 2012р. №46-р Про внесення змін в дод. №4 рішення
селищної ради №124-10/2011 р. від 30.12.2011 р.«Про селищний бюджет на
2012р»;
- від 04.05.2012 р. № 47-р Про недопущення надзвичайної ситуації;
- від 04.05.2012 р. № 48-р Про скликання тринадцятої сесії селищної ради
шостого скликання;
- від 04.05.2012 р. № 48-к Про відкликання з відпустки спеціалістаюрисконсульта Галика Ю.Я.;
- від 07.05.2012 року № 49-р Про створення тимчасових робочих місць;
- від 10.05.2012 року № 50-р Про прийняття на громадські роботи;
- від 11.05.2012 р. № 51-к Про надання відпустки інспектору ВОБ
Палійчук М.І;
- від 15 травня 2012 року № 52-р Про внесення змін бо селищного
бюджету;
- від 15 травня 2012 року № 53-р Про виділення коштів спеціального
фонду;
- від 15 травня 2012 року № 54-р Про створення комісії по знищенню
документів;
- від 15.05.2012 р. № 55-р Про вирубку потенційно-небезпечних дерев;
- від 22.05.2012 р. № 56-к Про надання відпустки техпрацівниці будинку
культури Мироненко А.М.;
- від 22.05.2012 р. № 57-к Про надання відпустки спеціалісту з питань
фінансів та економіки Гереджук Ю.А.;
- від 22.05.2012 р. № 58-р Про преміювання працівників апарату селищної
ради;
- від 29.05.2012 р. № 59-к Про звільнення з роботи Головчука М.В.;

Селищний голова

П.Кермощук

