ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
шосте скликання
(сімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 28 лютого 2013 р. №210– 17/2013
смт. Ворохта
Про затвердження розпоряджень
селищного голови та
встановлення премії селищному
голові.
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 12.2012 року № 148-р Про виділення коштів;
- від 27.12.2012 р. № 149-р Про перешиття документації;
- від 27.12.2012 р. № 150-р Про призначення відповідальних осіб за
формуванням документації;
- від 27.12.2012 р. № 151-р Про призначення відповідальних осіб за
зберігання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану;
- від 11.01.2013 р. № 01-р Про оптимізацію штатного розпису
Ворохтянської міської лікарні;
- від 11.01.2013 р. № 02-р Про оптимізацію штатних розписів ДНЗ
(ясла-садок) «Лісова казка»;
- від 23.01.2013 р. № 03-р Про безпеку використання газу у побуті;
- від 24.01. 2013 р. № 04-р Про виділення коштів спеціального фонду;
- від 14.02.2013 р. № 05-р Про внесення змін в дод. №4 рішення
селищної ради №192-16/2012 р. від 25.12.2012 р. «Про селищний бюджет на
2013 р.»;
- від 15.02.2013 р. № 06-р Про виділення коштів по субвенції;
- від 15.02 2013 р. № 07-р. Про скликання сімнадцятої сесії селищної
ради шостого скликання;
- від 04.01.2013 р. № 01-к Про присвоєння чергового рангу посадової
особи місцевого самоврядування спеціалісту-юрисконсульту Галику Ю.Я;
- від 22.01.2013 р. № 02-к Про преміювання працівників апарату
селищної ради;

- від 22.01.2013 р. № 03-к Про преміювання селищного голови;
- від 25.01.2013 р. № 04-к Про направлення у службове відрядження
Інженера-землевпорядника Матіїва Р.І.;
- від 01.02.2013 р. № 05-к Про направлення у службове відрядження
заступника селищного голови Жабчука В.В.;
- від 01.02.2013 р. № 06-к Про надання додаткової оплачуваної
відпустки інженеру-землевпоряднику Матіїву Р.І.;
- від 01.02.2013 р. № 07-к Про звільнення з роботи Щерб’юка М.М.;
- від 13.02.2013 р. № 08-к Про направлення у службове відрядження
заступника селищного голови Жабчука В.В.;
від 20.02.2013 р. № 09-к Про преміювання працівників апарату
селищної ради.
2. Встановити премію селищному голові Кермощуку П.Д. в розмірі
10% посадового окладу з 01.01.2013 року. Даний розмір премії може бути
зміненим протягом поточного року у відповідності до фінансово-економічного
стану у селищній раді.

Селищний голова

П.Кермощук

