
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ЗР. £>/. /б б
П ро надання премії С луж ивому О. П.

Відповідно до частини 6 та частини 7 статті 55 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету М іністрів України від 19 
травня 1999 року №  859 «Про умови і розміри оплати праці керівників 
підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань 
державних підприємств», ріш ення 20 сесії обласної Ради З скликання від 27 
березня 2001 року №  360 «Про нову редакцію рішення 5 сесії обласної Ради З 
скликання від 29 квітня 1999 року «П ро о б ’єкти комунальної власності», 
«Порядку призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, 
закладів, організацій - о б ’єктів спільної власності територіальних громад 
Вінницької області» затвердж еного рішенням 42 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 21 лю того 2020 року №  931 (зі змінами), «П олож ення про умови і розмір 
оплати праці керівників комунальних підприємств та комунальних 
некомерційних підприємств, що є о б ’єктами права спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та належать до сфери 
управління обласної Ради», затвердженого ріш енням 14 сесії обласної Ради 8 
скликання від 26 листопада 2021 року № 269 (зі змінами), враховуючи 
клопотання Д епартаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної військової 
адміністрації, висновок постійної комісії обласної Ради з питань економіки, 
фінансів та бюджету:

1. Надати С луж ивому О лександру П етровичу -  директору комунального 
некомерційного підприємства «В інницький обласний клінічний 
фтизіопульмонологічний центр Вінницької обласної Ради» за II квартал 2022 
року, в меж ах фонду заробітної плати:

- премію  у розмірі одного місячного посадового окладу за фактично 
відпрацьований час.

2. Контроль за виконанням цього розпорядж ення покласти на постійну 
комісію обласної Ради з питань еконок|і|<и, фінансів та бю дж ету (Якубович Г.А.).
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