
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Л й .  - і і .  Ю 1 Л . № з я р

Про внесення змін до розпорядження голови обласної Ради 
від ЗО травня 2022 року № 87

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про правовий режим воєнного 
стану», Кодексу законів про працю України, рішення 20 сесії обласної Ради З 
скликання від 27 березня 2001 року № 360 «Про нову редакцію рішення 5 сесії 
обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 1999 року «Про об ’єкти комунальної 
власності», ріш ення 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 листопада 2021 
року № 269 «Про затвердження положень щодо окремих питань комунальної 
власності» (зі змінами) та враховуючи лист Начальника Вінницької обласної 
військової адміністрації Сергія Борзова від 05 грудня 2022 року 
№ 01.01-53/9175:

1. Внести зміни до розпорядження голови обласної Ради від 
ЗО травня 2022 року № 87 «Про керівника комунального підприємства 
«Вінницяоблводоканал», а саме:

доповнити пунктом 2 такого змісту: «2. Визначити, що за 
виконання обов’язків, передбачених Статутом комунального підприємства 
«Вінницяоблводоканал», КІСТІОНУ Дмитру Володимировичу - начальнику 
комунального підприємства «Вінницяоблводоканал», нараховується заробітна 
плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством в результаті його 
господарської діяльності, виходячи з установлених начальнику:

посадового окладу в розмірі 10,0 мінімальних посадових окладів 
(ставок) працівника основної професії;

премії, надбавок, доплат, матеріальної допомоги на оздоровлення 
відповідно до вимог чинного законодавства України та рішення 14 сесії 
обласної Ради 8 скликання від 26 листопада 2021 року № 269 «Про 
затвердження положень щодо окремих питань комунальної власності» 
(зі змінами).».

2. Розпорядження від 19 липня 2022 року № 122 «Про внесення змін 
до розпорядження голови обласної Ради від ЗО травня 2022 року № 87 визнати 
таким, що втратило чинність.

3. У зв ’язку з цим, пункт 2 розпорядження від 30 травня 2022 року 
№ 87 «Про керівника комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» 
відповідно вважати пунктом 3.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної Ради В.СОКОЛОВИЙ


