
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

' квітня 2021 року №

Про прийняття Приймак І.О. 
їл посаду діловода загального 
іо д іт у  Олександрівської 
гїлншної ради

Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону України 
Г.го місцеве самоврядування в Україні», абзацу п’ятого частини першої 

10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 
■:с7аНови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про 
- :  рядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 

5;::-;онавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»:

1. Прийняти Приймак Ірину Олексіївну на посаду діловода загального 
 ̂ ліілл Олександрівської селиш,ної ради Кропивницького району

гозоградської області з 05 травня 2021 року. 

_і-7ава: заява Приймак ГО.

2. Приймак Ірина Олексіївна станом на 05 травня 2021 року має стаж 
‘̂ •?3и в органах місцевого самоврядування - 06 років 03 місяці 12 днів.

' __::72ва: трудова книжка Приймак 1.0.

Встановити діловоду загального відділу Олександрівської селищної 
ГІН: Кропивницького району Кіровоградської області Приймак Ірині 
; ■г’Г-іївні:

3.1. Посадовий оклад згідно штатного розпису;
3.2. Надбавку за вислугу років в розмірі 15 відсотків посадового окладу.
3.3. Надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі 

15 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років.



4. Виплач}"вати діловоду загального відділу Олександрівської селищної 
тг̂ 'л Кропивницького району Кіровоградської області Приймак Ірині 
І'-ексіївні:

4.1. Щомісячну премію в розмірі не менше 10 відсотків посадового
;і:;ад}''. Конкретний розмір щомісячної премії встановлюється
розпорядженням голови Олександрівської селищної ради щомісячно 
і^^ловідно до Положення про преміювання;

4.2. Щорічну матеріальну допомогу на оздоровлення при наданню 
:^річної основної відпустки в розмірі середньомісячної заробітної плати;

4.3. Щорічну матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових 
гитань в розмірі середньомісячної заробітної плати у межах затверджених 
і>иатків на оплату праці.

4.4. Премію до державних і професійних свят та ювілейних дат - 
:-:ежах затверджених видатків на оплату праці.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова О. Безпечний


