
 

                                                                   

       У К Р А Ї Н А 

   КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

       Запорізького району Запорізької області 

                      десята позачергова сесія  восьмого скликання 

                                             РІШЕННЯ  № 12    

02 липня 2021р. 

смт. Кушугум 
 
Про затвердження розпоряджень селищного голови з фінансових питань ,  

прийнятих в період з 31.03.2021р. по  01.07.2021р. 

       Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

   КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

   ВИРІШИЛА: 
 

                1 1.Затвердити розпорядження селищного голови з фінансових питань,   

прийнятих в період з 31.03.2021р. по 01.07.2020р.: 

-розпорядження № 61 від 31.03.2021р. «Про преміювання працівників  Відділу  

освіти, культури, молоді та спорту Кушугумської селищної ради за березень 2021 

 року» 

-розпорядження № 69 від 08.04.2021р. «Про внесення змін до Паспортів 

бюджетних програм на 2021  рік» 

-розпорядження № 79 від 21.04.2021 року «Про преміювання працівників   

Фінансового відділу Кушугумської селищної ради за квітень 2021 року» 

-розпорядження № 80 від 22.04.2021р. «Про   преміювання  працівників 

Кушугумської селищної ради» 

-розпорядження №83 від 26.04.2021 р. «Про затвердження змін до паспортів 

бюджетних програм на 2021рік»  

-розпорядження № 84 від 27.04.2021р. « Про преміювання працівників  Відділу  

освіти, культури, молоді та спорту Кушугумської селищної ради за квітень 2021 

 року» 

-розпорядження № 85 від 05.05.2021р. «Про надання матеріальної допомоги для 

вирішення соціально-побутових потреб Харченко Олександру Володимировичу, 

першому заступнику селищного голови Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області» 

-розпорядження №91 від 11.05.2021 р. «Про затвердження змін до паспортів 

бюджетних програм на 2021рік» 



 -розпорядження № 96 від 19.05.2021 року «Про преміювання працівників   

Фінансового відділу Кушугумської селищної ради за травень 2021 року» 

-розпорядження № 98 від 21.05.2021р. « Про преміювання працівників  Відділу  

освіти, культури, молоді та спорту Кушугумської селищної ради за травень 2021 

 року» 

-розпорядження № 99 від 21.05.2021р. « Про преміювання працівників  

Кушугумської селищної ради» 

-розпорядження №107 від 01.06.2021 р. «Про затвердження змін до паспортів 

бюджетних програм на 2021рік» 

-розпорядження №114 від 07.06.2021 р. «Про перерозподіл коштів» 

-розпорядження №116 від 10.06.2021 р. «Про перерозподіл коштів» 

-розпорядження № 120 від 22.06.2021р. « Про преміювання працівників  Відділу  

освіти, культури, молоді та спорту Кушугумської селищної ради за червень 2021 

 року» 

-розпорядження № 121 від 22.06.2021 року «Про преміювання працівників   

Фінансового відділу Кушугумської селищної ради за червень 2021 року» 

--розпорядження № 123 від 22.06.2021р. « Про преміювання працівників  

Кушугумської селищної ради» 

 

  

 

Селищний голова                                                                     В.С.Сосуновський 

 

  
 


