
 

У К Р А Ї Н А 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району Запорізької області 

                        двадцять перша позачергова  сесія восьмого скликання 
 

РІШЕННЯ № 3 
12 жовтня 2022 р. 

 смт Кушугум 

 

Про затвердження розпоряджень селищного голови з фінансових питань, 

прийнятих в період з 01.07.2022 р. по 30.09.2022 р. 

 

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ВИРІШИЛА: 

   1.Затвердити розпорядження селищного голови з фінансових питань, 

прийнятих   в період з 01.07.2022 р. по 30.09.2022 р.: 

 

- розпорядження №75 від 04.07.2022 р. «Про преміювання працівників 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Кушугумської селищної ради 

за липень 2022  року»; 

- розпорядження №76 від 12.07.2022 р. «Про надання відпустки начальнику 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Кушугумської селищної 

ради»; 

- розпорядження №78 від 15.07.2022 р. «Про преміювання працівників 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Кушугумської селищної ради 

за липень 2022  року»; 

- розпорядження №79 від 15.07.2022 р. «Про преміювання т.в.о. директора 

А.С.Калниш за липень 2022  року»; 

- розпорядження №81 від 19.07.2022 р. «Про преміювання працівників 

Фінансового відділу Кушугумської селищної ради за липень 2022 року»; 

- розпорядження №82 від 19.07.2022 р. «Про преміювання працівників 

Кушугумської селищної ради»; 

- розпорядження №85 від 09.08.2022 р. «Про відрядження селищного 

голови Сосуновського В.С.Кушугумської селищної ради»; 

- розпорядження №86 від 16.08.2022 р. «Про надання відпустки начальнику 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Кушугумської селищної ради 

за серпень 2022 року»; 

- розпорядження №87 від 16.08.2022 р. «Про преміювання т.в.о. директора 

А.С.Калниш за серпень 2022  року»; 

- розпорядження №88 від 17.08.2022 р. «Про преміювання працівників 

Фінансового відділу Кушугумської селищної ради за серпень 2022 року»; 



- розпорядження №89 від 18.08.2022 р. «Про преміювання працівників 

Кушугумської селищної ради»; 

- розпорядження №95 від 07.09.2022 р. «Про відрядження селищного 

голови Сосуновського В.С.»; 

- розпорядження №96 від 14.09.2022 р. «Про відрядження селищного 

голови В.С.Сосуновського»; 

- розпорядження №97 від 16.09.2022 р. «Про преміювання працівників 

Кушугумської селищної ради»; 

- розпорядження №98 від 19.09.2022 р. «Про преміювання працівників 

Фінансового відділу Кушугумської селищної ради за вересень 2022 року»; 

- розпорядження №99 від 19.09.2022 р. «Про преміювання працівників 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Кушугумської селищної ради 

за вересень 2022  року»; 

- розпорядження №100 від 19.09.2022 р. «Про преміювання т.в.о. директора 

А.С.Калниш за вересень 2022  року»; 

- розпорядження №101 від 27.09.2022 р. «Про забезпечення паливно-

мастильними матеріалами комунальних закладів освіти»; 

- розпорядження №102 від 28.09.2022 р. «Про відрядження селищного 

голови Сосуновського В.С.». 

 

 

 

Селищний голова В.С.Сосуновський 


