
УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від « ^ /  » 20^ /  р, № 6  їО гїУ-О

Про внесення змін до розпорядженйймс Шйбйй обласної ради від 25 травня 
2018 року № 94/2018-О «Про тимчасове виконання обов’язків головного лікаря 
Голозубинецької обласної протитуберкульозної лікарні»

Враховуючи рішення Хмельницької обласної ради від 20 грудня 2019 року 
№ 24-29/2019 «Про реорганізацію Голозубинецької обласної протитуберкульозної 
лікарні шляхом перетворення», відповідно до Порядку призначення і звільнення з посад 
керівників підприємств, установ, закладів, організацій -  об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, затвердженого рішенням 
обласної ради від 21 квітня 2016 року № 48-5/2016 (зі змінами), постанови Кабінету 
Міністрів 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» (зі змінами), керуючись статтею 55 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»:

Внести такі зміни до розпорядження голови обласної ради від 25 травня 
2018 року № 94/2018-о «Про тимчасове виконання обов’язків головного лікаря 
Голозубинецької обласної протитуберкульозної лікарні»:

1. Замінити в тексті та назві розпорядження слова:
1) «головний лікар» на слова «Директор» у відповідних відмінках»;
2) «Голозубинецька обласна протитуберкульозна лікарня» на слова «комунальне 

некомерційне підприємство «Голозубинецька обласна туберкульозна лікарня» 
Хмельницької обласної ради» у відповідних відмінках».

2. Пункт 2 розпорядження викласти в такій редакції:
«2. За виконання обов’язків Директора, передбачених Статутом Підприємства 

нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, виходячи з установлених:
- посадового окладу у розмірі до двох посадових окладів працівника основної 

професії -  лікаря-фтизіатра згідно штатного розпису. Посадовий оклад директора 
змінюється зі зміною мінімального посадового окладу працівника основної професії 
лікаря-фтизіатра;

- премії, доплат, надбавок, чи інших заохочувальних виплат, передбачених 
законодавством. Розмір премії встановлюється за погодженням із Засновником у разі

оваїїоеті із заробітної плати працівникам підприємства, за спожиті 
Ш ^д^г^цлатежів до державного і місцевих бюджетів у межах

ірмін тимчасового виконання обов’язків Директора до 14 травня
раці».

Віолета ЛАБАЗЮК


