
 
УКРАЇНА 

ПЛАВНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

РЕНІЙСЬКОГО РАЙОНУОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

68822, Україна, Одеська обл., Ренійський р-н, с.Плавні, вул. Миру, 74Б 

тел/факс: (04840) 35-2-42, тел.: 4-05-84, E-mail: plavni.rada@ukr.net 

Код ЄДРПОУ 04380531 

_____________________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ 

40-ї сесії Плавнівської сільської ради Ренійського району 

Одеської області сьомого скликання 

 

Про затвердження розпоряджень виданих сільським головою 

в період з 19 квітня по 31 серпня 2019 року 

 

Керуючись п.20 п.3 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

Плавнівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити розпорядження сільського голови видані в період з 19 квітня по 31 серпня 

2019 року (додаток №1). 

 

 

Сільський голова      Г.І.Булгару 

 

05 вересня 2019 року 

№295-VII 



Додаток 1 
до рішення 40-ої сесії 

Плавнівської сільської ради 

від 05.09.2019 року 

№295-VII 

Розпорядження сільського голови видані 

в період з 19 квітня по 31 серпня 2019 року 

 

№ 

з/п 

Назва розпорядження № 

розпорядження 

Дата 

прийняття 
2.  Про створення тимчасових робочих місць для проведення 

громадських робіт на території Плавнівської сільської ради 
№21/ОД-2019 03.05.2019 

3.  Про призначення відповідального за обліку робочого часу по 

апарату Плавнівської сільської ради 
№22/ОД-2019 15.05.2019 

4.  Про організацію обліку дітей і підлітків шкільного віку в с.Плавні №23/ОД-2019 16.05.2019 

5.  Про тимчасове надання права першого підпису №24/ОД-2019 22.05.2019 

6.  Про надання право застосування електронного цифрового підпису №25/ОД-2019 22.05.2019 

7.  Про скликання 39-0ї сесії Плавнівської сільської ради сьомого 

скликання 
№26/ОД-2019 07.06.2019 

8.  Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2019 

рік 
№27/ОД-2019 10.06.2019 

9.  Про призначення відповідальним за проведення Всеукраїнського 

перепису населення 
№28/ОД-2019 10.06.2019 

10.  Про призначення уповноваженої особи –координатора з питань 

здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статті на території с.Плавні 

Ренійського району 

№29/ОД-2019 13.06.2019 

11.  Про проведення санітарного дня в ДНЗ Ластівка №30/ОД-2019 26.06.2019 

12.  Про закриття дошкільного навчального закладу «Ластівка» для 

проведення ремонту 
№31/ОД-2019 26.06.2019 

13.  Про упорядкування структури заробітної плати працівників 

виконавчого комітету Плавнівської сільської ради 
№32/ОД-2019 26.06.2019 

14.  Про створення тимчасових робочих місць для проведення 

громадських робіт на території Плавнівської сільської ради 
№33/ОД-2019 06.07.2019 

15.  Про скликання 40-0ї сесії Плавнівської сільської ради сьомого 

скликання 
№34/ОД-2019 23.08.2019 

16.  Про преміювання працівників Плавнівської сільської ради за 

квітень місяць 2019 року 
№6/ ЛС-2019 22.04.2019 

17.  Про звільнення з роботи у зв’язку з закінченням строку трудового 

договору 
№7/ЛС-2019 26.04.2019 

18.  Про зарахування на громадські роботи №8/ЛС-2018 03.05.2019 

19.  Про звільнення інспектора Кара О.М. №9/ЛС-2018 14.05.2019 

20.  Про прийняття на роботу Кічук Н.Г. №10/ЛС-2018 15.05.2019 

21.  Про преміювання працівників Плавнівської сільської ради за 

травень місяць 2019 року 
№11/ЛС-2018 24.05.2019 

22.  Про звільнення Кожокару М.К. №12/ЛС-2018 24.05.2019 

23.  Про звільнення з роботи у зв’язку з закінченням строку трудового 

договору 
№13/ЛС-2018 29.05.2019 

24.  Про преміювання працівників Плавнівської сільської ради за 

червень місяць 2019 року 
№14/ЛС-2019 21.06.2019 

25.  Про преміювання працівників Плавнівської сільської ради за 

липень місяць 2019 року 
№15/ЛС-2019 25.07.2019 

26.  Про зарахування на громадські роботи №16/ЛС-2018 06.08.2019 

27.  Про преміювання працівників Плавнівської сільської ради за 

серпень місяць 2019 року 
№17/ЛС-2018 23.08.2019 



28.  Про звільнення з роботи у зв’язку з закінченням строку трудового 

договору 
№18/ЛС -2018 23.08.2019 

29.  Про зарахування на громадські роботи №19/ЛС -2018 05.09.2019 

30.  Про надання відпустки технічки Будинку культури Плавнівської 

сільської ради 
№08/О-2019 24.04.2019 

31.  Про надання відпустки директору Будинку культури Плавнівської 

сільської ради 
№09/О-2019 10.05.2019 

32.  Про надання відпустки керівнику народного колективу Будинку 

культури Плавнівської сільської ради 
№10/О-2019 10.05.2019 

33.  Про надання відпустки Булгару Г.І.  №11/О-2019 22.05.2019 

34.  Про надання відпустки головному бухгалтеру Плавнівської 

сільської ради 
№12/О-2019 28.05.2019 

35.  Про надання відпустки діловоду Плавнівської сільської ради №13/О-2019 28.05.2019 

36.  Про надання відпустки спеціалисту 2 категорії Плавнівської 

сільської ради 
№14/О-2019 26.06.2019 

37.  Про надання відпустки завідуючої ДНЗ «Ластівка» №15/О-2019 27.06.2019 

38.  Про надання відпустки секретарю Плавнівської сільської ради №16/О-2019 17.07.2019 

39.  Про надання відпустки без збереження заробітної плати 

спеціалисту 2 категорії сільської ради Коробєр Р.С. 
№17/ О-2019 22.07.2019 

40.  Про надання відпустки без збереження заробітної плати відію 

пожежної машини сільської ради Камбур В.С. 
№18/О-2019 23.07.2019 

41.  Про надання відпустки відповідальному черговому Крєцу С.І. №19/О-2019 30.07.2019 

42.  Про надання відпустки касиру, завідуючої ВОБ Плавнівської 

сільської ради Руму С.І. 
№20/О-2019 31.07.2019 

43.  Про надання відпустки прибиральниці службових приміщень 

Плавнівської сільської ради Жоля О.М. 
№21/О-2019 31.07.2019 

 

 

 

 

Секретар сільської ради    Г.В.Жоля 


