
ЗБАРАЗЬ КА  МІС Ь КА  РАДА
Т Е Р НОП ІЛЬСЬ КОЇ  ОБЛАСТ І

V II  С КЛИКА Н НЯ
ДВАДЦЯТ Ь  ЧЕ Т В ЕР ТА С ЕС ІЯ

 РІШЕННЯ

№ VII/24/6                                                                       від 07 вересня 2018 року

     Про присвоєння чергового
рангу  посадової  особи
місцевого  самоврядування
Полікровському Р.С.

 Розглянувши  інформацію  начальника  загального  відділу  міської  ради
Петрієвої  А.О., керуючись ст.ст. 14, 15 Закону України "Про службу в органах
місцевого самоврядування в Україні", Законом України "Про внесення змін до
ст. 14  Закону України "Про службу в  органах місцевого самоврядування"  №
2317-IV від 12.01.2005р., опублікований 09.02.2005р., відповідно до Постанови
КМУ  від  09.03.2006р.  №  268  "Про  впорядкування  умов  оплати  праці
працівників апарату органів виконавчої влади місцевого самоврядування та їх
виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" та внесеними
змінами, сесія міської рада

ВИРІШИЛА: 

1. Присвоїти Полікровському Роману Степановичу, міському голові Збаража, 7
ранг  посадової  особи місцевого самоврядування  в  межах четвертої  категорії
посад як такому, що успішно відпрацював на займаній посаді 2 роки.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника загального
відділу міської ради Петрієву А.О. та заступника міського голови - начальника
фінансово-господарського відділу Збаразької міської ради Опалюк М.Я.

3. Зобов'язати міського голову Полікровського Р.С. підписати дане рішення.

Міський голова Збаража            Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ



Секретар ради
07.09.2018р.

________________ Напованець Р.П.

Начальник відділу реєстрації та 
правового забезпечення
07.09.2018р.

________________ Присяжнюк О.А.

Начальник загального відділу
07.09.2018р.

________________ Петрієва А.О.
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