
 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

рішення виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

від 03.11.2022                               м.Бурштин                                                 №269 

 

 

 

 

Про преміювання головного лікаря 

КНП « Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Савчин О.М. 

 

 

 

 

Розглянувши звернення уповноваженого представника  трудового колективу КНП 

« Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Т.Кропельницької 

щодо преміювання головного лікаря КНП « Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради  Івано –Франківської області 

О.Савчин  за особистий вклад у загальні результати роботи закладу по виконанню заходів 

та завдань, передбачених виробничими планами, своєчасне і якісне  подання статистико-

фінансової звітності та відповідно до Колективного договору між адміністрацією та 

трудовим колективом КНП « Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради  Івано –Франківської області на 2021-2023 роки, 

схваленого на загальних зборах  трудового колективу  21.01.2021 р., протокол №5 

(Додаток №5 Положення про преміювання працівників  КНП « Бурштинський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» » Бурштинської міської ради  Івано –

Франківської області, розділ ІІ) та Контракту з головним лікарем КНП « Бурштинський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради  Івано –

Франківської області від 14.06.2018 р., керуючись ст.31 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет  міської ради  

                                               вирішив: 

1.Преміювати головного лікаря КНП « Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради  Івано – Франківської області 

О.Савчин в розмірі посадового окладу за особистий вклад у загальні результати роботи 

закладу по виконанню заходів та завдань, передбачених виробничими планами, своєчасне 

і якісне  подання статистико-фінансової звітності . 

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                  Василь АНДРІЄШИН 

 



 

 

 

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про преміювання головного 

лікаря КНП « Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Савчин О.М.» 

 

від  _______________                                                                                            №_________ 

 

 

1.Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Відповідно до звернення уповноваженого представника  трудового колективу КНП 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Т.Кропельницької 

щодо преміювання головного лікаря КНП « Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради  Івано –Франківської області 

О.Савчин виникла необхідність в підготовці даного проекту рішення.   

 

2. Мета і завдання підготовки проекту рішення. 

Метою прийняття рішення є грошова винагорода головного лікаря КНП 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської 

міської ради  Івано – Франківської області О.Савчин в розмірі посадового окладу.  

 
3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

3.1. Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом КНП « 

Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської 

міської ради  Івано –Франківської області на 2021-2023 роки, схвалений на загальних 

зборах  трудового колективу  21.01.2021 р., протокол №5 (Додаток №5 Положення про 

преміювання працівників  КНП « Бурштинський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» » Бурштинської міської ради  Івано –Франківської області, розділ 

ІІ). 

3.2. Контракт з головним лікарем КНП « Бурштинський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Бурштинської міської ради  Івано –Франківської області. 

3.3. ст.31 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

 
Автор проекту: начальник відділу кадрової роботи та військового обліку Ірина Фітак. 

 

 

Доповідач  та співавтор проекту:  заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Володимир Чуйко. 

 

 

Начальник відділу кадрової роботи 

та військового обліку                    Ірина Фітак 

 

 

Заступник міського голови з питань 

 діяльності виконавчих органів                                                                 Володимир Чуйко 

 


