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Про премiювання
бухгалтерiв лiцею

ВiдповiдНо до постанови Кабiнеry MiHicTpiB вiд 30.08.2оО2 Ne,l298 uПро оплату
працi прqцiвникiв на ocHoBi единот тарифнот сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати
працi працiвниКiв установ, закпадiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноТ
сфери>, на виконання листiв управлiння освiти департаменту ryMaHiTapHoT
полiтикИ ЛьвiвськОТ MicbKoT ради вiд 15.04,20,19 Ns4-260,1-953 та вiддiлу освiти вiд
17 .04,2019 Ns260/07 -вих-27 8

НА}(A3УЮ:

1. Виплатити премiю головному бухгалтеру 3варич о.С. та бухгалтеру Герезi
Л,М. в межах посадового окладу та в межах фонду оплати працi у KBiTHi 20,t9 року.

2, ГоловНому бухгалтерУ провестИ нарахування та виплаry премiТ.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Р. Балаш

О.3варич
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Про премiювання
бухгалтерiв лiцею

ВiдповiдНо до посТанови Кабiнету MiHicTpiB вiд 30.08.2оо2 Ns.l298 ,,Про оплаry
працi працiвникiв на ocHoBi единот тарифнот сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати
працi працiвникiв установ, зашадiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноТ
сфери>, на виконання листiв управлiння освiти департаменry ryMaHiTapHoTполiтикИ ЛьвiвськОТ MicbKoT ради вiд'l5.04.20,19 Ns4-2601-95з та вiддiлу освiти вiд
17,04,2019 Ns260/07 -вих-27 8

НА}(A3УЮ:

1, Виплатити премiю головному бухгалтеру 3варич о.С, та бухгалтеру Герезi
Л,М. в межах посадового окладу та в межах фонду оплати працi у липнi 2019 року.2. ГоловНому бухгалтерУ провести нарахування та виплаry премiТ.

3. Контроль за виконанням даного наказу залицаю за собою.

Р.Балаш

О,3варич
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Про премiювання
бухгалтерiв лiцею

ВiдповiдНо до постанови Кабiнеry MiHicTpiB вiд 30.08.2оо2 Ns129B ,,Про оплаry
працi працiвникiв на ocHoBi единот тарифнот сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати
працi працiвникiв установ, зашадiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноТ
сфери>, на виконання листiв управлiння освiти департаменry ryMaHiTapHoT
полiтики ЛьвiвськоТ MicbKoT ради вiд'15.04.2019 Ns4-260,1-953 та вiддiлу освiти вiд
17 .04,20 19 Ns260/07 -вих-27 8

НА}(AЗУЮ:

,1, Виплатити премiю головному бухгалтеру 3варич о.С. та бухгалтеру Герезi
Л.М. В межаХ посадовОго окладУ та в межах фонду оплати працi,

2. Головному бухгалтеру провести нарахування та виплаry п
3. Контроль за виконанням даного наказу залищаю за

Р. Балаш

з наказом ознайомлена: О.3варич
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ВiдповiдНо до постанови Кабiнету MiHicTpiB вiд 30.08,2оо2 Ns1298 uПро оплаryпрацi працiвникiв на ocHoBi единот тарифнот сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплатипрацi працiвниКiв установ, закладiВ та органiзацiЙ окремих галузей бюджетноТ
сфери>>, на виконання листiв управлiння освiти департаменту ryMaHiTapHoTполiтикИ ЛьвiвськОТ MicbKoT ради вiд 'l5.04.2019 Ns4-2601-95з та вiддiлу освiти вiд

НАlИ3УЮ:

: 1, Виплатити премiю головному бухгалтеру 3варич о.С. та бухгалтеру Герезiл,м, в межах посадового окладу та в межах фонду оплати працi у червнi 2019polry.

2. ГоловНому бухгалтерУ провести нарахування та виплаry премiТ.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаlsэа собою.

Р.Балаш
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Про премiювання
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ВiдповiдНо до постанови Кабiнеry MiHicTpiB вiд 30.08.2оо2 Ns1298 uПро оплаryпрацi працiвниКiв на ocHoBi единоТ тарифноТ сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплатипрацi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноТ
сфери>>, на виконання листiв управлiння освiти департаменту ryMaHiTapHoTполiтики Львiвськоi MicbKoT ради вiд 15.04.2о19 Ns4-2601-95з та вiддiлу освiти вiд
17 .04,20 19 Ns260/07 -вих,27 8

НАl(A3УЮ:

1, Виплатити премiю головному бухгалтеру 3варич о.С, та бухгалтеру ГерезiЛ.М, в межах посадового окладу та в межах фонду оплати працi у серпнi 20,19
року.

2. ГоловНому бухгалтерУ провестИ нарахування та ВИПЛаТ_ч,* премiТ
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

I

В.о.ди

з наказом ознайомлена:

*r'
lSb

tФо|Ьт
ýо l.Семчишин

О.3варич


