
          

         ПРОЕКТ 

     Четверта сесія Знам`янської міської ради 

сьомого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  «___»_______ 2015 року        № 

м. Знам`янка 
Проект рішення виносить постійна 

комісія з питань бюджету та 

економічного розвитку міста 

(гол.М.Терновий) 

Про умови оплати праці міського голови, 

секретаря міської ради, заступників міського голови 

та керуючого справами виконавчого комітету 

Знам`янської міської ради 

 

 Відповідно до п.4 Постанови Кабінету  Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 

«Про упорядкування структури та умов  оплати праці працівників апарату органів виконавчої 

влади, органів прокуратури, судів та інших органів», керуючись ст.26 Закону України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

В и р і ш и л а: 
1. Оплату праці міського голови, секретаря ради, заступників міського голови, керуючого 

справами здійснювати відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 

2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов  оплати праці працівників апарату 

органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів». 

2. Відповідно до ст.15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування в 

Україні» встановити міському голові Філіпенку С.І. 6 ранг посадової особи органів 

місцевого самоврядування з 30 листопада 2015 року. 

3. Встановити міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови та 

керуючому справами виконавчого комітету Знам`янської міської ради  надбавку у розмірі 

100 відсотків  до посадового окладу, рангу, вислуги років за особливий характер роботи і 

інтенсивність праці  та роботу з нормативно-правовими актами відповідно до п.2.1 

Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про упорядкування 

структури та умов  оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів». 

4. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року №414 «Про 

види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв`язку із роботою, яка 

передбачає допуск до державної таємниці», встановити доплату  міському голові у розмірі 

10 відсотків до посадового окладу при наявності допуску. 

5. Надавати посадовим особам вказаним у п.1 матеріальні допомоги на оздоровлення та  для 

вирішення соціально побутових питань у розмірах, встановлених підпунктом 3 пункту 2 

Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів». 

6. Здійснювати  щомісячно преміювання  посадовим особам, вказаним у п.1, в межах фонду  

оплати праці, передбаченого в кошторисі виплат на утримання апарату виконавчого 

комітету у розмірі 100 відсоткового посадового окладу. 

7. У разі незадовільної роботи міського голови постійні комісії міської ради мають право 

вносити на розгляд сесії міської ради питання про зменшення розміру або зняття премії з 

міського голови та секретаря міської ради. 

8. Надати право міському голові, залежно від результатів  роботи, зменшувати розмір премії 

заступникам міського голови та керуючому справами виконавчого комітету. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голів постійних комісій міської ради. 

 

 

Міський голова    С.Філіпенко 



 

 

 


