
             ПРОЕКТ 

 

        ____________ сесія Знам`янської міської ради 

сьомого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
від    квітня 2016 року         № 

м. Знам`янка 

Про умови оплати праці міського голови, 

секретаря міської ради, заступників міського голови 

та керуючого справами виконавчого комітету  

Знам`янської міської ради на 2 квартал 2016 року 

 

Приймаючи до уваги Положення про порядок преміювання міського голови, 

секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради та встановлення надбавки за високі 

досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, 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. Встановити на 2016 року надбавку за високі досягнення у праці або виконання 

особливо важливої роботи: 

– міському голові С.Філіпенку  у розмірі 100%  до посадового окладу з урахування 

надбавки за ранг та вислугу років; 

- першому заступнику міського голові В.Загородній  у розмірі _____ до посадового 

окладу з урахування надбавки за ранг та вислугу років; 

- секретарю міської ради Н.Клименко у розмірі _____ до посадового окладу з 

урахування надбавки за ранг та вислугу років; 

- заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів С.Гребенюку 

у розмірі _____ до посадового окладу з урахування надбавки  за ранг та вислугу 

років; 

- керуючій справами (секретарю) виконавчого комітету Знам’янської міської ради 

І.Ратушній у розмірі _____ до посадового окладу з урахування надбавки за ранг та 

вислугу років. 

2. Здійснювати щомісячно преміювання посадових осіб в межах фонду оплати праці: 

- міському голові С. Філіпенку  у розмірі 100% до посадового окладу; 

- першому заступнику міського голови В.Загородній  у розмірі _____ до 

посадового окладу; 

- секретарю міської ради Н.Клименко у розмірі ____ до посадового окладу; 

- заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

С.Гребенюку у розмірі _____ до посадового окладу; 

- керуючій справами (секретарю) виконавчого комітету Знам’янської міської 

ради І.Ратушній у розмірі ______ до посадового окладу. 

3. Дане рішення набирає чинності з 01 квітня 2016 року. 
4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету 

та економічного розвитку міста (гол.М.Терновий). 

 

 

             Міський голова    С.Філіпенко 
 

 

 



 


