
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання 

«Про встановлення на 3 квартал 2016 року розміру щомісячного преміювання 

міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступника 

міського голови та керуючого справами виконавчого комітету Знам’янської міської ради» 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення: рішенням 

Знам’янської міської ради від 22.01.2016 року №89 затверджено Положенння про 

порядок преміювання міського голови, секретаря міської ради, першого заступника 

міського голови, заступника міського голови та керуючого справами виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради. 

2. Потреба і мета прийняття рішення: встановлення на 3 квартал 2016 року 

щомісячного преміювання посадових осіб, а саме: міського голови, секретаря 

міської ради, першого заступника міського голови, заступника міського голови та 

керуючого справами виконавчого комітету Знам’янської міської ради. 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення: нарахування та виплата премії посадовим особам, а саме: 

міському голові, секретарю міської ради, першому заступнику міського голови, 

заступнику міського голови та керуючому справами виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради. 

4. Механізм виконання рішення: прийняття рішення міської ради. 

5. Порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується 

внести зміни до існуючого рішення ради): не потребує. 

6. Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, 

або іншого місця оприлюднення: 22..0.6.2016, сайт Знам’янської міської ради. 

7. Дата, підпис та ПІБ суб’єкту подання проекту рішення: 

                                                             М.Терновий 

8. Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена 

підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»: 
 

                 22.06. 2016                                                       Н.Клименко 
            

П’ятнадцята сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від    22    липня   2016  року                                                                          № 

м.Знам’янка 
                  

Про встановлення на 3 квартал 2016 року  

розміру щомісячного преміювання  

міського голови, секретаря міської ради,  

першого заступника міського голови, заступника міського голови  

та керуючого справами виконавчого комітету  

Знам`янської міської ради  

 

Відповідно до рішення міської ради від 22 січня 2016 року №89 «Про затвердження 

Положення про порядок преміювання міського голови, секретаря міської ради, 

заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

В и р і ш и л а : 

1. Встановити на 3 квартал 2016 року щомісячне преміювання посадових осіб в 

межах фонду оплати праці: 



- міському голові С. Філіпенку  у розмірі _________ 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. 

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

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

 

 

             Міський голова    С.Філіпенко 
             

 


