
  
Знам`янськаміськарадаКіровоградськоїобласті 

 

Протокол 
позачергової восьмої сесіїЗнам`янськоїміської ради 

      сьомогоскликання 
від5 лютого2016 року 

 
Початок – 9.00 

Місце проведення: зал засідання 

міської ради 

Всьогообранодепутатів –34, з них: 

Присутні –28 депутатів (список додається) 

Відсутні –6 депутатів(список додається) 

 

Сесію веде:   Філіпенко Сергій Іванович – міський голова. 
Протокол веде: ШведченкоІринаВікторівна – оператор комп’ютерного набору 

відділу по обслуговуванню ради. 

 

 На пленарному засіданні позачергової восьмої сесії  Знам`янської міської ради 

сьомого скликання із 34 депутатів міської ради присутні 28 депутатів та міський голова, 

що дає сесії право бути правомочною.На сесії міської ради відсутні 6 депутатів міської 

ради: C.Гуров, Є.Ліщенко, О.Щава, С.Постика, С.Лєвінте, Н.Коленченко 

 У роботі сесії беруть участь: А.Тесленко – депутат Кіровоградської обласної ради, 

В.Загородня – перший заступник міського голови, І.Ратушна – керуюча справами 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради, М.Лук’яниця  - помічник-консультант 

депутата міської ради Н.Клименко, начальники та спеціалісти  структурних підрозділів 

апарату управління Знам’янської міської ради, представники засобів масової інформації, 

міських громадських організацій та міських організацій політичних партій. 

Міський голова запропонував обрати лічильнукомісіюу складі 2 осіб 

дляпідрахункуголосівпід час відкритогоголосування. 

Запропонований склад лічильноїкомісії: І.Грінченко, К.Пастух. 

Голосували за склад лічильної комісії: 

Результати голосування: «За» - 29 , «Проти» -0  , «Утримався» -0 

  

Обговорення порядку денного:  

 Міський голова запропонував  прийняти порядок денний за основу. 

1. Про повторний розгляд  рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання від 

22.01.2016 року №107 «Про умови  оплати  праці міського голови, секретаря 

міської ради, заступників міського голови та керуючого справами виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради у першому кварталі 2016 року» 

Голосували: 

За прийняття порядку денного за основу. 

Результати голосування: «За» - 27, «Проти» - 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 2 

(С.Філіпенко, Н.Клименко). 



 Міський голова С.Філіпенко і секретар міської ради Н.Клименко виступили із 

заявами, що не братимуть участі в голосуванні, оскільки дане питання містить для них 

конфлікт інтересів. 

 

Переходимо до розгляду питання порядку денного. 

 

1.Слухали:  

Про повторний розгляд  рішення Знам’янської міської ради сьомого 

скликання від 22.01.2016 року №107 «Про умови  оплати  праці міського голови, 

секретаря міської ради, заступників міського голови та керуючого справами 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради у першому кварталі 2016 року». 

Інформував: Ю.Данільченко – начальник юридичного відділу висловив зауваження на 

рішення №107 від 22.01.2016р. Зокрема, наголосив, що законодавством передбачено, що 

міська рада може приймати рішення щодо регулювання заробітної плати лише для 

міських голів та їхніх заступників. Питання щодо встан6овлення розміру заробітної плати 

посадових осіб місцевого самоврядування та службовців, відповідно до законодавства, не 

належить до компетенції рад. Згідно  з пунктом 2 Постанови КМУ від 09.03.2006р. №268 

встановлювати надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої 

роботи та здійснювати преміювання працівників, відповідно до їх особливого вкладу в 

загальні результати роботи у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 

10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці, надано право керівникам 

органів, зазначених у пункті 1 цієї постанови. Прийняте ж міською радою рішення від 

22.01.2016 року не передбачає зазначеного. Премія – це основний, найбільш ефективний 

стимулюючий вид додаткової, понад основну, заробітної плати, яка виплачується за 

поліпшення основних показників колективної та індивідуальної праці працівників, а 

також  кінцевих загальних результатів діяльності. Отже, не може залежати премія чи 

надбавки міського голови, його заступників, секретаря ради та керуючого справами 

міськвиконкому від виконання Постанови КМУ №1013 та від виплати протягом 

бюджетного року заробітної плати працівникам апарату управління, як це передбачено 

пунктом 3 даного рішення, а лише від результату та показників їх трудової діяльності, а 

умовою виплати надбавок є інтенсивність роботи та участь керівних працівників у 

розробці нормативно-правових актів. Ю.Данільченко  зазначив, що пункт 3  рішення 

міської ради від 22.01.2016р. №107 не відповідає вимогам чинного законодавства про 

оплату праці. 

 

В обговоренні взяли участь:С.Філіпенко, міський голова, зазначив, що він, як керівник та 

особа, відповідальна за нарахування заробітної плати, повинен виконувати закони та 

підзаконні акти в частині нарахування та виплати заробітної плати, а  також вважає за 

необхідне здійснювати преміювання працівників за результатами виконаної ними роботи. 

 Також в обговоренні даного питання виступили: Н.Тесленко, О.Антоненко, 

Н.Тишкевич, Н.Данасієнко, І.Микуляк, С.Кліпацький. 

Головами постійних комісій міської ради С.Кліпацьким та М.Терновим було 

внесено пропозицію щодо підготовки юридичним відділом на розгляд чергової сесії 

міської ради 19.02.2016 року проекту рішення «Про умови оплати праці міського голови, 

секретаря міської ради, заступників міського голови та керуючого справами виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради у  І-му  кварталі 2016 року». 

 Міський голова запропонував голосувати за проект рішення. 

Голосували: 

 За проект рішення. 

Результати голосування:  «За» - 0; «Проти» - 0; «Утримався» - 27, «Не голосували» - 2 

(С.Філіпенко, Н.Клименко). 

Вирішили: Рішення відхилено  за результатами голосування. 



 

 

 Міський голова повідомив, щопитання, внесені до порядку денного, розглянуті. 

Запитав чи єзауваження, пропозиціїщодороботисесії? Зауважень та пропозицій не 

надійшло. 

Оголосивпозачергову восьму сесіюміської ради сьомого скликаннязакритою. 

 

 

/прозвучав ДержавнийГімнУкраїни/ 

 

 
 

Протокол вела   підпис  І.Шведченко 

 


