
 
УКРАЇНА

ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА
VIII  СЕСІЯ   VII  СКЛИКАННЯ

        Проект 

      РІШЕННЯ № 
____.___.2018                                                          м.  Хуст

Про оплату праці  
 

Відповідно  до  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  №268  від  09.03.2006
року  "Про  упорядкування  структури  та  умов  оплати  праці  працівників  апарату
органів  виконавчої  влади,  органів  прокуратури,  судів  та  інших  органів»,  сесія
міської ради

в и р і ш и л а:

1. Установити надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо
важливої роботи в межах фонду оплати праці:

- міському  голові,  секретарю  ради,  першому  заступнику  міського  голови з
питань  діяльності  виконавчих  органів  ради,  заступнику з  питань  діяльності
виконавчих органів ради, заступнику з питань діяльності виконавчих органів ради –
керуючий справами  у розмірі 50% від посадового окладу з урахуванням надбавки за
ранг та надбавки за вислугу років.

2.  Здійснювати  щомісячне  преміювання  за  фактично  відпрацьований  час  в
межах передбаченого  преміального  фонду,  згідно  Постанови  Кабінету  Міністрів
України  від  09.03.2006  р.  №268,  Положення  «Про  преміювання  та  надання
матеріальної  допомоги  працівникам  апарату,  відділів  та  управлінь  виконавчого
комітету Хустської міської ради», затвердженого рішенням VІ  сесії VI скликання
від 24.02.2017 р. № 527:

- міському голові у розмірі 260%;
- секретарю ради,  першому заступнику міського голови з  питань діяльності

виконавчих органів ради, заступнику з питань діяльності  виконавчих органів ради,
заступнику з  питань  діяльності  виконавчих органів ради – керуючий справами у
розмірі 220%.

3. Дозволити  виплачувати  матеріальну  допомогу  для  вирішення  соціально-
побутових питань,  матеріальну допомогу для оздоровлення при наданні щорічної
відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати  міському голові,  секретарю
ради, першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради, заступнику з питань діяльності виконавчих органів ради, заступнику з питань
діяльності виконавчих органів ради – керуючому справами.



4. Проводити  преміювання  міського  голови,  секретаря  ради,  першого
заступника міського  голови з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради,
заступника з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради,  заступника з  питань
діяльності  виконавчих органів  ради –  керуючого  справами та  інших працівників
апарату  та  структурних  підрозділів  виконавчого  комітету  міської  ради  за
підсумками  роботи   протягом  року,  до  святкових  дат  та  до  дня  місцевого
самоврядування   в  розмірі  середньомісячної  заробітної  плати  в  межах
передбаченого фонду оплати праці.

5. Установити,  що  виплати,передбачені  п.п. 1-4  даного  рішення,  вводяться  в
дію з 01.01.2019 року.

6. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на   завідувача  відділу
бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера Хустської міської ради.
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