
 

 

  Проект рішення сесії 

 

 
   Від 26.12.2016                                             м.Бурштин                                                    № 509 

 

 

 

 

Про оплату праці міського голови, 

заступників міського голови, секретаря ради 

та керуючої справами виконкому 

 

 
 

                           

       Відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», постановою Кабінету Міністрів 

України від 09 березня 2006р № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 

органів»  міська рада 

 

вирішила: 

 

 

       1.Встановити з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року міському голові Джурі 

Роксолані Олександрівні щомісячні надбавки за високі досягнення у праці або за виконання 

особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки 

за ранг та вислугу років. 

       2.Виплачувати міському голові Джурі Роксолані Олександрівні матеріальну допомогу 

для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення при наданні 

щорічної відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати, щомісячно преміювати 

міського голову в розмірі до 100 відсотків до посадового окладу з врахуванням доплати за 

вислугу років, ранг та надбавку згідно із чинним законодавством та нормативними 

документами. 

       3.Встановити з 01 січня 2017р. по 31 грудня 2017р. першому заступнику міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гулику Володимиру Романовичу 

щомісячні надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої 

роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу 

років. 

       4.Виплачувати першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Гулику Володимиру Романовичу матеріальну допомогу для вирішення 

соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у 

розмірі середньомісячної заробітної плати, щомісячно преміювати  в розмірі до 100 

відсотків до посадового окладу з врахуванням доплати за вислугу років, ранг та надбавку 

згідно із чинним законодавством та нормативними документами. 

 

 

 

 

 



 

 

       5.Встановити з 01 січня 2017р. по 31 грудня 2017р. заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Кицелі Надії Юліанівні  щомісячні надбавки за високі 

досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років. 

       6.Виплачувати заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Кицелі Надії Юліанівні матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань 

та допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі середньомісячної 

заробітної плати, щомісячно преміювати  в розмірі до 100 відсотків до посадового окладу з 

врахуванням доплати за вислугу років, ранг та надбавку згідно із чинним законодавством та 

нормативними документами. 

      7.Встановити з 01 січня 2017р. по 31 грудня 2017р. керуючій справами виконавчого 

комітету міської ради Видай Світлані Олександрівні щомісячні надбавки за високі 

досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років. 

      8.Виплачувати керуючій справами виконавчого комітету міської ради Видай Світлані 

Олександрівні матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та 

допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі середньомісячної 

заробітної плати, щомісячно преміювати  в розмірі до 100 відсотків до посадового окладу з 

врахуванням доплати за вислугу років,  ранг та надбавку згідно із чинним законодавством 

та нормативними документами. 

       9.Встановити з 01 січня 2017р. по 31 грудня 2017р. секретарю ради Рибчуку Богдану 

Богдановичу щомісячні надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо 

важливої роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг 

та вислугу років. 

      10.Виплачувати секретарю ради Рибчуку Богдану Богдановичу матеріальну допомогу 

для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення при наданні 

щорічної відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати, щомісячно преміювати в 

розмірі до 100 відсотків до посадового окладу з врахуванням доплати за вислугу років, ранг 

та надбавку згідно із чинним законодавством та нормативними документами. 

      11.Рішення міської ради: від 17 листопада 2015р. № 07/02-15 «Про оплату праці 

міського голови» , від  17 листопада  2015р. № 04/02-15 «Про оплату праці заступникам 

міського голови та керуючого справами виконкому» та розпорядження міського голови 

від 31.12.2015р. №341-р «Про оплату праці секретаря ради» вважати такими, що втратили 

чинність та зняти з контролю. 

      12.Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Р.Джуру та  

завідувача сектору кадрової роботи міської ради І.Якимів.   

 

 

 

 

 Міський голова                                                                        Роксолана  Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


