
ПРОЕКТ 

рішення Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області 

 

від 18.11.2019                                                      м. Бурштин                                                      № 1862 

 

Про умови оплати праці міського 

голови на 2020 рік 

 

Відповідно до ст.21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

ст.ст.2,5,13 Закону України «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 09 

березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 

апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»( зі змінами), 

керуючись статтями 25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада 

вирішила: 

1.Встановити міському голові Джурі Роксолані Олександрівні на 2020 рік: 

1.1. Надбавку за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи у 

розмірі до 50% від посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу років. 

1.2. Щомісячне нарахування і виплату премії у розмірі 25% від посадового окладу з 

урахуванням доплати  за ранг, вислугу років та надбавки. 

1.3. Преміювання до професійних та державних свят у межах бюджетних призначень. 

1.4. Матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для 

оздоровлення при наданні  щорічної  відпустки у розмірі середньомісячної  заробітної плати. 

2. Виплату  проводити в  межах фонду оплати праці. 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 20.12.2018 №05/65-18 

«Про умови оплати праці міського голови  на   2019 рік». 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з питань  бюджету та 

економічного розвитку (В.Рик). 

 

 

Міський голова                                                                                               Роксолана Джура 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення «Про умови оплати праці міського голови  на   2020 рік». 

 

від   18.11.2019                                                                                                                                     №1862 

 

1.Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Відповідно до ст.ст.2,5,13 Закону України «Про оплату праці», ст.21 Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 

2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»( зі змінами), статті 25,26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виникла необхідність в підготовці даного 

проекту рішення.   

2. Потреба і мета прийняття  рішення. 

Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» умови 

оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Кабінетом Міністрів . 

Преміювання міського голови, встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги 

здійснюється  у порядку та розмірах установлених постановою Кабінету Міністрів України  від 

09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами) у межах затверджених 

видатків на оплату праці. Рішення  про зазначені виплати приймається   відповідною радою. 

 Метою прийняття даного рішення є належна оплата праці міського голови. 

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

3.1. ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

3.2. ст.ст.2,5,13 Закону України «Про оплату праці». 

3.3.постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів»( зі змінами). 

4. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття 

рішення.  

Відповідно  до ст..21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування »  

посадові особи одержують заробітну плату, розмір якої має забезпечувати достатній життєвий 

рівень. 

Доповідач: завідувач сектору кадрової роботи Ірина Фітак. 

 

Завідувач  сектору кадрової  роботи         Ірина Фітак 

 



 

 

 

 


