
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ  

 

Від 13.10.2021                                     м. Бурштин                                               № 3335 

 

Про встановлення надбавки за  

вислугу років АНДРІЄШИНУ В.М. 

 

 

   Керуючись ст.21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, 

пунктами 3 та 6 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 “Про 

упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 

влади, органів прокуратури, судів та інших органів” 

  

Розглянувши подання секретаря міської ради Іванюка Романа Степановича, в зв’язку 

з набуттям 21 жовтня 2021 року міським головою АНДРІЄШИНИМ В.М. права на 

встановлення надбавки за вислугу років (стаж служби в органах місцевого самоврядування 

станом на 21.10.2021 року становить 5 років 0 місяців 0 днів) міська рада  

вирішила: 

1. Встановити з 21 жовтня 2021 року міському голові АНДРІЄШИНУ Василю 

Михайловичу надбавку за вислугу років в розмірі 15% до посадового окладу з урахуванням 

доплати за ранг. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Іванюка Р.С.  

 

 

 

Міський  голова                                                                                    Василь АНДРІЄШИН                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

«Про  встановлення надбавки  міському голові АНДРІЄШИНУ В.М.» 

 

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 України. 

Згідно з 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» посадовим особам місцевого 

самоврядування встановлюється надбавка за вислугу років у відсотках до посадового 

окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби, служби в 

органах місцевого самоврядування (понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 

20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків). 

 Рішення про встановлення надбавки  міського голови приймається міською радою у 

порядку та розмірах, визначених  зазначеною постановою. 

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. Розмір надбавки за вислугу років є чітко 

визначеним.  

 
 

 

Начальник відділу кадрової роботи  

та військового обліку                                                                                              Ірина Фітак 

 

 

 

 

 

 


