
                                     

     У К Р А Ї Н А 

   КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

       Запорізького району Запорізької області 

      Перша сесія восьмого скликання 

 

  РІШЕННЯ  №  

 

від 27 листопада 2020р. 

смт. Кушугум 

                                                             

Про визначення умов оплати праці  селищному голові 

Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області Сосуновському В.С. 

 

      Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, 

органів прокуратури, судів та інших органів» №268 від 09.03.2006 року зі 

змінами та доповненнями,   

  

         КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

         ВИРІШИЛА: 

 

1.Визначити умови оплати праці селищному голові Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області Сосуновському В.С.: 

1.1. Встановити обов’язкові виплати: 

-посадовий оклад (згідно  додатку  50 до Постанови КМУ від   09.03.2006р. 

№268); 

-надбавку за ранг (згідно  додатку  57 до  Постанови КМУ від  09.03.2006р.         

 №268,   стаття   14   Закону   України  «Про   службу  в  органах  місцевого  

 самоврядування») 

-надбавку  за   вислугу  років   в   розмірі    20%    до  посадового   окладу  з  

урахуванням     надбавки      за     ранг     посадової      особи       місцевого      

самоврядування  (згідно   підпункту   4   пункту   3   Постанови   КМУ  від  

09.03.2006р.  №268,   стаття   22  Закону  України  «Про  службу в  органах 

місцевого самоврядування»); 

1.2. Встановити стимулюючі виплати : 

 -надбавку за високі досягнення у праці в розмірі 50% до посадового окладу  

 з  урахуванням  надбавки  за  ранг та  вислугу  років  (згідно  підпункту  1  

 пункту 2 Постанови КМУ від 09.02.2006р. №268); 



 
 

-премію в розмірі 85 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг 

посадової особи місцевого самоврядування,  вислуги років та надбавки за 

високі   досягнення  у   праці (згідно     пункту   6    Постанови    КМУ  від 

09.03.2006р. №268). 

1.3. Встановити одноразові виплати: -матеріальну допомогу на оздоровлення при 

наданні щорічної відпустки в 

 розмірі,  що  не   перевищує   середньомісячної  заробітної  плати  (згідно  

 підпункту 3 пункту 2 Постанови КМУ від 09.03.2006р. №268); 

-матеріальну   допомогу    для   вирішення  соціально-побутових  питань  у  

розмірі, що   не   перевищує   середньомісячної   заробітної  плати  (згідно  

підпункту 3 пункту 2 Постанови КМУ від 09.03.2006р. №268), 

 

 2.Головному бухгалтеру Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області здійснювати нарахування заробітної плати селищному голові   

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області 

Сосуновському В.С. щомісячно в межах фонду заробітної плати та 

затвердженого кошторису відповідно до цього рішення.     

      

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комусію з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

   

 

Селищний голова                                                Сосуновський В.С. 

 

 

 

 


