
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

РІШЕННЯ

в  ід   22 грудня    2018 року № 35                             ХХІХ     сесія селищної ради
смт. Воскресенське                                               восьмого скликання

Про умови оплати праці начальника відділу
 освіти, культури, молоді та спорту
Воскресенської селищної ради
Вітовського району Миколаївської
області  на 2019 рік

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в України»,
керуючись  постановою  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»,  за  погодженням  з  постійними  комісіями  селищної   ради,   сесія
селищної  ради

В И Р І Ш И Л А:

1.  Проводити  у  2019  році  преміювання  начальника  відділу  освіти,
культури,  молоді  та  спорту  Воскресенської  селищної  ради  Вітовського
району Миколаївської області    Черновол Ганни Степанівни:

 щомісячно  у  розмірі  90  % посадового  окладу з  врахуванням
надбавки  за  ранг,  надбавки  за  вислугу  років  та  надбавки  за
складність та напруженість в роботі;

 до державних і професійних свят в розмірі посадового окладу .


7. Встановити  начальнику  відділу  освіти,  культури,  молоді  та  спорту
Воскресенської  селищної  ради  Вітовського  району  Миколаївської  області
Черновол  Ганні  Степанівні надбавку  за  високі  досягнення  у  праці  та
виконання  особливо  важкої  роботи  в  розмірі  50  % посадового  окладу  з
урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років. 

8. При наданні відпустки виплачувати начальнику відділу освіти, культури,
молоді  та  спорту  Воскресенської  селищної  ради  Вітовського  району
Миколаївської області    Черновол Ганні Степанівні матеріальну допомогу
на  оздоровлення  в  розмірі  середньомісячного  заробітку  та  протягом



поточного  року виплатити  матеріальну  допомогу  на  вирішення соціально-
побутових питань в розмірі  середньомісячного заробітку.
9. Головному  бухгалтеру  відділу  освіти,  культури,  молоді  та  спорту
Воскресенської  селищної  ради  Вітовського  району  Миколаївської  області
Ладуновій  К.М.  здійснювати  відповідні  виплати  та  нарахування  у
відповідність нормам чинного законодавства.

10.Дане  рішення  приймається  одноразово  та,  в  разі  необхідності  в  нього
можуть вноситися зміни.
11.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань

регуляторної   політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,  бюджету,
фінансів,  економічної  реформи,  підприємництва,  приватизації  на
власності

Селищний голова                                                                  О.ШАПОВАЛОВ


