
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від             2021 року №                                  ____ сесія селищної
смт. Воскресенське                                                            ради восьмого скликання
                                                    
Про затвердження  Положення про умови
оплати  праці,  преміювання,  виплату
надбавок,  матеріальне  стимулювання  і
соціальне  забезпечення  працівників
відділу освіти, культури, молоді та спорту
Воскресенської  селищної  ради  та
підпорядкованих йому установ та закладів

  Відповідно  до  пункту  5  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні»,  Конституції України, Кодексу законів України про
працю,  Законів  України  «Про  оплату  праці»,  «Про  колективні  договори  і
угоди», на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року
№  1298  «Про  оплату  праці  працівників  на  основі  Єдиної  тарифної  сітки
розрядів  і  коефіцієнтів  з  оплати  праці  працівників  установ,  закладів  та
організацій  окремих  галузей  бюджетної  сфери  (із  змінами),  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»  (із  змінами),  наказу
Міністерства освіти та науки від 26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов
оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних
закладів,  установ  освіти  та  наукових  установ  (із  змінами)   та  наказу
Міністерства праці України від 01.10.1996 року №77 «Про умови оплати праці
робітників,  зайнятих  обслуговуванням  органів  прокуратури,  судів  та  інших
органів», з метою створення відповідних умов для належного матеріального та
соціально-побутового  забезпечення  працівників  відділу  освіти,  культури,
молоді  та  спорту,  наказу  Міністерства  культури  і  туризму  України  від
18.10.2005 № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури
на основі Єдиної тарифної сітки», Воскресенська селищна рада 
               
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Положення  про  умови  оплати  праці,  преміювання,  виплату
надбавок, матеріальне стимулювання і соціальне забезпечення працівників



відділу освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради
та підпорядкованих йому установ та закладів.

2. Контроль  за  виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
селищної  ради  з  питань  фінансів,  бюджету,  планування,  соціально-
економічного  розвитку,  інвестицій,  інфраструктури  та  житлово-
комунального господарства.

Селищний голова                                             Олександр ШАПОВАЛОВ
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