
         

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Двадцять третя позачергова сесія
восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я (проєкт)

27.12.2022                                                                                                                   №___
                  

Про умови оплати праці секретаря 
Воскресенської селищної ради на 2023 рік

          Відповідно до статей 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядува-
ння», постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про
упорядкування структури та умов оплати праці  працівників  апарату органів  ви-
конавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Воскресенська сели-
щна рада

ВИРІШИЛА:
1. Визначити умови оплати праці секретаря Воскресенської селищної ради 

Білозор Тетяни Петрівни відповідно до 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” в межах затверджених видатків на оплату праці працівників  
Воскресенської селищної ради.

2. Встановити секретарю Воскресенської селищної ради Білозор Тетяні 
Петрівні:

2.1.  посадовий  оклад  та  надбавку  за  дев’ятий  ранг  посадової  особи
місцевого самоврядування в розмірі, визначеному додатками 50 та 57 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”.

2.2. надбавку за вислугу років в розмірі  40 відсотків з урахуванням допла-
ти за ранг, згідно із чинним законодавством.

2.3. надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важ-
ливої роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки
за ранг та надбавки за вислугу років.



 3.  Виплачувати  секретарю Воскресенської  селищної  ради  Білозор  Тетяні
Петрівні:

3.1. Щомісячно премію в розмірі  50 відсотків посадового окладу з ураху-
ванням надбавки за ранг, надбавки за вислугу років,   надбавки за високі досяг-
нення у праці або за виконання особливо важливої роботи.

3.3. Щорічні матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної
відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати та допомогу для вирішен-
ня соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати (у
межах фонду заробітної плати).

3.3.  Премії  до  державних  та  професійних  свят  в  розмірі  не  менше
посадового окладу.

4. Контроль  за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію се-
лищної ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного роз-
витку, інвестицій, інфраструктури та житлово-комунального господарства.

Секретар селищної ради                                                                         Тетяна БІЛОЗОР
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