
 

 
 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я  

від 12 вересня 2018 року 
 
Про умови оплати праці  
секретаря міської ради, першого  
заступника міського голови,  
заступників міського голови,  
керуючого справами виконкому 
 
 

 
Відповідно до статті 25, статті 42 Закону України «Про місцеве           

самоврядування в Україні», статті 21 Закону України «Про службу в          
органах місцевого самоврядування», частини 2 пункту 1 постанови 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», постанови Кабінету Міністрів України         
від 10.05.2018 №363 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів          
України від 9 березня 2006 р. № 268», 

 
         міська рада в и р і ш и л а : 
 
1.ЗАТВЕРДИТИ посадові оклади: 

Кількість 
шт. од. 

Посада Оклад 

1 Секретар міської ради 9500 
1 Перший заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
9800 

2 Заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

9500 

1 Керуючий справами виконкому 9500 
2.УСТАНОВИТИ до кінця 2018 року надбавки за високі досягнення в           

праці або за виконання особливо важливої роботи у відсотках до посадового           



окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого         
самоврядування та вислугу років: 

-СИЗОН Тетяні Анатоліївні, секретарю міської ради, у розмірі 50%; 
-ОМЕЛЬЧЕНКУ Тарасу Павловичу, першому заступнику міського      

голови з питань діяльності виконавчих органів ради, у розмірі 50%; 
-МАКСИМЕНКУ Володимиру Миколайовичу, заступнику міського     

голови з питань діяльності виконавчих органів ради, у розмірі 50%; 
-ДУБОВИК Любові Іванівні, керуючому справами виконкому, у розмірі        

50%. 
3.НАДАТИ право до кінця 2018 року секретарю міської ради СИЗОН          

Т.А. здійснювати щодо себе виплату премії щомісячно в розмірі 10% за           
фактично відпрацьований час (виходячи з посадового окладу, надбавки за         
ранг, за вислугу років, надбавки за високі досягнення в праці або за            
виконання особливо важливої роботи), а також до державних і професійних          
свят та ювілейних дат, в межах фонду преміювання та економії фонду оплати            
праці, виплату допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для         
вирішення соціально-побутових питань в розмірі, що не перевищує        
середньомісячної заробітної плати в межах фонду оплати праці.  

4.ДЕЛЕГУВАТИ до кінця 2018 року секретарю міської ради        
СИЗОН Т.А. повноваження щодо преміювання щомісячно в розмірі 10% за          
фактично відпрацьований час (виходячи з посадового окладу, надбавки за         
ранг, за вислугу років, надбавки за високі досягнення в праці або за            
виконання особливо важливої роботи), а також до державних і професійних          
свят та ювілейних дат, в межах фонду преміювання та економії фонду оплати            
праці, виплату допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для         
вирішення соціально-побутових питань в розмірі, що не перевищує        
середньомісячної заробітної плати в межах фонду оплати праці першому         
заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,         
заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,         
керуючому справами виконкому згідно чинного законодавства та у межах         
затверджених видатків на оплату праці. 
 
 
 
Секретар міської ради Т.СИЗОН 


