
Т 

УКРАЇНА 

ЗАРІЧНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сьомого демократичного скликання 

(друга сесія) 

РІШЕННЯ 

25 грудня 2015 року                 №54/4-2015 

Про умови оплати праці 

Зарічненського селищного голови, 

секретаря та заступника з питань 

діяльності виконавчих органів ради у 

грудні 2015 року та на 2016 рік 

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, статті 21 Закону України “Про службу в 

органах місцевого самоврядування”, 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”, положення про преміювання Зарічненської селищної ради, 

Зарічненська селищна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Встановити з 01.12.2015 року та на 2016 рік Зарічненському селищному 

голові, секретарю та заступнику селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради посадовий оклад в розмірі відповідно до додатку № 54 

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” згідно з додатком 

1. 

2. Виплачувати Зарічненському селищному голові, секретарю та 

заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради: 

2.1. надбавку за ранг посадової особи місцевого самоврядування в розмірі 

відповідно до додатку № 57 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” 

згідно з додатком 2 

2.2. надбавку за вислугу років у відсотках до  посадового окладу з 

урахуванням доплати за ранг відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 03.05.1994 року № 283, статей 21, 22 Закону України “Про службу в 

органах місцевого самоврядування”, Постанови Кабінету Міністрів України від 



20.12.1998 року № 1049 “Про надбавки за вислугу років для працівників органів 

державної виконавчої влади”, згідно з додатком 3. 

2.3.  матеріальну допомогу на оздоровлення під час надання щорічної 

основної та додаткової відпусток в розмірі, що не перевищує середньомісячної 

заробітної плати; 

2.4.  матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань в 

розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати. 

3.  Здійснювати преміювання Зарічненського селищного голови, та 

заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

відповідно до Положення про умови оплати праці працівників Зарічненської 

селищної ради. 

4.  Виплату надбавок та премій, надання матеріальних допомог проводити 

в межах затвердженого фонду оплати праці та економії фонду оплати праці. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного 

бухгалтера Зарічненської селищної ради та постійну комісію Зарічненської 

селищної ради з питань бюджету, фінансів, податків та господарського 

комплексу. 

Селищний голова       В. Ломако 



Додаток 1 

до рішення Зарічненської селищної ради  

від 25 грудня 2015 №       /4-2015 

Розмір  

посадового окладу Зарічненського селищного голови, секретаря та 

заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

№ за/п Найменування посади 
Місячний посадовий 

оклад, гривень 

1 Селищний голова 3 345,0 

2 Заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 2 793,0 

3 Секретар ради 2 575,0 

Секретар Зарічненської 

селищної ради       Н.Пронькіна 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 

до рішення Зарічненської селищної ради  

від  25 грудня  2015 №     /4-2015 

Розмір 

надбавки до посадового окладу за ранг Зарічненського селищного голови, 

секретаря та заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

№ 

за/п 

Найменування посади Ранг посадової особи 

місцевого 

самоврядування 

Розмір 

надбавки, 

гривень 

1 Селищний голова  7 110 

2 Заступник селищного голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 9 90 

3 Секретар ради 9 90 

Секретар Зарічненської 

селищної ради       Н.Пронькіна 



Додаток 3 

до рішення Зарічненської селищної ради  

від  25 грудня 2015 №      /4-2015 

Розмір  

надбавки за вислугу років селищного голови 

заступника селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради та секретаря 

Зарічненської селищної ради 

№ 

за/п 

Найменування посади Розмір надбавки у відсотках до 

посадового окладу з урахуванням  

надбавки за ранг 

1 Селищний голова  15  

2 Заступник селищного голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 30 

3 Секретар ради 15 

Секретар Зарічненської 

селищної ради       Н.Пронькіна 


