УКРАЇНА
ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БАРВІНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОЗАЧЕРГОВА ХХХІ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
06 червня 2018 року
Про внесення змін до рішення ХХУ сесії
УІІ скликання від 22.12.2017 року
№256-УІІ «Про встановлення надбавок,
преміювання та надання матеріальної
допомоги посадовим особам місцевого
самоврядування сільської ради на 2018 рік.

№340 -УІІ

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 року
«Про упорядкування структури та умови оплати праці апарату, органів виконавчої влади і
органів прокуратури і інших органів (зі змінами)»,
постановою Кабінету Міністрів
України №363 від 10.05.2018 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 09.03.2006 року», відповідно п.5 ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Положення про оплату праці та преміювання працівників
Іванівської сільської ради» затвердженого рішенням ХХУІ сесії УІІ скликання №290-УІІ
від 25.01.2018 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до рішення ХХУ сесії УІІ скликання від 22.12.2017 року №256-УІІ «Про
встановлення надбавок, преміювання та надання матеріальної допомоги посадовим
особам місцевого самоврядування сільської ради на 2018 рік, а саме п.1 викласти в
наступній редакції:
Здійснювати щомісячне преміювання посадових осіб місцевого самоврядування
Відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи з 18 травня 2018 року
по грудень 2018 року включно:
сільський голова в розмірі- до 50 % ,
секретар сільської ради - до 50 %,
головний бухгалтер- до 75 %,
спеціаліст ІІ категорії - до 75%,
спеціаліст \ соц..питанням\ - до 75 %,
спеціаліст \ землевпорядник \ - до 75 % посадового окладу, а також проводити
преміювання, відповідно до Положення про преміювання сільської ради ,надбавки та
надання матеріальної допомоги працівникам у межах фонду преміювання, утвореного у
розмірі не менш як 10 % посадових окладів та економії фонду оплати праці, згідно
розпорядження про преміювання, а також здійснювати щомісячну надбавку за високі
досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків
посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого
самоврядування та вислугу років.
Надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та
допомогу на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, фінансування бюджету та соціальних питань
Сільський голова

В.М.Задніпровський

