
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  23.12.2019                                                             №  32
с. Миколаївка
Про упорядкування умов оплати праці
сільського голови Миколаївської 
сільської ради Сумського району у 2020 році

 Відповідно до ст. 21, ст.22 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування  в Україні», п. 6 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  Постанови  КМУ від 10.05.2018 року № 363 «Про 
внесення змін до Постанови КМУ від 09 березня 2006 року № 268 «Про 
упорядкування структури та умов оплати праці апарату  органів виконавчої 
влади,органів прокуратури, судів та інших органів», частини 4 підпункту 3 п.1 
постанови Кабінету Міністрів від 09.12.2015 року № 1013 «Про упорядкування 
структури заробітної плати, особливості проведення індексацій та внесення змін до
деяких нормативно – правових актів», положення щодо матеріального 
стимулювання працівників виконавчого апарату сільської ради, колективного 
договору, укладеного між  керівництвом Миколаївської сільської ради  і 
профспілковим комітетом працівників Миколаївської сільської ради на 2018-2020 
роки № 32 від 04.12.2014 року, рішення першої сесії восьмого скликання № 02, № 
15 від 30.12.2016 року, інших законодавчих і нормативних актів, сільська рада 
вирішила:

1. Затвердити  сільському голові Миколаївської сільської ради Самотою 
Сергію Володимировичу  з 01.01.2020 року посадовий оклад в сумі 9500,00 грн.

2. Затвердити  сільському голові Миколаївської сільської ради Самотою 
Сергію Володимировичу  з 01.01.2020 року розмір надбавки за 7 ранг в сумі 600,00 
грн.

3. Затвердити  сільському голові Миколаївської сільської ради Самотою 
Сергію Володимировичу з 01.01.2020 року розмір надбавки за  стаж  в розмірі 20 %
з урахуванням надбавки за ранг.

4. Дозволити у 2020 році, в межах фонду оплати праці, проводити сільському
голові Самотою Сергію Володимировичу:

- виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань 
та допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірах, що
не перевищують середньомісячної заробітної плати;

- виплату надбавки за  високі  досягнення  в  праці  в розмірі 50%  від 
посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу 
років;



- виплату щомісячно премії згідно чинного законодавства та нормативно - 
правових документів України у розмірі 100 % посадового окладу;

- виплату премії до Дня місцевого самоврядування в розмірі 100% посадового 
окладу;

- інші преміювання відповідно до особистого вкладу в загальні результати 
роботи, виконання Програми соціально-економічного розвитку сільської 
ради та бюджету протягом року в межах посадового окладу.
5. Рішення  тридцять першої  сесії № 23 від 21.12.2019 року  «Про 
упорядкування умов оплати праці сільського голови Миколаївської сільської
ради у 2019 році» зі змінами, вважати таким, що втратило чинність.

                         

Сільський голова               Сергій САМОТОЙ


