
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 29.04.2020                                                           № 64
с. Миколаївка 
Про розгляд заяви сільського 
голови Самотоя С.В.

Розглянувши заяву сільського голови Самотоя Сергія Володимировича 
про повідомлення про потенційний конфлікт інтересів під час виконання 
посадових обов'язків, відповідно до ст. 28 Закону України «Про запобігання 
корупції», Методичних рекомендацій врегулювання конфлікту інтересів, 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 
«Про службу в органах місцевого самоврядування», з метою врегулювання 
конфлікту інтересів, сільська рада вирішила:

1. Заяву сільського голови Самотоя Сергія Володимировича про 
повідомлення про потенційний конфлікт інтересів під час виконання 
посадових обов'язків прийняти до відома.

2. Дозволити продовжити трудові відносини сільського голови Самотоя 
Сергія Володимировича та спеціаліста І категорії відділу соціального 
захисту населення та надання муніципальних послуг Харченко Наталії 
Сергіївни.

3. Затвердити спеціалісту І категорії відділу соціального захисту 
населення та надання муніципальних послуг Харченко Наталії 
Сергіївні у 2020 році посадовий оклад в сумі 4300,00 грн.

4. Затвердити  спеціалісту І категорії відділу соціального захисту 
населення та надання муніципальних послуг Харченко Наталії 
Сергіївні у 2020 році розмір надбавки за 15 ранг в сумі 200,00 грн.

5. Дозволити у 2020 році, в межах фонду оплати праці, проводити 
спеціалісту І категорії відділу соціального захисту населення та 
надання муніципальних послуг Харченко Наталії Сергіївні:



- 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 щомісячної премії, у розмірі не більше 50% посадового окладу
за щомісячним поданням начальника відділу соціального захисту 
населення та надання муніципальних послуг.

- 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; 

6. Дозволити додаткову соціальну відпустку як матері, яка має двох дітей 
віком до 15 років.

Сільський голова        Сергій САМОТОЙ


	РІШЕННЯ

