
 

УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Друга сесія 

Перше пленарне засідання 

 

РІШЕННЯ 

 

від 18 грудня 2020 № 25-2/2020 

с. Пнів  

 

Про умови оплати праці  
Пасічнянського сільського голови  
та працівників відділів, управлінь  
та інших виконавчих органів  
Пасічнянської сільської ради 

 

 

Відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів від 09 березня 
2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 
інших органів» (зі змінами та доповненнями) сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Установити Пасічнянському сільському голові Гунді Андрію 

Олексійовичу: 
- надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо 

важливої роботи (розроблення проектів нормативно-правових актів, 
експертизу проектів таких актів)  у розмірі 70 відсотків посадового окладу з 
урахуванням надбавки за ранг та вислугу років; 

- здійснювати щомісячне преміювання, а також до державних і 
професійних свят та ювілейних дат в розмірі 80 відсотків від посадового 
окладу з урахуванням існуючих доплат та надбавок, в межах фонду 
преміювання; 

- надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових 
питань а також допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у 
розмірі середньомісячної заробітної плати. 

2. У випадку внесення змін до  Постанови Кабінету Міністрів від 09 
березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати 



праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, 
судів та інших органів» в частині зміни розміру посадового окладу сільського 
голови, чи інших умов оплати праці сільського голови, проводити 
нарахування заробітної плати сільському голові відповідно до внесених змін. 

3. Надати право Пасічнянському сільському голові Гунді Андрію 
Олексійовичу установлювати секретарю сільської ради, заступникам 
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючому 
справами, (секретарю) виконавчого комітету сільської ради, працівникам 
відділів, управлінь та інших виконавчих органів Пасічнянської сільської ради 
посадові оклади, надбавки за ранг та вислугу років, надбавки за високі 
досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи (розроблення 
проектів нормативно-правових актів, експертизу проектів таких актів), 
здійснювати преміювання, надавати матеріальні допомоги, відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів від 9 березня 2006 року № 268 «Про 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів». 

 

 

Сільський голова                                                                        Андрій  ГУНДА 


