проєкт

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
восьмого скликання

РІШЕННЯ
_____________________

м. Рівне

№___________

Про встановлення надбавки,
нарахування та виплату премій,
матеріальної допомоги
міському голові
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268
"Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" із змінами і доповненнями
та Положення про преміювання, встановлення надбавок, доплат, надання матеріальної
допомоги Рівненська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити надбавку за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50
відсотків від посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років міському
голові Третяку Олександру Віталійовичу.
2. Проводити щомісячно преміювання міському голові відповідно до його
особистого вкладу в загальні результати роботи у розмірі 150 відсотків від посадового
окладу, надбавки за ранг, надбавки за вислугу років, надбавки за виконання особливо
важливої роботи та інших обов’язкових виплат. До професійного свята преміювати у
розмірі посадового окладу.
3. Надавати міському голові щорічно матеріальну допомогу для вирішення
соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки
у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.
4. Виплату встановлених надбавок, матеріальної допомоги та премії проводити в
межах та при наявності затвердженого фонду оплати праці.
5. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань
бюджету, фінансів та управління комунальною власністю (голова постійної комісії – П.
Алексєвич), постійній комісії з питань науки, освіти, культури, туризму, духовного
відродження, молоді, спорту, зв’язків з громадськими об’єднаннями, засобами масової
інформації, захисту прав людини, законності, правопорядку, розвитку місцевого
самоврядування, Регламенту, депутатської діяльності та етики (голова постійної комісії – Т.
Обоїста), і секретарю Рівненської міської ради В. Шакирзяну, а організацію його виконання
– начальнику відділу бухгалтерського обліку Л.Сивій.
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Рекомендації постійних комісій:
Постійна комісія з питань бюджету,
фінансів та управління комунальною
власністю

П. Алексєвич

Постійна комісія з питань науки, освіти,
культури, туризму, духовного відродження, молоді,
спорту, зв’язків з громадськими об’єднаннями,
засобами масової інформації, захисту прав людини,
законності, правопорядку, розвитку місцевого
самоврядування, Регламенту, депутатської діяльності
та етики

Т. Обоїста

Головний спеціаліст-юрист
організаційного відділу

Секретарю Рівненської
міської ради
В. Шакирзяну

Пояснювальна записка
До проєкту рішення про встановлення надбавки , нарахування та виплату
премій , матеріальної допомоги Рівненському міському голові
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006
року № 268 « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів
« із змінами і доповненнями , Положення про преміювання потрібно
встановити надбавку, доплату, надання матеріальної допомоги, премій
Рівненському міському голові О. Третяку.

Начальник відділу
бухгалтерського обліку

Л. Сива

