ПРОЄКТ
РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
восьмого скликання
РІШЕННЯ
________________

№ ____

Про внесення змін до рішення
Рівненської міської ради від
15.04.2022 №2115 “Про
врегулювання питання
преміювання посадових осіб
Рівненської міської ради”
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII “Про правовий режим воєнного
стану”, Бюджетного кодексу України, постанови від 07 березня 2022 року №221
“Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або
дотуються з бюджету в умовах воєнного стану”, 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”, наказу начальника Рівненської обласної
військової адміністрації від 18 березня 2022 року №25 “Про окремі питання
організації бюджетного процесу у Рівненській області у 2022 році в умовах
воєнного стану”, враховуючи розпорядження міського голови від 31 березня
2022 року № 286-р “Про окремі питання організації бюджетного процесу в
умовах воєнного стану”, Рівненська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Рівненської міської ради від 15.04.2022 №2115
“Про врегулювання питання преміювання посадових осіб Рівненської міської
ради”:
1.1. Викласти пункт 1 у новій редакції:
“1.Обмежити розмір преміювання міського голови на строк дії воєнного
стану в Україні у розмірі 10 відсотків посадового окладу”.
1.2. Виключити з тексту рішення пункт 2. У зв'язку з цим вважати пункт 3
рішення відповідно пунктом 2.
2. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з
питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю (Павло
Алексєвич), постійній комісії з питань науки, освіти, культури, туризму,
духовного відродження, молоді, спорту, зв’язків з громадськими об’єднаннями,

2
засобами масової інформації, захисту прав людини, законності, правопорядку,
розвитку місцевого самоврядування, Регламенту, депутатської діяльності та
етики (Тарас Обоїста), міському голові Олександру Третяку, секретарю міської
ради Віктору Шакирзяну, а організацію його виконання – начальнику відділу
фінансової діяльності виконавчого комітету Рівненської міської ради Ларисі
Сивій.
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Проєкт рішення оприлюднений на сайті РМР “___”_______20__р.

ПОЯСНУВАЛЬНА ЗАПИСКА
Згідно п.п.2 п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006
року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів», надано право керівникам органів, зазначених у пункті 1 цієї
постанови, у межах затвердженого фонду оплати праці: здійснювати
преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні
результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат у
2006 році в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі
відповідного органу, та економії коштів на оплату праці, а починаючи з 1 січня
2007 р. - у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10
відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.
Враховуючи норму Постанови №268, дане повноваження делеговано
міському голові відповідної територіальної громади. Тому пункт 2 рішення
Рівненської міської ради від 15 квітня 2022 року №2115 «Про врегулювання
питання преміювання посадових осіб Рівненської міської ради» підлягає
виключенню, оскільки порушує право міського голови як керівника органу
здійснювати преміювання. Таким чином, вищезгадане Рішення Рівненської
міської ради прийнято з порушенням п.п.2 п.2 Постанови №268.
Частиною 2 ст.19 Конституції України передбачено, що органи державної
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України.
Враховуючи вищевикладене та на виконання вимоги ч.2 ст.19
Конституції України, з метою уникнення порушення прав посадових осіб
органів місцевого самоврядування на гарантовані 10 відсотків посадового
окладу премії, передбачені п.2 п.п.2 Постанови Кабінету Міністрів України від
9 березня 2006 року № 268, пропоную внести на розгляд чергової сесії проєкт
рішення Рівненської міської ради «Про внесення змін до рішення «Про
врегулювання питання преміювання посадових осіб Рівненської міської ради»
й таким чином привести його до вимог чинного законодавства.
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