
укрлiнА
БЕЗЛЮЩСЬКА СЕЛИIЦНА РАДА

ьркIвського рМотгу хАркIвсъкоi оБлАстI
(II етап) I cecii VПI скJrикання

рIшЕння

вiд 10 грудня 2020 року

Про умови оплати праui
Безлюдiвського селищного голови

1.Встановити

ВиРIШИЛА:
J

Безлrодiвському сеJIип_lному головi КузьмiIlову N4llKo-,ri

сел. Без"гtrодiвка

керуючись ст.26 Закону Украiни uпро мiсцеве самоврядування в

УкраЙ>, вiдповiдно до статей 2|, 22 Закону Украiни uПро службу в

opiunu* мiсцевогО самовряДування) зi змiнами, Постановою Кабilrе,гу

MiHicTpiB Украiни J\Г9 268 вiд 09 березня 2006 року uПро упорядкування
структури та умов оплати праui прачiвникiв апарату органiв викоltltвчот

"й!",-оРганiВ 
прокураТури, судiв та iнших органiв>, Ilостанови Кабiне,гу

MiHicTpiB Украiни Ns З53 вiд24 травня 2011 року < Про внесення змirt ло

по.rurЪ"и кабiнету MiHicTpiB укратни N 268 вiд 09 березня 200б рок\ 
,га

визнаннЯ такими, щО втратилИ чиннiсть, деяких постанов Кабiнету

MiHicTpiB УкраТни>>, БезлюДiвська селищна Рада

Миколайовичу з 01 .01 .202l року:

- посадовий оклад , згiдно штатного розпису;

- надбавку до посадового окладу за 7 ранг посадовот особи пlictteBol,cl

самоврядування у розмiрi 600,00 грн.;

- надбавку за високi досягнеt]ня у llparLri у розмiрi 50% ДО ll()саЛ()t]Оl'О ()li-lli.l) ]

урахуванням надбавки за ранг та вислуI,у poklB;

- надбавку за висJIугу poKiB залежllо вiл стажу сlrужби в opl,attaX I\4lctlcl]()0,()

самоврядування у розмiрi |5 % посадового окладу з урахуI]анням наiiбавки ,за



ранг;

- щомiсячно премiювати селищного гоJlову у вlдсотках до ]lоса/lоt]ого oKjl11.1), ,]

урахуванням надбавки за ранг, вислугу pokiB та високi досяl,нення у гIрашi за

фактично вiдпрацьований час без обмежень граничними розмlрами;

- здiйснювати пре iювання за результатами роботи за piK у розмiрi, Ll{o не

перевищуе 100% посадового окладу;

- надавати матерiальну допомоI,у ltля вирillIенltя соцiа-ltьнсl - lrсlбу,гоt]их lt},1,ILtl{b \

розмiрi середньомiсячноi заробiтноТ плати ;

- надавати матерiальну допомогу на оздоровлення

вiдпустки у розмiрi середньомiсячноi заробiтноТ плати,

гrри наданнi шорiчноi

- премiювання селищного голови до державних i професiйних свят та ювiлейних

дат у розмiрi до одного посадового окJIаду;

2. Контроль за виконання даного рlшення покласти на постiйну KtlMicilo,] IIи],ань

бюджету, економiки, фiнансiв l,а KoM),Ilat.lt bttoT B",tacHocTi.

Безлюдiвський селищний голова М.КУЗЪМIНОВ
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