
Проект

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Тридцять п’ята сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від      грудня 2019 року                  №

м. Помічна

Про оплату праці
міського голови

Відповідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України 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), міська рада   в и р і ш и л а :

      1. Встановити міському голові надбавку   в   розмірі   50 %   до посадового
окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого
самоврядування та вислугу років.
           Виплачувати помісячно премію у розмірі 25 %.
          Виплачувати допомогу на оздоровлення та для вирішення соціально-
побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати.

Розміри виплат, встановлених цим рішенням діють до закінчення
повноважень міської ради та змінюються в разі зміни чинного законодавства.

  2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого
комітету Помічнянської міської ради відповідні нарахування проводити в межах
фонду оплати праці.

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, цін,
побутового і торгівельного обслуговування та громадського харчування.

Міський голова                                                                                    Антошик  М.М.
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