
  
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

_______________ СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
 
від «    » грудня 2021 року №   
 

м. Олександрія 
 
Про умови оплати праці та преміювання 
секретаря Олександрійської міської 
ради, заступників міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів 
ради, керуючого справами виконавчого 
комітету міської ради та старост 
старостинських округів міської ради  
 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                    
статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанов 
Кабінету Міністрів України від 15.06.1994 № 414 «Про види, розміри і порядок надання 
компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці», 
від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»  

 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Встановити першому заступнику та заступникам міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, секретарю Олександрійської міської ради, керуючому справами 
виконавчого комітету міської ради та старостам старостинських округів міської ради такі 
умови оплати праці: 

1) посадовий оклад у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України; 
2) надбавку за ранг посадової особи місцевого самоврядування залежно від 

присвоєного рангу; 
3) надбавку за вислугу років у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки 

за ранг залежно від стажу служби, який надає право на одержання такої надбавки; 
4) надбавку за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі 10 % 

посадового окладу згідно з номенклатурою посад; 
5) надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 100 % посадового окладу                   

з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років; 
6) матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на 

оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної 
заробітної плати працівника; 

7) преміювання у розмірі: 
- секретаря міської ради – 100%; 
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- першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – 
100%; 

- заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – 70%; 
- керуючого справами виконавчого комітету – 70%; 
- старост старостинських округів міської ради  – 60% 
посадового окладу. 
 
2. Преміювання, виплату надбавок, надання матеріальної допомоги здійснювати у 

межах затверджених видатків на оплату праці. 
 
3. Розмір додаткових премій з нагоди державних, професійних свят та ювілейних дат 

визначати розпорядженням міського голови у межах фонду оплати праці.   
 
4. Рішення міської ради від 24.12.2020 № 58 «Про умови оплати праці та преміювання 

секретаря Олександрійської міської ради, заступників міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради та 
старост» визнати таким, що втратило чинність. 

 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-
економічного розвитку та першого заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. 

 
 
 

Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 


