
 

 

 

КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Касьяна, 29, м. Кобеляки Полтавського району Полтавської області, 39200 

тел./факс: (05343) 3-12-05, e-mail: 21051562@mail.gov.ua, Код ЄДРПОУ 21051562 

 

РІШЕННЯ СЕСІЇ РАДИ 

 

п’ятнадцятої сесії восьмого скликання 

 

23 грудня 2021 року             № 4   

 

Про умови оплати праці  

Кобеляцького міського голови  

на 2022 рік 

Відповідно до ст. ст. 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,       

ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов 

оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів, та 

інших органів» (із змінами і доповненнями), міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Кобеляцькому  міському голові: 

1.1. Встановити щомісячну надбавку за високі досягнення у праці або за 

виконання особливо важливої роботи у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням 

доплати за 5 ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років 

у розмірі 25% посадового окладу. 

1.2. Здійснювати доплату за науковий ступінь кандидата наук з державного 

управління у розмірі 5% посадового окладу. 

1.3. Здійснювати щомісячно преміювання у розмірі 150% посадового окладу з 

урахуванням надбавок та доплат у межах фонду оплати праці відповідно до чинного 

законодавства. 

1.4. Здійснювати преміювання до державних і професійних свят та ювілейних дат у 

розмірі середньомісячної заробітної плати у межах фонду оплати праці відповідно до 

чинного законодавства. 

1.5. Виплачувати допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та 

матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі 

середньомісячної заробітної плати. 

2. Фінансово-господарському відділу апарату Виконавчого комітету Кобеляцької 

міської ради здійснювати виплату надбавок, доплат до посадового окладу, премій, 

допомоги відповідно до цього рішення у межах фонду оплати праці на 2022 рік. 

3. Умови оплати праці, затверджені цим рішенням, застосовуються з 01 січня 2022 

року по 31 грудня 2022 року. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань економічної політики, власності, бюджету, тарифів та цін. 

 

 

Міський голова О. КОПЕЛЕЦЬ 
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