
 
ЗАЗИМСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ 

 

Про впорядкування умов оплати праці секретаря 

Зазимської сільської ради  

 

Відповідно до статей 26, 42 та частини першої статті 59 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", частини першої статі 10, статей 11, 

14,15 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", 

постанов 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" (зі змінами), Зазимська сільська 

рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Взяти до відома, що секретарю Зазимської сільської ради 

Бондаренку Олегу Вікторовичу присвоєно 9 (дев’ятий) ранг п’ятої категорії 

посадової особи місцевого самоврядування. 

2. Встановити секретарю Зазимської сільської ради: 

2.1. Оклад згідно із штатним розписом.  

2.2. Надбавку за ранг в розмірі 500 грн. 00 коп. (9 ранг посадової особи 

місцевого самоврядування). 

3. Доручити сільському голові своїм розпорядженням встановлювати: 

3.1. Надбавку за вислугу років, згідно відпрацьованого часу в органах 

місцевого самоврядування. 

3.2. Надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі 

50 відсотків від посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової 

особи місцевого самоврядування та вислуги років. 

4. Поточне преміювання секретаря сільської ради проводити 

щомісячно за фактично відпрацьований час в розмірі установленому згідно 

розпорядження сільського голови з урахуванням посадового окладу, надбавок 

за ранг, вислугу років в межах фонду оплати праці. 

5. Преміювання до державних, професійних свят та ювілейних дат 

здійснювати в межах коштів фонду оплати праці та у встановленому законом 

порядку згідно  розпорядження сільського голови. 

6. Надавати секретарю сільської ради у встановленому законом 

порядку згідно  розпорядження сільського голови: 

6.1. Матеріальну  допомогу для вирішення соціально-побутових питань, 

у  розмірі середньомісячної заробітної плати. 

 



 

6.2. Допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної 

плати - щорічно при отриманні основної частини відпустки. 

7. Головному бухгалтеру Зазимської сільської ради нарахування всіх 

виплат, зазначених у цьому рішенні, проводити в установленому законом 

порядку. 

8. Умови оплати праці затверджені цим рішенням застосовуються з 

27 листопада 2020 року.  

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів, 

комунальної власності, реалізації державної регуляторної політики, інвестицій 

та зовнішньоекономічних зв’язків.  

 

Сільський голова               Віталій КРУПЕНКО 

 

c. Зазим'є 

26 листопада 2020 року 
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