
                                                                                                        
  
 

 

                                      ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

        ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

                                       ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                    (перша сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

26 листопада 2020 року 

 

Про упорядкування умов оплати  

праці Лубенського міського голови 

 

Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування»,  постанови  Кабінету Міністрів України  від 09 березня 

2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та 

інших органів» (із внесеними змінами),  керуючись статтею 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада    в и р і ш и л а : 

 

1. Лубенському міському голові Грицаєнку Олександру Петровичу: 

1)  зберегти 5-й ранг посадової особи місцевого самоврядування третьої 

категорії посад;  

2) встановити надбавки: 

- за вислугу років, відповідно наявного стажу; 

- за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої 

роботи, розробку нормативно-правових актів та їх експертизу – у  розмірі  

100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу 

років; 

3) поточне преміювання Лубенського міського голови проводити 

щомісячно у розмірі 50 відсотків до місячної заробітної плати, з урахуванням 

посадового окладу, надбавок за ранг, вислугу років, за високі досягнення у 

праці або за  виконання особливо важливої роботи, розробку нормативно-

правових актів та їх експертизу, інших надбавок і доплат відповідно до 

Положення про преміювання працівників виконавчого комітету Лубенської 

міської ради та у межах затверджених видатків на оплату праці.  

4) преміювання до державних і професійних свят та ювілейних дат, 

надання матеріальних допомог на оздоровлення та для вирішення соціально-

побутових питань виплачувати в розмірах згідно чинного законодавства, 



відповідно до Положення про преміювання працівників виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області та 

у межах затверджених видатків на оплату праці. 

 2. Це рішення набирає чинності з 26 листопада 2020 року та діє до 

закінчення повноваження Лубенського міського голови Грицаєнка О.П. 

 

 

Лубенський міський голова              О.П. Грицаєнко 



До рішення першої сесії 

Лубенської міської ради  

восьмого скликання  

26  листопада 2020 року 
 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до рішення Лубенської міської ради «Про упорядкування умов оплати  

праці Лубенського міського голови» 

 

 

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, суддів та інших 

органів» (із внесеними змінами)  преміювання  міських голів, установлення їм 

надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та 

розмірах, визначених цією постановою, у межах затверджених видатків на 

оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається відповідною 

радою. 

Проектом рішення передбачається упорядкування умов оплати праці 

Лубенського міського голови відповідно до норм Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування» та  постанови  Кабінету 

Міністрів України  від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 

влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» (із внесеними змінами). 

 

 

 

Начальник відділу з бухгалтерського 

обліку та звітності                  Л.І. Галушка 
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