
                                                                                                        
  
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(чотирнадцята сесія восьмого скликання ) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 грудня 2021 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» (зі 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 виконання особливо важливої роботи – у  розмірі  50 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  виконання особливо 

важливої роботи, інших надбавок і доплат 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 

України та у межах затверджених видатків на оплату праці. 

 2. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року та діє до 

закінчення повноваження Лубенського міського голови Грицаєнка О.П. 



3. Визнати таким, що втратило чинність рішення Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області від 26 листопада 2020 року 

«Про  упорядкування  умов  оплати праці Лубенського міського голови» (зі 

змінами)  з  01 січня 2022 року. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

Лубенський міський голова                      Олександр ГРИЦАЄНКО 



                                                   Пояснювальна записка 

до  рішення чотирнадцятої  сесії Лубенської міської ради 

 Лубенського району Полтавської області 

 восьмого скликання  від 16.12.2021 р. 

«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» (зі змінами),  керуючись статтею 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», запропоновано упорядкувати умови 

оплати праці Лубенського міського голови   з  01 січня 2022 року. 
 

                               

 При цьому обов’язково слід зазначити позитивні тенденції бюджетного 

процесу громади. Доходи бюджету Лубенської міської територіальної 

громади на 2021 рік без урахування міжбюджетних трансфертів затверджені 

в сумі 361 812,5  тис. грн. Протягом поточного бюджетного періоду, завдяки  

сталим показникам діяльності малого та середнього підприємництва на 

території громади,  планові показники доходів бюджету були перевиконані. 

План надходжень доходів (без урахування   міжбюджетних   трансфертів)        

був   уточнений   на     35 395,5 тис.грн.,  в тому числі : 

- по податку та збору на доходи фізичних осіб – 26 523,0 тис.грн.; 

- по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 2 200,0 тис.грн.; 

- по орендній платі з фізичних осіб – 2 200,0 тис.грн.; 

- по єдиному податку – 4 044,2 тис.грн.; 

- по екологічному податку та грошових стягненнях за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища – 178,3 тис.грн.; 

- по інших надходженнях – 250,0 тис.грн. 

Протягом року, завдяки тісній співпраці з різними державними 

організаціями та структурними підрозділами, міжнародними фінансовими 

корпораціями  та  депутатами всіх рівнів, вдалося залучити кошти з інших 

джерел надходжень. Додатково отримано 55 467,3 тис.грн., в тому числі: 

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери 

в сумі 10 000,0 тис.грн,; 

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 9 000,0 

тис.грн.; 

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 



заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу 

до Інтернету в сільській місцевості – 2 340,8 тис.грн; 

- дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 3 364,1 тис.грн.; 

- субвенцію з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових 

будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 1 922,5 тис.грн.; 

- субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету – 1 828,3 тис.грн.; 

- субвенцію з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного 

користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів 

спільного користування для відвідування дітей з інвалідністю в центрі 

реабілітації -  494,0 тис.грн.  Ці кошти були отримані з Чорнухинської, 

Хорольської, Гребінківської, Новооржицької, Оржицької, Сенчанської, 

Лохвицької територіальних громад; 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних 

заходів – 370,7 тис.грн.; 

- інші субвенції з місцевого бюджету для забезпечення діяльності 

трудового архіву – 166,4 тис.грн. з Сенчанської, Новооржицької та 

Ромоданівської територіальних громад; 

- інші субвенції з місцевого бюджету для забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсного центру  – 48,8 тис.грн. з  Новооржицької  

територіальної громади; 

- інші субвенції з місцевого бюджету для забезпечення програми фіто- 

санітарних заходів по локалізації регульованих шкідливих організмів (на 

боротьбу з амброзією) – 100,0 тис.грн.; 

- інші субвенції з місцевого бюджету для медичного обслуговування 

осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, поховання 

учасників бойових дій  – 80,0 тис.грн.; 

- інші субвенції з місцевого бюджету згідно рішень Полтавської ОДА 

про розподіл коштів Фонду розвитку територій області – 6 300,0 тис.грн.; 

- інші субвенції з місцевого бюджету для реалізацій програм 

громадського та шкільного бюджетів – 249,4 тис.грн.; 

- субвенцію з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету (на інсулін)– 3 017,9 тис.грн.; 

- субвенцію з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 



закладів та заходів у системі охорони здоров'я, а саме для забезпечення 

централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я 

– 2 500,0 тис.грн.;     

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 

збройного конфлікту на сході України – 484,4 тис.грн.; 

-   зовнішні    кредитні  запозичення  від  Північної    Фінансової 

Екологічної  Корпорації   НЕФКО -  13 200  тис. грн. 

 

 

 

Начальник фінансового 

управління                          Тамара РОМАНЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	C:\Users\Admin\Downloads\14 сесія 16.12.2021 р\14 сесія 16.12.2021 р\58. Про упорядкування умов оплати праці Луб.міськ.голови\Рішення .docx
	C:\Users\Admin\Downloads\14 сесія 16.12.2021 р\14 сесія 16.12.2021 р\58. Про упорядкування умов оплати праці Луб.міськ.голови\Пояснювальна записка.docx

