
 

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про умови нарахування премій сільському голові, 

заступнику сільського голови з питань виконавчого органу, секретаря та 

головного бухгалтера 
 

                 Керуючись п.5 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»», постановою Кабінету Міністрів України від 

05.08.2015 №558 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального 

розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і 

соціального розвитку України на 2017-2019 роки», відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, 

органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненням), 

Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 «Про оплату 

праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів  і коефіцієнтів з 

оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери» Гірська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Дозволити головному бухгалтеру сільської ради Борисенко Т.Г. 

проводити нарахування премії відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов 

оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), а саме: 

- сільському голові Дмитрів Р.М. в розмірі 200 % посадового окладу 

щомісяця та 200 % посадового окладу додатково щокварталу; 

- заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчого органу 

Галачу А.А. в розмірі 200 % посадового окладу щомісяця та 200 % 

посадового окладу додатково щокварталу; 

- секретарю сільської ради Шершень Л.Ф. в розмірі 200 % посадового 

окладу щомісячна та додатково щокварталу 200 % посадового окладу; 

- головному бухгалтеру Борисенко Т.Г. щокварталу 150 % посадового 

окладу. 



2. В разі невиконання дохідної частини бюджету не по вині сільської 

ради, проводити преміювання за рахунок залишку коштів станом на 

01.01.2017 року. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покладається на комісію з  

питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку. 

4. Це рішення вступає в дію з 01 січня 2017 року. 

 

 

с. Гора 

22 грудня  2016  року 

№  569-27-VІІ 

 

  

Сільський голова                  Р.М.Дмитрів 

 

  
        

 

 

 

 

 
 
 

 
 


