
УКРАЇНА 

г МИРНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО г о л о в и 

Щ -" Л Л ^ І Л - Мирноград № 

' Н І їстановлення надбавок 

Керуючись Постановами Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про 
- " -дкування структури та умов плати праці працівників апарату органів виконавчої влади. 

іг—~-::в прокуратури, судів та інших органів» і від 19.07.2006 N 984 „Деякі питання оплати 
Г\:„. працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 

Ц; в", Наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 "Про умови оплати праці 
* ликів, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування 

Ц. виконавчих органів, органів прокуратури/ судів та інших органів" і Наказу Міністерства 
та соціальної політики України 20.03.2006 N 81 „Про внесення змін до наказу 

,-істерства праці України від 02.10.1996 N 77" та керуючись п. 13 ч.4 ст.42 Закону України 
Іт?о місцеве самоврядування в Україні",-

1. Встановити з 01.01.2017 року начальнику Фінансового управління Мирноградської 
іської ради, начальнику Відділу освіти Мирноградської міської ради, начальнику 

Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради та його заступнику, 
начальнику Управління комунальної власності Мирноградської міської ради та його 
заступнику, начальнику Відділу культури Мирноградської міської ради надбавку за високі 
досягнення у праці від посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу років у 
гозмірах, передбачених в додатку 1 в межах затверджених видатків на оплату праці. 

2. Встановити з 01.01.2017 року надбавку за високі досягнення у праці керівникам 
структурних підрозділів, спеціалістам та службовцям Виконавчого комітету Мирноградської 
міської ради від посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу років згідно 
додатку 2, в межах затверджених видатків на оплату праці. 

3. Встановити з 01.01.2017 року водіям легкових автомобілів Виконавчого комітету 
Мирноградської міської ради доплату за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків 
місячного окладу за відпрацьований час та надбавку за складність, напруженість у роботі у 
розмірі 50 відсотків місячного окладу згідно додатку 2, в межах затверджених видатків#на 
оплату праці. 

4. Прибиральникам службових приміщень Виконавчого комітету Мирноградської 
міської ради, які використовують дезінфекційні засоби в роботі, з 01.01.2017 року місячні 
оклади підвищити на 10 відсотків згідно додатку 2, в межах затверджених видатків на оплату 
праці. 



5. Визнати такими, що втратили чинність 
розпорядження міського голови від 22.01.2016 № 22, п.2 розпоряджень 
додаток 2 розпорядження від 22.03.2016 № 65, гі. 2 розпорядження 
розпорядження від 22.04.2016 № 95, п.1 розпорядження від 
п.2 розпорядження від 04.05.2016 № 103, розпорядження від 10.05.202: 
№ 108, п.З розпорядження від 10.05.2016 № 109, розпорядження . 
п. 2 розпорядження від 22.06.2016 № 164, віл 18.07.2016 № 2 : : 
18.08.2016 № 249, розпорядження від 24.10.2016 № 341, розпоряд-
ки 342. розпорядження від 23.11.2016 № 377. 



Додаток 1 
до розпорядження 
Мирноградськогоміського голови 

Х^ о/.ЛУ^- ^ 

п і Б 

Лійка Н.М. 

Вострикова С.О. 

Гармашова А.С. 

Сущенко І.В. 

4 ! Конько Л.І. 

Черкащина О.В. 

Посада 

Начальник-Відділу освіти 
Мирпоградської міської ради 
Начальник Управління соціального 
захисту населення Мирноградської 
міської ради 
Заступник начальника Управління 
соціального захисту населення 
Мирноградської міської рада 
Начальник Фінансового управління 
М и р 11 о_і раде ької міс ь кої ради 
Начальник Управління комунальної 
власності Мирноградської міської 
ради 
Начальник Відділу культури 
Мирііоградської міської ради 

Надбавка 
за високі досягнення у 

праці 
% 

50 

50 

40 

50 

50 

50 

Заступник МІСЬКОР 

з питань д іяльное 
виконавчих орган 
керуючий справа, . 
Виконавчого комітет 
міської ради .А.Маслова 


