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Виконавчий KoMiTeT Обухiвськоi MicbKoi ради на Ваш iнформацiйний
запит вiд 14.01 .2020 повiдомляе наступне.

Умови оплати працi посадових осiб мiсцевого самоврядування
визначаються виходячи з yI![oB оплати працi, встановлених постановою

Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 09 березня 2006 р.JФ 268 оПро упорядкування
структури та умов оплати працi працiвникiв апарату органiв виконавчоi влади,
органiв прокуратури, судiв та iнших органiв> та схем посадових окладiв згiдно
з додатк€lми

ЛЬ 50, 51 та

М

55.

Вiдповiдно до додатку Nч 57 вищез€вначеноi

постанови, посадовим
особам мiсцевого самоврядування встановлено надбавки до посадових окладiв
за ранг.

Згiдно п.п.4 п.З даноI постанови посадовим

особаlчr та с.гryжбовцям
мiсцевого самоврядування виплачуеться н4дбавка за вислуry poKiB у вiдсотках

до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг, залежно вiд стажу
служби в органах мiсцевого самоврядування. Порядок i умови виплати
щойiсячноi надбавки за висJryry poKiB затверджено постановою Кабiнету

MiHicTpiB УкраiЪи вiд 20.|2.1993 ЛЬ1049 оПро надбавки за вислуry poKiB для
працiвникiв органiв виконавчоi влади та iнших державних органiв>.
Вiдповiдно до п.2 постанови встановлю€ться надбавка за високi
досягнення у працi або за виконання особливо важливоi роботи, у вiдсотках до
посадового окJIаду з урахуванням надбавки за ранг та вислуry poKiB, а також
здiйснюеться премiювання працiвникiв вiдповiдно до ik особистого вкJIаду в
загшlьнi результати роботи та до державних, професiйних свят i ювiлейних
дат.

KpiM того, згiдно п.п.3 л.2 постанови КМУ Ns 268 працiвникам
надаеться матерiальна допомога на оздоровлення при наданнi щорiчноi
вiдгryстки та матерiальна допомога для вирiшення соцiально-побутових
питань у розмiрi, що не перевищу€ середньомiсячноi заробiтноi плати
працiвника.
Оплата працi робiтникiв, зайнятих обслуговуванням органiв мiсцевого
самоврядуванЕя, проводиться вiдповiдно до Наказу MiHicTepcTBa працi

УкраiЪи вiд 02.10.199б p.J'& 77 <Про умови оплати працi працiвникiв, зайнятих
обслуговуванням органiв виконавчоi влади, мiсцевого самоврядування та ix
виконавчих органiв, органiв прокурат)фи, судiв та iнших органiв>.

i

Заступник мiського голови,
керуючий справами виконавчого KoMiTeTy

Рогоза B.I. (04572) 50З43

Рогоза

