БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
від 26 листопада 2015 р. № 6

м. Баштанка

ІI сесії сьомого скликання

Про встановлення надбавки, премії та виплату
матеріальних допомог міському голові, першому
заступнику міського голови, заступнику міського
голови з питань діяльності виконавчих органів
ради, секретарю міської ради на 2015 рік».
Згідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 21 Закону
України «Про службу в органах місцевого самоврядування» постанови Кабінету Міністрів
України від 9.03.06р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити міському голові, першому заступнику міського голови, заступнику
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарю міської ради
на 2015 рік».
1) встановити Рубському Івану Васильовичу, міському голові надбавку за почесне звання
«заслужений»;
2) щомісячно отримують надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 50 відсотків
посадового окладу, з урахуванням доплати за ранг, вислугу років та почесне звання
«заслужений» в межах економії фонду оплати праці;
3) щомісячно отримують надбавку за вислугу років посадової особи місцевого
самоврядування у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг
залежно від стажу служби в органах місцевого самоврядування з моменту набуття
відповідного права;
4) щомісячно преміюються за результатами роботи апарату управління міської ради в
розмірі 75 відсотків фонду заробітної плати, в межах економії фонду оплати праці;
5) преміювання до державних, професійних та святкових свят, ювілейних дат у розмірі
середньомісячної заробітної плати в межах економії фонду оплати праці;
6) отримують допомогу на оздоровлення і матеріальну допомогу для вирішення соціальнопобутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати;
при умові, що депутатами міської ради не внесено пропозицій про позбавлення їх премії
та надбавок виходячи із наявного фонду заробітної плати.
2. Рішення набуває чинності з 17 листопада 2015 року.
3. Рішення міської ради від 23.06.2015 р. № 8 «Про внесення змін в рішення LV
позачергової сесії шостого скликання від 21 січня 2015 року № 2 «Про структуру,
чисельність апарату управління Баштанської міської
ради та її відділів,
централізованої бухгалтерії, затвердження розміру надбавок, премії та матеріальної
допомоги на 2015 рік» вважати таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням цього рішення залишити за постійною комісією міської ради з питань
планування , бюджету, фінансів.

Міський голова

І.В.Рубський

