
З Б А РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А
Т Е Р Н О П І Л ЬС Ь КО Ї  О БЛ АС Т І

V I I  С К Л И К А Н Н Я
 Ч О Т И Р Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я

РІШЕННЯ

№VII/14/12                                                                                 від 31 січня 2017 року

Про  встановлення  надбавок  до  

заробітної плати Напованцю Р.П.

 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”, 
Постанови №984 від 19.07.2006 року “Деякі питання оплати праці працівників 
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, 
Постанови КМУ №700 від 12.05.2007 року “Про внесення змін до Постанови 
КМУ від 09.03.2006 року №268, Постанови КМУ від 09.12.2015 року №1013 
“Про  упорядкування  структури  заробітної  плати,  особливості  проведення 
індексації  та  внесення  змін  до  деяких  нормативно-правових  актів”, 
колективного договору міської ради, керуючись Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Встановити з 01 лютого 2017 року надбавку до заробітної плати за високі 
досягнення у праці та виконання особливо важливої роботи секретарю міської 
ради Напованцю Роману Павловичу в розмірі 50 відсотків посадового окладу з 
урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років .

2.  Здійснювати  з  01.02.2017  року  щомісячно  преміювання  секретаря  міської 
ради  Напованця Романа Павловича в розмірі двох посадових окладів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансово-
господарського відділу Опалюк М.Я.

Міський голова Збаража Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ
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