
                                                                                                                                                                            

                   
 

 

П О Л Т А В С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 
 

 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від     
 

 
 

 

 

 

             Про  умови оплати праці  

            

 

            Керуючись ст.25 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”; ст. 21 Закону України “Про службу в органах місцевого 

самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006 №268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів” (зі змінами), відповідно до положення про преміювання 

посадових осіб, технічних працівників та обслуговуючого персоналу апарату 

міської ради та виконавчого комітету Полтавської міської ради, колективним 

договором затвердженим загальними зборами трудового колективу 23.02.2016, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА:               

 

1. Встановити: 

1.1. Розмір щомісячної премії в 2017 році міському голові  у розмірі 50 

відсотків від середньомісячної заробітної плати за місяць в межах 

затверджених видатків на оплату праці, враховуючи економію фонду оплати 

праці.  

1.2. Розмір щомісячної премії в 2017 році, першому заступнику 

міського голови, секретарю міської ради, заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів, керуючому справами виконавчого комітету 

Полтавської міської ради, заступникам міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів визначається міським головою за результатами роботи за 

місяць та в залежності від особистого вкладу в загальні результати роботи у 

розмірі не більше 50 відсотків від середньомісячної заробітної плати за місяць 

в межах затверджених видатків на оплату праці, враховуючи економію фонду 

оплати праці, згідно з розпорядженням міського голови, у відповідності до 



Положення про преміювання посадових осіб, технічних працівників та 

обслуговуючого персоналу апарату міської ради та виконавчого комітету 

Полтавської міської ради.  

1.3. Розмір премій до державних та професійних свят в 2017 році 

міському голові, першому заступнику міського голови, секретарю міської 

ради, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів, 

керуючому справами виконавчого комітету Полтавської міської ради, 

заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів в межах 

затверджених видатків на оплату праці згідно з додатком. 

            2. Надавати міському голові, першому заступнику міського голови, 

секретарю міської ради,  заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів, керуючому справами виконавчого комітету Полтавської 

міської ради, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів в 2017 році  матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових 

питань в розмірі середньомісячної зарплати та допомогу для оздоровлення при 

наданні щорічної відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати. 

           3. За рахунок економії фонду оплати праці здійснювати в 2017 році 

одноразові преміювання міського голови, першого заступника міського 

голови, секретарю міської ради, заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконавчого комітету 

Полтавської міської ради, заступників міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів відповідно до особистого вкладу в загальні результати  

роботи, за виконання особливо важливих завдань, до державних та  

професійних свят, ювілеїв, тощо, в розмірах не більше середньомісячної 

заробітної плати, згідно з розпорядженнями міського голови.  
    4. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та застосовується з 1 

січня 2017 року. 

 

 

 

 

 

 

            Міський голова                  О.Мамай 
 

 

 

 

 

 

014 року № 13-р;    

 - пункти № 1, 2, 3, 4, 5, 6 додатку № 1 розпорядження міського голови 

«Про преміювання»  від 21.02.2014 року № 46-р;   

 - пункти № 1, 2, 3, 4, 5, 6  додатку № 1 розпорядження міського голови 

«Про преміювання»  від 21.03.2014 року  №  ункти № 1, 2, 3, 4, 5, 6 додатку № 

1 розпорядження міського голови «Про преміювання»  від 24.04.2014 року № 

109-р;    
.Мама



                                                                                                                                                Додаток 2 

                                                                   до рішення позачергової другої сесії  

                                                                   Полтавської міської ради  сьомого скликання  

                                                                                                                                                від                              2017 року 

 

 

РОЗМІР 

премії міському голові, секретарю міської ради, першому заступнику  

міського голови та заступникам міського голови згідно постанови 

Кабінету Міністрів України 

№ 268 від 09.03.06р. (зі змінами) 

 
№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, 

по-батькові 

Посада Разові премії до професійних та державних свят 

 

З нагоди Дня 

місцевого 

самоврядування 

(грн.) 

До 8 березня,  

Дня захисника 

України – 

14 жовтня 

(грн.) 

 

До Нового року 

(грн.) 

1 2 3 5 6 7 

1 Мамай  

Олександр Федорович 

Міський голова 1300,00 1300,00 1300,00 

2 Шевченко  

Михайло  

Володимирович 

Перший заступник міського голови 1300,00 1300,00 1300,00 

3 Деркач Оксана 

Антонівна 

Секретар Полтавської міської ради 1300,00 1300,00 1300,00 

4 Сук  

Наталія Олександрівна 

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів, керуючий справами 

виконавчого комітету Полтавської міської ради  

1300,00 1300,00 1300,00 

5 Борисенко  

Ольга Петрівна 

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів 

1300,00 1300,00 1300,00 



6 Тарашевська 

Світлана Казимирівна 

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів 

1300,00 1300,00 1300,00 

7 Чепурко  

Олексій Григорович 

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів 

1300,00 1300,00 1300,00 

8 Нікіпелов Віталій 

Юрійович 

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів 

1300,00 1300,00 1300,00 

 

 

                                                          Міський голова                                                                   О.Мамай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


