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Про встановлення надбавок,
надання матеріальної допомоги
та преміювання

Відповідно  до  статті  43  Закону  України  "Про  місцеве 
самоврядування  в  Україні",  пункту  4  постанови  Кабінету  Міністрів 
України від 13 грудня 1999 року № 2288 "Про впорядкування умов оплати 
праці  працівників  апарату  органів  виконавчої  влади,  місцевого 
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та 
інших органів"

обласна рада
ВИРІШИЛА:

1.  Голові  обласної  ради  Ковальчуку  Миколі  Михайловичу  з  дня 
обрання до 31 грудня 2010 року: 

встановити надбавку у розмірі 90% за особливий характер роботи та 
інтенсивність праці відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів 
України  від  24  жовтня  1996  року  №  1295  "Про  умови  оплати  праці 
працівників органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів";

виплачувати надбавку за вислугу років у відсотках до посадового 
окладу з  урахуванням надбавки  за  ранг  і  залежно від  стажу державної 
служби  та  стажу  в  органах  місцевого  самоврядування  відповідно  до 
пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року 
№ 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 
апарату органів  виконавчої  влади,  органів  прокуратури,  судів та  інших 
органів";
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надавати матеріальну допомогу на оздоровлення при використанні 
щорічної  відпустки  та  матеріальну  допомогу  на  вирішення  соціально-
побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати відповідно 
до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  13  грудня  № 2288  "Про 
впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 
влади,  місцевого  самоврядування  та  їх  виконавчих  органів,  органів 
прокуратури, судів та інших органів";

здійснювати преміювання у розмірі 60 відсотків посадового окладу 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 
року  №  512  "Про  оплату  праці  працівників  Верховної  Ради  та  Ради 
міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласних,  Київської  та 
Севастопольської міських державних адміністрацій, обласних, Київської 
та Севастопольської міських рад";

виплачувати, за наявності дозволу, надбавку у зв'язку з роботою, яка 
передбачає доступ до державної таємниці залежно від ступеня секретності 
інформації  відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 
15  червня  1994  року  №  414  "Про  види,  розміри  і  порядок  надання 
компенсації  громадянам у зв'язку з роботою, яка  передбачає  доступ до 
державної таємниці".

2. Виплату вищезазначених надбавок та преміювання здійснювати 
щомісячно за фактично відпрацьований час.

Голова обласної ради М.Ковальчук
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