
 

 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
27 липня 2017 року № 18 

Миколаїв   
 
 
Про врегулювання умов оплати праці  
голови обласної ради, заступників 
голови обласної ради 
 
 

Відповідно до статей 43, 55, 59 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статті 21 Закону України "Про службу в органах 
місцевого самоврядування в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України 
від 24 жовтня 1996 року № 1295 "Про умови оплати праці працівників органів 
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів", Постанови Кабінету 
Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування 
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, 
органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами, внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 353), з 
метою врегулювання умов оплати праці голови обласної ради та заступників 
голови обласної ради згідно з чинним законодавством України обласна рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
1. Внести такі зміни до рішення Миколаївської обласної ради від              

18 грудня 2015 року № 6 "Про умови оплати праці посадових осіб 
Миколаївської обласної ради" (зі змінами та доповненнями, внесеними 
рішенням обласної ради від 30 березня 2017 року № 19):  

 
1.1. Абзац третій пункту 1 викласти у такій редакції:  

 
"першому заступнику голови обласної ради, заступнику голови обласної 

ради у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг 
протягом строку їх повноважень". 

  
1.2. Абзац четвертий пункту 1 виключити.  

 

                Чотирнадцята  
                позачергова сесія  
                сьомого скликання 
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1.3. Пункт 2 викласти у такій редакції:  
 
"Преміювання голови обласної ради здійснювати щомісяця у розмірі                

100 відсотків від посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг, вислугу 
років, особливий характер роботи та інтенсивність праці пропорційно 
відпрацьованого часу протягом строку її повноважень. 

 
Преміювання першого заступника голови обласної ради здійснювати 

щомісяця у розмірі 50 відсотків від посадового окладу з урахуванням надбавки  
за ранг, вислугу років, особливий характер роботи та інтенсивність праці  
пропорційно відпрацьованого часу протягом строку його повноважень. 

 
Преміювання заступника голови обласної ради здійснювати щомісяця у 

розмірі 40 відсотків від посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг, 
вислугу років, особливий характер роботи та інтенсивність праці пропорційно 
відпрацьованого часу протягом строку його повноважень. 

 
Дозволити преміювання голови обласної ради, першого заступника 

голови обласної ради, заступника голови обласної ради до державних та 
професійних свят, ювілейних дат у розмірі, що не перевищує середньомісячну 
заробітну плату в межах затверджених видатків на оплату праці". 

 
1.4. Пункт 3 викласти у  такій редакції:  

 
"Виплату голові обласної ради, першому заступнику голови, заступнику 

голови обласної ради матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення 
соціально-побутових питань здійснювати у розмірі не більше, ніж 
середньомісячна заробітна плата, в межах фонду оплати праці працівників 
виконавчого апарату обласної ради у порядку, передбаченому чинним 
законодавством України, протягом строку їх повноважень". 

 
2. Умови оплати праці, встановлені цим рішенням обласної ради, 

застосовуються з 26 травня 2017 року. 
 

 
 
 
 
Голова обласної ради                                                                       В.В. Москаленко 
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