
 

 

УКРАЇНА 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ПЕРША СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

26 листопада 2020 року                                                                                        №42-VIII 

 

Про умови оплати праці 

Саф’янівського сільського голови 

Ізмаїльського району Одеської області  

 

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ч.1 ст.10, ст.. 11, 14, 15, 21 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  09 березня 

2006  № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату 

органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів 

прокуратури, суду та інших органів», Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району 

Одеської області  

 

ВИРІШИЛА : 
 

1. Визначити умови оплати праці Саф’янівського сільського голови Тодорової Наталії 

Іванівни відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 09 березня 2006  № 268 

«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів 

прокуратури, суду та інших органів» в межах затверджених видатків на оплату праці 

працівників Саф’янівської сільської ради. 

2.Встановити Саф’янівському сільському голові Тодоровій Наталії Іванівні: 

2.1. Посадовий оклад та надбавку за VІ ранг посадової особи місцевого самоврядування у 

розмірі, визначеному додатками 50 та 57 постанови Кабінету Міністрів України 09 

березня 2006  № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 

апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, 

органів прокуратури, суду та інших органів». 

2.2. Щомісячну надбавку за вислугу років в розмірі двадцяті п’яти відсотків від 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг.  

2.3. Щомісячну надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі сто відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років. 

3. Виплачувати Саф’янівському сільському голові Тодоровій Наталії Іванівні: 

3.1.Щомісячну премію не менше десяти відсотків від посадового окладу з урахуванням 

передбачених надбавок і доплат за наявності коштів  фонду заробітної плати. 

3.2. Щорічні матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та 

допомогу для вирішення соціально – побутових питань у розмірах передбачених чинним 

законодавством. 



 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію  

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного та інвестиційного  розвитку громади. 

 

 

 

Саф’янівський сільський голова                                                       Наталія ТОДОРОВА 

 


