ПРОЕКТ

'
ВВЕДЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VІІ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Від 15 квітня 2015 року
Про внесення змін до Рішення V сесії
VІІ скликання від 25 грудня 2015 року
«Про впорядкування оплати праці працівників:
селищного голови, секретаря ради, спеціаліста
по нарахуванню субсидій, головного бухгалтера,
бухгалтера, землевпорядника, нач. ВУС,
інспектора, касира, оператора комп’ютерного
набору, прибиральниці.»
Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006
р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів" та Постанови КМУ «Про упорядкування структури заробітної плати,
особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативноправових актів» від 09.12.2015 р. № 1013, ст. 26 ЗУ “Про місцеве
самоврядування в Україні” селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити, відповідно до затвердження цією постановою посадові
оклади на 2016 рік:
Селищний голова

- 3128,00 грн.

Секретар ради

- 2459,00 грн.

Головний бухгалтер

- 1723,00 грн.

Спеціаліст ΙΙ категорії з нарахування субсидій

- 1723,00 грн.

Спеціаліст Ι категорії землевпорядник

- 1723,00 грн.

Бухгалтер

- 1723,00 грн.

Касир

- 1723,00 грн.

Інспектор ВУС

- 1723,00 грн.

Інспектор

- 1723,00 грн.

Оператор комп’ютерного набору

- 1723,00 грн.

Прибиральниця службового приміщення

- 1378,00 грн.

2. Установити доплату до посадового окладу:
Касир

- 50 %.

Інспектор ВУС

- 20 %.

Бухгалтер

- 50%

Інспектор

- 50 %.

Оператор комп’ютерного набору

- 50 %.

3. Установити наступні розміри надбавок згідно рангу державного
службовця:
Селищний голова

- 110,00 грн.

Секретар ради

- 90,00 грн.

Головний бухгалтер

- 55,00 грн.

Спеціаліст II категорії з нарахування субсидій

- 50,00 грн.

Спеціаліст Ι категорії землевпорядник

- 55,00 грн.

4. Здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого
вкладу в загальні результати роботи, а також до державних та
професійних свят і ювілейних дат, в межах коштів передбачених на
преміювання у кошторисі Введенської селищної ради, а також
економії коштів на оплату праці.
5. Надавати матеріальну допомогу на оздоровлення та вирішення
соціально – побутових питань працівникам селищної ради відповідно
до законодавства.
6. Надавати матеріальну допомогу на оздоровлення прибиральниці в
розмірі посадового окладу.

Селищний голова

Геращенко Г.Ю.

