
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 РІШЕННЯ                   
другої сесії сьомого скликання 

 

 

11 грудня 2015 року                                                                                               № 34 

 

 

Про внесення змін та доповнень до Положення про преміювання та надання 

матеріальної допомоги працівникам Пирятинської міської ради 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, постанови  Кабінету  Міністрів України від  09 березня 2006 року  

№ 268  „Про  впорядкування  структури  та  умов  оплати  праці апарату  

органів  виконавчої  влади,  органів  прокуратури, суддів та інших органів“ 

(зі змінами), з метою внесення змін до Положення  про преміювання та 

надання матеріальної допомоги працівникам Пирятинської міської ради, 

затвердженого рішенням шістнадцятої сесії Пирятинської міської ради 

шостого скликання від 27 квітня 2012 року „Про затвердження Положення 

про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам 

Пирятинської міської ради“, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Положення про преміювання та надання 

матеріальної допомоги працівникам Пирятинської міської ради, 

затвердженого рішенням шістнадцятої сесії Пирятинської міської ради 

шостого скликання від 27 квітня 2012 року „Про затвердження Положення 

про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам 

Пирятинської міської ради“, виклавши у наступній редакції: 

1) другий абзац підпункту 2.2. пункту 2:  

             „Розмір щомісячної премії для міського голови, заступників міського 

голови з питань діяльності виконкому встановлюється рішенням сесії 

Пирятинської міської ради на період повноважень.“; 

2) підпункт 2.5. пункту 2: 

          „2.5. Преміювання міського голови, заступників міського голови з 

питань діяльності виконкому міської ради, працівників  з нагоди державних і 

професійних свят, ювілейних дат та  святкових днів здійснюється у межах 

фонду преміювання, який  утворюється у розмірі не менш як 10 відсотків 

посадових окладів та економії фонду оплати праці.“; 



3)  підпункт 2.6. пункту 2:  

„2.6. Преміювання працівників з нагоди державних і професійних свят,  

ювілейних дат та  святкових днів здійснюється у кожному конкретному 

випадку за окремим  розпорядженням  міського  голови.“ 

2. Відповідальність за виконання Положення про преміювання та 

надання матеріальної допомоги працівникам Пирятинської міської ради 

покласти на голову постійної  комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва Гудзь В.І., а 

контроль за виконанням рішення - на заступника міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. 
 

  

 

Міський голова                                              О.РЯБОКОНЬ 

 
 


