УКРАЇНА

СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 23.05.2018 № 4-XLVI-7
м. Слов’янськ
Про
затвердження
заступником
міського голови, членом виконавчого
комітету міської ради Рубана А.Є. та
встановлення йому оплати праці

Відповідно ст.25, п.3 ч.1 ст.26, пунктів 2,3 ст.51 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст.10 та ст.21 Закону України «Про службу
в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України
від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів, та
інших органів» (із змінами і доповненнями), міська рада
ВИРІШУЄ:
1.

2.

3.

Затвердити заступником міського голови Слов’янської міської ради та
членом виконавчого комітету Слов’янської міської ради Рубана Андрія
Євгеновича з 01.06.2018.
Встановити з 01.06.2018 року по 31.12.2018 року посадовий оклад у
розмірі 9500,0 грн. та надбавку за виконання особливо важливої роботи у
розмірі 50% посадового окладу з урахуванням доплати за ранг Рубану
Андрію Євгеновичу – заступнику міського голови.
Здійснювати з 01.06.2018 року по 31.12.2018 року наступні виплати
Рубану Андрію Євгеновичу – заступнику міського голови:
3.1.Щомісячну надбавку за вислугу років у розмірі 25% посадового
окладу, з урахуванням надбавки за ранг (стаж 16 років 05 місяців 05
днів).
3.2.Щомісячні премії, з урахуванням особистого внеску у загальні
результати роботи у розмірі 60% з урахуванням окладу, рангу та
надбавок.
3.3.Доплату за науковий ступінь кандидата юридичних наук у розмірі 5
відсотків посадового окладу.
3.4.Матеріальну допомогу на оздоровлення та допомогу для вирішення
соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної
плати.
3.5.Одноразові премії у розмірі середньомісячної заробітної плати в
межах коштів, передбачених на преміювання кошторисом та за
рахунок економії фонду оплати праці, до ювілейних дат, державних
та професійних свят:

4.
5.

- День Конcтитуції України;
- День Незaлежності України;
- День місцевого самоврядування.
Встановити, що всі зазначені виплати здійснюються в межах
затвердженого фонду оплати праці.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань економічної політики, бізнесу, бюджету та фінансів
(Адейкін).

Міський голова

В.М. Лях

