
  

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

від 17.03.2021 № 8/7-20 
               м. Покровськ 

 

Про встановлення директору Покровського міського центру соціальних служб 

Донецької області тарифного розряду, премії та надбавки за складність, 

напруженість у роботі. 

 

 З метою забезпечення ефективного виконання соціальної роботи з сім’ями, 

дітьми та молоддю, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002      

№ 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці працівників, установ, закладів та організацій окремих 

галузей бюджетної сфери» (із змінами), на виконання наказів Міністерства 

соціальної політики України від 18.05.2015 № 526 «Про умови оплати праці 

працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального 

обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» (із змінами) та від 26.01.2021 №29 

«Про затвердження Примірного штатного нормативу чисельності працівників 

районного, міського, районного у місті, селищного, сільського центру соціальних 

служб», керуючись статтями 26,59,73 Закону України  від 21.05.1997  № 280/97-ВР 

«Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами),  міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити Лисенко Тетяні Миколаївні, директору Покровського 

міського центру соціальних служб Донецької області,  15 тарифний розряд, премію 

у розмірі 50% від посадового окладу в межах наявних коштів на оплату праці  та 

надбавку за складність, напруженість у роботі у розмірі 30%  посадового окладу  з  

01.04.2021. 

 

2. Визнати таким, що втратив чинність пункт 3 рішення Покровської 

міської ради Донецької області від 24.12.2020 № 8/2-10 «Про затвердження 

структури та штатів Покровського міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді Донецької області  та встановлення директору Покровського 

міського центру соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді Донецької області 

тарифного розряду, премії та надбавки за складність, напруженість у роботі». 

 

3.  Контроль щодо виконання даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської діяльності, 

забезпечення громадського порядку, дотримання законності, охорони прав, свобод 

та законних інтересів  (Тришкін), комісії з питань  планування бюджету і фінансів, 

інвестиційної політики (Харчевна).                                                                           

 

Міський голова                                                                                  Р.Требушкін  

     


