
 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
 

від 23.12.2021 №8/22-5 
         м.Покровськ 

 

Про оплату праці  

 

 

Керуючись статтями 26, 59, 73 Закону України від 21 травня 1997 року 

№280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 «Про 

впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами), 

міська рада - 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити надбавку за високі досягнення в роботі міському голові, 

секретарю міської ради, заступникам міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керуючому справами виконавчого комітету ради в 

розмірі 50% до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової 

особи органу місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років в межах 

фонду оплати праці Покровської міської ради Покровського району Донецької 

області. 

 

2. Преміювання проводити за фактично відпрацьований час у відсотках до 

посадового окладу з урахуванням встановлених надбавок в межах фонду 

оплати праці Покровської міської ради Покровського району Донецької області 

у наступних розмірах: 

- міському голові Требушкіну Руслану Валерійовичу – 35%, 

- секретарю міської ради Іваньо Наталії Вікторівні – 80%,  

- заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Зінченко Анатолієві Миколайовичу– 75%, 

- заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Ідрісовій Маргариті Олександрівні – 55%, 

- заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Мілютіну Костянтинові Сергійовичу – 75%, 

- заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Фролову Олегові Володимировичу – 45%, 



- заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Шабельникові Миколі Миколайовичу – 40%. 

- керуючому справами виконавчого комітету ради Жук Алевтині 

В'ячеславiвні – 50%, 

 

3. Виплачувати міському голові, секретарю міської ради, заступникам 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючому 

справами виконавчого комітету ради допомогу на оздоровлення при наданні 

чергової відпустки в розмірі середньомісячної заробітної плати в межах фонду 

оплати праці Покровської міської ради Покровського району Донецької області. 

 

4. Преміювати міського голову в розмірі середньомісячної заробітної 

плати: до Великодня, до Дня Незалежності України, до Дня Конституції 

України, до Новорічних та Різдвяних свят у межах економії фонду оплати 

праці. 

 

5.Преміювання секретаря міської ради, заступників міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого 

комітету ради здійснювати на підставі розпоряджень міського голови 

відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до 

державних і професійних свят та ювілеїв у розмірах не більше середньомісячної 

заробітної плати у межах економії фонду оплати праці. 

 

6. Рішення вступає в силу з 01.01.2022 року. 

 

7. Рішення міської ради від 17.12.2020 №8/1-26 «Про оплату праці» 

визнати таким, що втратило чинність.   

 

8. Рішення міської ради від 21.04.2021 №8/8-3 Про внесення змін до 

рішення міської ради від 17.12.2020 № 8/1-26 «Про оплату праці» визнати 

таким, що втратило чинність.   

 

 

 

 

Міський голова                                                               Руслан ТРЕБУШКІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до проекту рішення міської ради 

 

Про оплату праці  

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:  Фінансово-господарським відділом міської ради 

 

 

Начальник фінансово-господарського   

відділу міської ради        О.Могильчак 

 

 

Керуючий справами виконкому 

ради                                     А.Жук 

 

 

Начальник відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської ради 

та її виконавчих органів                                   В.Пишна 

 

 

Начальник відділу забезпечення  

діяльності міської ради                                              Ж.Крамарова 

 

 

Голова постійної комісії з питань  

планування, бюджету і фінансів, 

інвестиційної політики                                                           О.Харчевна 

  

 

 

Секретар міської ради        Н.Іваньо 

 

 

 


