
 
УКРАЇНА 

АРЦИЗЬКА МІСЬКА  РАДА 

 
ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я   

Про умови оплати праці міського голови на 2022 рік 

Керуючись пунктом 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», абзацом другим пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України 

від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», 

рішення Арцизької міської ради від 24 грудня 2020 року № 87-VIII «Про преміювання 

працівників апарату міської ради, відділів та служб, керівників і їх заступників самостійних 

служб і управлінь та працівників окремих структурних підрозділів виконавчих органів 

Арцизької міської ради», міська рада 

 ВИРІШИЛА: 

1. Арцизькому міському голові Сергію ПАРПУЛАНСЬКОМУ: 

1.1. Встановити щомісячну надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 100% від 

посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу років. 

1.2. Здійснювати щомісячне нарахування і виплату премії у розмірі 100% від 

посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислуги років. 

1.3. Здійснювати преміювання за підсумками роботи за рік у розмірі середньомісячної 

заробітної плати за наявності економії фонду оплати праці. 

1.4. Здійснювати преміювання до професійних та державних свят у розмірі 

середньомісячної заробітної плати за наявності економії фонду оплати праці. 

1.5. Виплачувати допомогу на оздоровлення при наданні чергової відпустки у розмірі 

середньомісячної заробітної плати. 

2. Відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансово-господарського 

забезпечення  здійснювати виплату надбавок, доплат до посадового окладу, премій згідно з 

цим рішенням у межах фонду оплати праці на 2022 рік з 01 січня 2022 року.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. 

 
Проект підготовлено відділом бухгалтерського обліку,  

звітності та фінансово-господарського забезпечення 

 

 



Аркуш погодження до проекту рішення  

Про умови оплати праці міського голови на 2022 рік 

 

Секретар ради                                           ___________     Ольга ДОБРЯКОВА 

«____»___________ 2021 року 

 

Перший заступник  міського голови         __________    Тетяна БАХЧЕВАН 

«___» ______________ 2021 року 

 

Заступник  міського голови                        __________    Оксана СТОЯНОВА 

«___» ______________ 2021 року 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету                                                      __________     Олександр МАЛЄВ 

«___» ______________ 2021 року 

 

Начальник юридичного відділу               __________     Анастасія СТАНКОВА 

«___» ______________ 2021 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис виконавця, який готував  

проект рішення                                       ____________     Лариса ЛАБУНЕЦЬ 

«___» ______________ 2021 року 

 

 


