
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XVIII сесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 ____ __________  2022 року                   м. Бережани                      ПРОЕКТ №742 

 

Про  преміювання керуючого справами (секретаря)  виконавчого 

комітету міської  ради Гончар П.В.    за  лютий    2022 р.  

 
Керуючись вимогами 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» (із змінами), Положення про преміювання, виплату надбавок, 

доплат  та матеріальної допомоги працівникам апарату Бережанської міської 

ради та її виконавчих органів, затвердженого рішенням сесії міської ради від 25 

січня 2018 року № 816 «Про затвердження Положення про преміювання, 

виплату надбавок, доплат та матеріальної допомоги працівникам апарату 

Бережанської міської ради та її виконавчих органів», відповідно до рішення 

сесії Бережанської міської ради від 12 травня 2021 року № 223 «Про внесення 

змін в «Положення про преміювання, виплату надбавок, доплат  та матеріальної 

допомоги працівникам апарату Бережанської міської ради та її виконавчих 

органів» та рішення сесії міської ради від 03.06.2021року  №263 «Про внесення 

змін в рішення сесії міської ради №816 від 25.01.2018року», керуючись ст. 26, 

ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи      

пропозиції постійної комісії  з питань бюджету та фінансів, економіки, 

промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального 

майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів 

та туризму(протокол №___ від 04.02.2022 року), сесія Бережанської  міської  

ради  

 ВИРІШИЛА: 

1. Преміювати за результатами  роботи  в лютому  2022 р.   керуючого 

справами (секретаря)виконавчого комітету міської ради  у розмірі _____ 

відсотків місячної заробітної плати. 

2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової  звітності міської ради 

виплату  премії провести в межах наявних коштів за фондом оплати праці. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з 

питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, 

контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, 

підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                            Ростислав БОРТНИК 


