
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХVІІ сесія 

(VІІІ засідання) 

РІШ ЕН НЯ  
 

від  10 січня  2013 року        № 579 

 

Про затвердження штатних 

розписів міської ради на  2013 рік 

 

Відповідно до Законів України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування », “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись 

Постановами Кабінетів Міністрів України “Про упорядкування структури та 

умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів” від 09.03.2006 року №268,  від 19.07.2006  

року №984 «Деякі питання оплати праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Постановою 

Кабінету Міністрів України від 08 липня 2009 року №688  “Про внесення змін 

до постанови Кабінету міністрів України від 3 грудня 1997 р. №1349», 

Бережанська міська рада 

  

В И Р І Ш И Л А:  

  

1. Затвердити штатні розписи та розшифровки до штатних розписів 

Бережанської міської ради на 2013 рік (додаються).  

2. Встановити з 01.01.2013 року міському голові Музичці В.Я., секретарю 

міської ради Гончару П.В., заступнику міського голови Гулю І.В., керуючому 

справами (секретарю) виконавчого комітету Тиманському О.С.: 

2.1. надбавку  за виконання особливо важливої роботи у  розмірі 50% 

посадового окладу  з урахуванням доплати за ранг та надбавки за 

вислугу років ; 

2.2. матеріальну допомогу для оздоровлення при наданні щорічної 

відпустки, - в розмірі середньомісячної заробітної плати; 

2.3. премії, - згідно п.2 п.п.2 Постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006 року №268; 

2.4. матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, - у 

розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати (при 

наявності фонду оплати праці).  

3. Надати право міському голові  коригувати премії та надбавки, за 

виконання особливо важливої роботи, напруженість в роботі (з 



урахуванням надбавок за ранг, вислугу років)  посадовим особам міської 

ради, працівникам міської ради, централізованої бухгалтерії, керівникам 

міських комунальних підприємств, дошкільних навчальних закладів і 

працівникам культури, що фінансуються з міського бюджету.   

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Музичку В.Я. 

 

 

 

 

Міський голова        МУЗИЧКА В.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до рішення сесії  

Бережанської міської ради  

№ 579 від 10.01.2012 року 

 

Штатний розпис міської ради 

 З 01.01.2013 року 
Штатні одиниці Кількість 

штатних одиниць 

Міський голова  1 

Секретар міської ради 1 

Заступник міського голови  1 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету  1 

Начальник земельного відділу міської ради  1 

Начальник відділу містобудування архітектури та 

житлово – комунального господарства міської ради 

1 

Начальник юридичного та інформаційно-

аналітичного відділу міської ради 

1 

Спеціаліст 1 категорії  - юрисконсульт юридичного та 

інформаційно-аналітичного відділу міської ради 

1 

Спеціаліст І категорії з розгляду заяв та скарг 

громадян юридичного та інформаційно-аналітичного 

відділу міської ради 

1 

Спеціаліст І категорії з питань соціального захисту 

населення юридичного та інформаційно-аналітичного 

відділу міської ради 

1 

Секретар міського голови 1 

Оператор ЕОМ 1 

Водій 1 

Прибиральниця 1 

Сторож 0,5 

 

Всього: 10 штатних одиниць 

посадових осіб  

 

Загальна кількість – 14,5 осіб 

 

 

Примітка:  технічні службовці передбачені п. 1,3 ч.1 примітки 

Додатку 7 Постанови  Кабінету Міністрів України. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                             МУЗИЧКА В.Я. 


