
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІV сесія 

(ІІ засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 27 вересня 2018 року         № 1081 

 

Про розгляд листа  

 

Розглянувши лист від 12.09.2018року Департаменту моніторингу 

дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо 

запобігання корупції, враховуючи протокол комісії по врегулюванню конфлікту 

інтересів в апараті міської ради від 24.09.2018року, відповідно до Законів 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», з метою вжиття 

достатніх заходів для врегулювання конфлікту інтересів, враховуючи 

пропозиції постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, 

економічного розвитку та підприємництва, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Визначити спосіб врегулювання конфлікту інтересів шляхом залишення на 

посаді спеціаліста 1 категорії юридичного відділу міської ради Музички 

Н.М. та прийняття рішень (щодо надання відпустки, преміювання 

встановлення надбавки, притягнення до дисциплінарної відповідальності) 

виключно сесією Бережанської міської ради. 

2. Встановити, до 31.12.2018 року, спеціалісту 1 категорії юридичного 

відділу міської ради Музичці Н.М. надбавку за виконання особливо 

важливої роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням 

надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за 

вислугу років. 

3. Встановити, до 31.12.2018 року, спеціалісту 1 категорії юридичного 

відділу міської ради Музичці Н.М. щомісячне преміювання посадової 

особи місцевого самоврядування відповідно до їх особистого вкладу в 

загальні результати роботи, у межах фонду оплати праці у розмірі 5 

відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової 

особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років. 

4. Затвердити розпорядження міського голови №26-рк від 29.01.2018 року, 

№27-рк від 29.01.2018 року, №67-рв від 28.02.2018 року, №83-рв від 



05.03.2018 року, №157-рк від 24.04.2018 року, №213-рк від 23.05.2018 

року, №214-рк від 25.05.2018 року, №236-рк від 11.06.2018 року, №263-рк 

від 23.06.2018 року, №314-рк від 25.07.2018 року, №316-рк від 25.07.2018 

року, №355-рк від 16.08.2018 року, №361-рк від 22.08.2018 року, №404-рк 

від 25.09.2018 року. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

врегулювання конфлікту інтересів в колегіальних органах Бережанської 

міської ради. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


