
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХV сесія  

(ІІ засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 24 січня 2019 року         № 1224 

 

Про встановлення умов оплати праці 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», рішення сесії від 

27.09.2018 року №1081 «Про розгляд листа», Положення «Про преміювання, 

виплату надбавок, доплат та матеріальної допомоги працівникам апарату 

Бережанської міської ради та її виконавчих органів» затвердженого рішенням 

сесії міської ради від 25.01.2018 року №816, розглянувши 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. Встановити Музичці Наталії Михайлівні, спеціалісту 1 категорії 

юридичного відділу міської ради стаж служби в органах місцевого 

самоврядування станом на 12 січня 2019 року 03 роки 00 місяців 00 днів та 

встановити з 13 січня 2019 року надбавку за вислугу років у розмірі 10 

відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг. 

2. Встановити Музичці Наталії Михайлівні, спеціалісту 1 категорії 

юридичного відділу міської ради надбавку за високі досягнення у праці 

або за виконання особливо важливої роботи, за складність та напруженість 

у роботі у розмірі 50 відсотків. 

3. Здійснювати щомісячне преміювання Музички Наталії Михайлівні, 

спеціаліста 1 категорії юридичного відділу міської ради, у межах фонду 

оплати праці у розмірі 10 відсотків заробітної плати за фактично 

відпрацьований час. 

4. Надавати Музичці Наталії Михайлівні, спеціалісту 1 категорії юридичного 

відділу міської ради, при наявності кошторисних призначень, преміювання 

до Дня Незалежності України та Дня місцевого самоврядування, у розмірі 

посадового окладу  



5. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності – 

головному бухгалтеру міської ради Ковалик С.Ф. здійснювати виплату 

надбавок до посадового окладу та преміювання згідно з пунктом 2-4 

даного рішення з 01 січня 2019 року по 31.12.2019 року в межах 

затвердженого фонду оплати праці. 

6. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності – головному бухгалтеру 

міської ради. 

 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА 

 


