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 03 червня 2021 року                                                                       № 263 

 

Про внесення змін в рішення сесії  

міської ради №816 від 25.01.2018року   
 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до 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», наказу Міністерства праці України № 77 від 02.10.1996 року 

«Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів 

прокуратури, судів та інших органів», враховуючи рішення сесії міської ради 

№223 від 12.05.2021 року «Про внесення змін в «Положення про преміювання, 

виплату надбавок, доплат та матеріальної допомоги працівникам апарату 

Бережанської міської ради та її виконавчих органів», затверджене рішенням 

сесії міської ради № 816 від 25 січня 2018 року», розглянувши пропозиції 

постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів, сесія  

Бережанської  міської  ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в Положення про преміювання, виплату надбавок, 

доплат та матеріальної допомоги працівникам апарату Бережанської міської 

ради та її виконавчих органів, затверджене рішенням сесії міської ради №816 

від 25.01.2018 року , а саме: 

1.1. підпункт 3.8 розділу 3 «Порядок преміювання, показники та 

розмір премії» скасувати та викласти в наступній редакції: 

«3.8. За наявності вагомих підстав розмір премії окремим працівникам 

структурних підрозділів може бути збільшений окремим розпорядженням 

міського голови, в межах місячного фонду преміювання. Дане розпорядження 

доводиться керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету міської 

ради до відома членів  постійної комісії міської ради з питань бюджету та  

фінансів на черговому засіданні комісії.» 



1.2. підпункт 3.9 розділу 3 «Порядок преміювання, показники та 

розмір премії» доповнити абзацом наступного змісту: 

«Преміювання міського голови, секретаря міської ради, заступників 

міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 

міської ради здійснюється за результатами заслуховування  звіту про їх роботу 

за звітний місяць на підставі рішення сесії міської ради, яке приймається 

щомісячно до 30 числа. Рішення про преміювання за грудень приймається до 

20 грудня поточного року. 

        Звіти про роботи міського голови, секретаря міської ради, 

заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету міської ради заслуховуються щомісячно на засіданні постійній 

комісії з питань бюджету та фінансів до 20 числа місяці, за який здійснюється 

преміювання та, за результатами їх розгляду, комісією готується проєкт 

рішення  про встановлення розміру преміювання.» 

1.3. підпункт 3.11 розділу 3 «Порядок преміювання, показники та 

розмір премії» скасувати та викласти в новій редакції: 

«3.11. Проект розпорядження про преміювання працівників апарату 

міської ради вноситься керуючим справами (секретарем) виконкому та 

подається на підпис міському голові. Підготовку проекту розпорядження 

здійснює керуючий справами (секретар) виконкому спільно з відділом 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради. Проект 

розпорядження обов’язково візується керуючим справами (секретарем) 

виконкому, головним спеціалістом з питань кадрової роботи, начальником 

відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності, начальником 

юридичного відділу міської ради та головним спеціалістом з питань 

запобігання та виявлення корупції міської ради. 

        Проект рішення про преміювання міського голови, секретаря міської 

ради, заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету міської ради вноситься постійною комісією міської ради 

з питань бюджету та фінансів. Підготовку проекту рішення здійснює комісія 

міської ради з питань бюджету та фінансів спільно з відділом бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності міської ради. Проект рішення обов’язково 

візується головами постійних комісій міської ради.» 

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії міської 

ради з питань бюджету та  фінансів. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                       Ростислав БОРТНИК 

 


