
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

11 червня  2021 року                      м. Бережани                                       № 151 - р 

 

Про встановлення посадових 

окладів робітників, зайнятих 

обслуговуванням Бережанської 

міської ради з 01 січня 2021 року 
 

Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України від 23.03.2021 року за № 609 «Про умови 

оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів 

та інших органів», ст. ст. 12, 42, ч.8 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Встановити з 01  січня 2021 року, згідно п.5 наказу Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 

року за № 609, посадові оклади робітникам, зайнятих обслуговуванням 

Бережанської міської ради, а саме прибиральникам службових приміщень –  

місячний оклад 3268,00 грн.  

2. Видатки, пов’язані зі змінами в умовах оплати праці згідно з наказом 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

від 23.03.2021 року за № 609, проводити в межах видатків на оплату праці, 

затверджених у кошторисах витрат з утримання відповідних органів. 

3. Начальнику  відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності – 

головному бухгалтеру  міської ради Ковалик С.Ф., в межах асигнувань на 

оплату праці, передбачених у кошторисі кодом 0110150 «Організація, 

інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської 

селищної, сільської рад: 

- здійснити перерахунок заробітної плати робітників, зайнятих 

обслуговуванням Бережанської міської ради - прибиральникам службових 

приміщень, за період з 01 січня по 31 травня 2021 року, без проведення 

перерахунку надбавок за складність та напруженість, за шкідливі умови праці 

та премій, у червні 2021 року; 

 

 



- затвердити у встановленому порядку штатні розписи робітникам, 

зайнятих обслуговуванням Бережанської міської ради, відповідно до наказу 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

від 23.03.2021 року за № 609. 

4.   Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою. 

 

  

 

 

 Міський голова                                                              Ростислав БОРТНИК   

 

 


