
 
У К Р А Ї Н А 

 
       КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
 
 

     
 

ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  23 лютого 2016 року       № 97 
 
Про затвердження умов 
оплати праці посадових осіб 
Кіровоградської міської ради 
 

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 26 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до постанов 
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” (зі змінами), 
від 19 липня 2006 року № 984 „Про деякі питання оплати праці працівників 
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 
органів”, від 15 червня 1994 року № 414 „Про види, розміри і порядок 
надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ 
до державної таємниці”, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 Посадовим особам місцевого самоврядування з дня виконання ними  
повноважень та посадових обов'язків (додаток): 

встановити надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі 
100 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років; 

надавати матеріальну допомогу на оздоровлення та для вирішення 
соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати у 
межах кошторисних призначень на оплату праці; 

здійснювати щомісячне преміювання, а також до державних і 
професійних свят у межах кошторисних призначень на оплату праці на 
підставі розпоряджень міського голови; 

за наявності дозволу виплачувати надбавку у зв’язку з роботою, яка 
передбачає доступ до державної таємниці, залежно від ступеня секретності 
інформації. 
 

Міський голова         А.Райкович 

 

Господарикова 24 38 60



  
 

       Додаток 
       до рішення Кіровоградської 
       міської ради 
       23 лютого 2016 року № 97 
 
 

С П И С О К 
 

посадових осіб, яким встановлюються умови оплати праці 
 
 

БОНДАРЕНКО 
Альвіна Василівна 

- керуючий справами виконавчого комітету 
міської ради 

   
ГРАБЕНКО 
Олександр Володимирович 

-  заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

   
МОСІН 
Олександр Володимирович 

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

   
СМІРНОВ 
Володимир Олександрович 

- секретар міської ради 
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