
 

ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

           П’ЯТДЕСЯТ СЬОМА СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

                                                       РІШЕННЯ 

 

 

09 грудня  2022 року                                                                      № 1181 

м. Чортків 

 

Про умови оплати праці  

міського голови на 2023 рік  
  

 Керуючись постановою 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» 

із змінами та доповненнями, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України "Про службу в органах 

місцевого самоврядування", міська рада 

  

 ВИРІШИЛА: 
  

 1. Встановити міському голові Володимиру Шматьку наступні надбавки та 

доплати: 

 1.1  місячний посадовий оклад у розмірі, визначений постановою Кабінету 

Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 із внесеними змінами; 

 1.2  доплату за ранг посадової особи місцевого самоврядування в розмірі 

залежно від присвоєного рангу; 

 1.3 надбавку за вислугу років залежно від стажу державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування з урахуванням доплати за ранг 

посадових осіб; 

 2. Встановити міському голові надбавку за високі досягнення у в розмірі 

50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи 

місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років. 

 3. Встановити щомісячне преміювання міського голови у розмірі 80 

відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи 

місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та надбавки за високі 

досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи. 

 4. Виплачувати міському голові матеріальну допомогу для оздоровлення 

при наданні щорічної відпустки та матеріальну допомогу для вирішення 

соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної  заробітної плати. 



          5. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 23 грудня 

2021 року № 861 «Про оплату праці міського голови на 2022 рік» з 01 січня 2023 

року.  

           6.  Копію рішення направити у відділ бухгалтерського обліку та звітності 

міської ради.        

 7. Контроль за  виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та економічного розвитку. 
  

 

 

Міський голова                      Володимир  ШМАТЬКО  
  

    


