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Про впесення змiн до рiшення
впкошавчого KoMiTery вй 22 сiчня
201б року }lb 24 <Про умови оплати
працi посадовпх осiб>>
Керуючись п.4 власIlих повноважень ст, 28, ч,6 ст. 59 Закону УкраТни
<Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>>, постановоlо Кабiнету MilticTpiB
УкраiЪи вiд 09.0з.2006 No 268 <Про упорядкування структури та умов
оплати працi працiвникiв апараry органiв виконавчоТ влади, органiв
прокуратури, судiв та iнших органiв>>, постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 19.07.200б Nэ 984 <,Щеякi питанIul оплати працi працiвникiв
апарату оргаrriВ виконавчоi влади, органiВ прокураIури, судiв то iнtttих
органiв>>, згiдно з постановою Кабiнеry MilricTpiB УкраТни вiд 16,09.2015
Nо 732 <,Щеякi питанttя оллаlи прачi прачiвникiв сгруктурних пiлрозлiлiв з
питань соцiального захисту Еаселення мiсцевик державних адмiнiстрацiй
та виконавчIr( органiв мiських i районних у MicTax рад> та згiдно з
розпорядженюIм голови Харкiвськоi обласноТ державноi адмiнiстрацii вiд
02-04.20|5 Ns l40 (<Ilpo вiднесення MicT областi до груп за оплатоtо праtli>.

беруlи до уваги рiшентlя MicbKoi ради вiд 25.]2.2015 Л! 67

<Про
,lисе-tьttосti
затвердження структури виконавчи\ органiв рали. tага,rыrо]'
апараry ради та i'i' виконавчих органiв>>, виконавчий KoMiTeT MicbKoT ради

ВИРIШИВ:
1.Внести змiни до рiшення виконавчого KoMiTeTy вiд 22 сiчня 20116
року Nэ 24 <Про умови оплати працi посадових осiб>>, а саме:
- доповнити абзац другшй луtIкту третъоl о c]]ol]aм[ (раднику
мiського головю>;
- доповнити абзац третiй пункlу 1?етього словами ((нача]lllнику
органiзацiйноm вiлдirry апарату виконавчого KoMiTeTy. начальнику вiлдiлу
з питань дiловодства та зверЕенЕя громадян апарату викоIlавчого
койтету>;
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- виключити з аб]ацу
ц)етього пункlу ]ретього слова
л._
вlддiлу
з питань дiловодс;ва;
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громадян апарату виконавчого
- викJIючити з абзацу четвертого
пункту ipyaoao
(Gаступнику
}IачilJIьника вiддi.rry з пrгань
"rouu
дiловодства, органiзацiйного
забезпечення та
звернень громадян).
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Мосенцева, 2-20-1
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.JoKpeMa, в аларатi Mi(
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- органiзацiйний вiддiл;
- вrддш з питань дiловодс
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Нача:rьнику вiддiлу з
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ради оуло встановлено на.rбавку за високi

;tосяt.llеttttя у ltpaui TJ викоllJlIIlя
особливо ваrспивоi ооботи в розмфi 80 % посадового .,*rJ,ny*a
ypo*y"u,,rro"
надбавок за оаiг i вислуry poKiB. Началыlикам пооосrоЪр.i,п"
п,дri.,iu
зазначена надбавка змишаеться в такому ж
80
%.
розмiрi раднику мiського голови надбавка за високi досягнення лрацi та
у
виконання особливо важливоi роботи встановлIо€ться в розмiрi I00 %
посадового окпаду з }тtахуванням надбавок за ранг i вислуry poKiB,
Зазначенi змiни застосовуrоться з 01 серпня 2016 року,
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фiнансовою управлiння
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