
 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОЕКТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

«___»_________2022року                                                                 № _____\VIIІ                                            

с.Великий Хутір                     

 Про упорядкування оплати праці в.о. 

сільського голови, секретаря сільської 

ради та виконавчого комітету           

Грицаченко Н.М.  у ІV кварталі 2022 року  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з 

питань планування, фінансів, бюджету та  економічного розвитку Піскун 

О.М., яка повідомила, що так як секретар сільської ради відповідно до 

положень частини третьої статті 50 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» здійснює повноваження сільського голови у 

випадках, передбачених частиною першою статті 42 цього Закону, тобто 

за своєю суттю є де-юре його заступником, то відповідна норма постанови 

КМУ від 09.03.2006року №268, щодо доплати за тимчасове виконання 

повноважень відсутнього керівника не може бути застосована, а відповідно 

різниця в посадових окладах сільського голови та секретаря сільської ради не 

виплачується. Проте, оскільки обсяг повноважень секретаря сільської ради (у 

зв’язку з виконанням ним додатково повноважень сільського голови) 

збільшився та відбулася економія коштів в зв’язку з достроковим 

припиненням повноважень сільського голови, питання збільшення оплати 

праці пропонується вирішити шляхом відповідного преміювання за рішенням 

сільської ради.  

Керуючись статтею 21 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування»,  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 і доповненнями, положенням «Про 

преміювання,  встановлення надбавок до заробітної плати та надання 

матеріальної допомоги працівникам апарату ради  та її виконавчих органів на 

2021-2025 роки», рішенням Великохутірської  сільської ради «Про умови 

оплати праці сільського  голови, заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів та  секретаря сільської ради» від 22.12.2020 

№3-31\VIIІ, врахувавши рекомендації постійної комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету та  економічного розвитку, Великохутірська сільська рада  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80%23n583


в и р і ш и л а: 

1. Проводити преміювання в.о. сільського голови, секретаря сільської 

ради та виконавчого комітету Грицаченко Н.М. у ІV кварталі 2022 року 

щомісяця (_______________) в розмірі _____%  посадового окладу, 

відповідно до її особистого внеску до загальних результатів роботи. 

2. Виплату проводити за рахунок коштів, передбачених на утримання 

КТКВКБМС 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 

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

сільської ради». 

   

 

В.о. сільського голови                                                     Надія ГРИЦАЧЕНКО 

 

 


