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Про затвердження  

Мринського сільського голови 

 

 

 Згідно ст. 42 п.1 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст. 15 Закону України “Про службу в органах місцевого 

самоврядування” та постанови  Мринської сільської виборчої комісії 

об»єднаної територіальної громади про результати виборів 11 грудня 2016  

року,  Мринська сільська рада 

 ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити повноваження  Мринського сільського голови – 

Ругаля Олександра Анатолійовича 

 2.   Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» Мринському сільському голові Ругалю Олександру 

Анатолійовичу  присвоїти  7 ранг 4 категорії посадової особи місцевого 

самоврядування. 

3. Встановити Ругалю О.А. слідуючі умови оплати праці: 

3.1. Виплачувати посадовий оклад та доплату за ранг у розмірі, згідно 

Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268  «Про 

упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів». 

 3.2.. Надбавка за вислугу років в розмірі  25 % від посадового окладу з 

урахуванням доплати за ранг. 



          3.3.. Здійснювати  преміювання  сільського голови Ругаля Олександра 

Анатолійовича, відповідно до його особистого вкладу  в загальні результати 

роботи  щомісячно, поквартально, за півріччя, рік  в межах річного фонду 

преміювання та економії фонду заробітної плати до 100% від фактично 

нарахованої заробітної плати, або в сумарному виразі. 

          3.4.. Встановити, що розмір щомісячної, поквартальної, за півріччя, за 

рік премії сільському голові Ругалю О.А. на підставі цього рішення 

визначається розпорядженням сільського голови з врахуванням вимог  

Положення про  преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам  

Мринської сільської ради. 

          3.5.. З нагоди деяких  професійних свят, ювілейних, святкових дат на  

підставі клопотання профспілкового комітету з урахуванням особистого 

вкладу в загальні результати роботи  сільському голові Ругалю О.А. 

виплачувати  одноразову премію в розмірі середньомісячної заробітної плати  

в  межах затверджених видатків на оплату праці. 

          3.6. Надавати сільському голові Ругалю О.А. допомогу на оздоровлення 

в розмірі середньомісячної заробітної плати один раз на рік при наданні 

щорічної відпустки та матеріальну допомогу для вирішення соціально – 

побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати один раз на 

рік. 

4. Дане рішення діє на протязі 7 скликання Мринської сільської ради   

 

 

 

Сільський  голова        О.А. Ругаль 

 

 

 
 

 

 


