
 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 297 

 

21 грудня 2018 року    19 сесія 7 скликання 

 

Про оплату праці сільського голови в 2019 році 
 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити сільському голові Сичу Володимиру Миколайовичу на 2019 

рік наступні виплати: 

1.1. Щомісячну надбавку за високі досягнення у праці або за виконання 

особливо важливої роботи у розмірі 50 % посадового окладу з 

урахуванням надбавок за ранг та вислугу років(25% до посадового окладу). 

1.2. Щомісячну премію в розмірі 75% посадового окладу з урахуванням 

надбавок за виконання особливо важливої роботи,  ранг та вислугу років. 

1.3. Матеріальну допомогу на оздоровлення у разі відбуття у відпустку у 

розмірі середньомісячної заробітної плати. 

1.4. Премію з нагоди професійного свята – Дня місцевого самоврядування 

у розмірі середньомісячної заробітної плати. 

1.5. Матеріальну допомогу на вирішення соціально побутових проблем у 

розмірі середньомісячної заробітної плати. 

2. Грошові виплати сільському голові нараховуються та виплачуються у 

межах фонду  оплати праці. 

3. Відділу фінансів,бухгалтерського обліку та звітності (Шило В.М.) 

забезпечити нарахування та виплату зазначених у рішенні виплат. 

4. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

 

Сільський голова                                                                 Володимир Сич  

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 297 

 

21 грудня 2018 року    19 сесія 7 скликання 

 

Про оплату праці сільського голови в 2019 році. 
 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити сільському голові Сичу Володимиру Миколайовичу на 

січень 2019 року наступні виплати: 

1.1. Надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо 

важливої роботи у розмірі 50 % посадового окладу з урахуванням надбавок 

за ранг та вислугу років (25% до посадового окладу). 

1.2. Премію в розмірі 75% посадового окладу з урахуванням надбавок за 

виконання особливо важливої роботи,  ранг та вислугу років. 

2. Грошові виплати сільському голові нараховуються та виплачуються у 

межах фонду оплати праці. 

3. Відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності (Шило В.М.) 

забезпечити нарахування та виплату зазначених у рішенні виплат. 

4. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

Сільський голова                                                                    Володимир Сич  

 


