УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVI сесія VІІ демократичного скликання
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Про затвердження структури чисельності,
штатного розпису, кошторису доходів і
видатків Стрийської районної ради та
преміювання,
допомог

голові

надання
районної

матеріальних
ради

і

його

заступникам на 2018 рік
У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня
1997 року № 1349 "Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого
самоврядування", пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 9
березня 2006 року № 268 із змінами "Про упорядкування структури та умов
оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів", статті 21 Закону України "Про службу
в органах місцевого самоврядування", статті 58 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" та, керуючись пунктом 4 частини 1 статті 43
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Стрийська районна
рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити структуру чисельності виконавчого апарату Стрийської
районної ради згідно з додатком № 1.
2. Затвердити штатний розпис Стрийської районної ради згідно з
додатком № 2.

3. Затвердити кошторис доходів і видатків Стрийської районної ради на
2018 рік в сумі 3108305,00 гривень, у тому числі загальний фонд 3083305,00 гривень, спеціальний фонд - 25 000,00 гривень.
4. Преміювання голови районної ради і його заступників здійснювати
щомісячно в розмірі 40 % посадового окладу, а також до державних та
професійних свят, передбачених чинним законодавством і Положенням
про преміювання, в межах затверджених видатків на оплату праці і фонду
преміювання.
5. Встановити надбавку за високі досягнення у праці та виконання особливо
важливої роботи голові районної ради та його заступникам у 2018 році у
розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та
надбавки за вислугу років.
6. Надавати голові районної ради та його заступникам у 2018 році
матеріальні допомоги для вирішення соціально-побутових питань та на
оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі середньомісячної
заробітної плати у межах затверджених видатків на оплату праці
7. Затвердити Положення про преміювання працівників виконавчого
апарату районної ради згідно з додатком № 3.
8. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань
економіки, бюджету і фінансів /В.Дума/.

Голова районної ради

Роман Козак

