
 
                              СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА                                                                                          
 ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_______СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

(ПРОЕКТ) 
Р І Ш Е Н Н Я  №  ______ 

 

Від  _____ липня 2020 року 

 

Про штатний розпис органів місцевого самоврядування 

Старосалтівської селищної ради   на 2020 рік. 

    

      Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», 

постанова КМУ №268 від 09.03.2006р.«Про упорядкування структури та умов 
оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 
прокуратури,судів та інших органів» керуючись  ст.ст. 26,59 Закону України « Про 
місцеве самоврядування в Україні», згідно рішення сесії «Про зміни в структурі 
Старосалтівської селищної ради…»  та враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань бюджету. 
 

                                           Старосалтівська селищна рада вирішила: 

1. Ввести зміни до штатного розпису, а саме: 
-ввести  1,0 штатну одиницю Старости Зарічненського старостинського 
округу ; 

-ввести у відділ архітектури, містобудування, інфраструктури та 
регіонального розвитку:  
- 1,0 штатну одиницю начальника відділу; 
- 2,0 штатних одиниці спеціалістів І категорії. 
- перевести спеціаліста відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського   
обліку на спеціаліста ІІ категорії 
- перевести двох спеціалістів загального відділу на спеціалістів І категорії; 
- перевести спеціаліста загального відділу на спеціаліста ІІ категорії; 
- ввести спеціаліста І категорії у відділ «Центр надання адміністративних 
послуг». 

2. Затвердити штатний розпис станом з 01.07.2020 р. у кількості 55,5 штатних 
одиниць з місячним фондом оплати праці 931201,25грн.(Девятсот тридцять 
одна тисяча двісті одна грн.25 коп.) 

3.  Передбачити в бюджеті селищної ради на 2020 рік надбавку за високі 
досягнення в праці в розмірі до 50% від посадового окладу з урахуванням 
доплати за ранг та доплати за вислугу років. 

4. Передбачити в бюджеті селищної ради на 2020 рік  надбавки за ранг та       
           вислугу років. 

5. Передбачити в бюджеті селищної ради на 2020 рік  надбавку водію за    
           ненормований характер роботи. 
      6.  В бюджеті селищної ради передбачити преміювання працівників селищної     



           ради. 
      7.  Надавати працівникам селищної ради матеріальну  допомогу на вирішення  
           соціально-побутових проблем та матеріальну допомогу на оздоровлення в          

           розмірі  середньомісячної заробітної плати  . 

8. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань бюджету (Тимофєєва В.І.) 

 

 

 

 

Старосалтівський селищний голова                                 Е.П.Коновалов 


