
                                                                 УКРАЇНА  НОВОЗАВОДСЬКА   РАЙОННА  У  М. ЧЕРНІГОВІ  РАДА  РІШЕННЯ  21 грудня  2018 року                        м. Чернігів                                  № 17/VII-137  Про установлення надбавки за високі досягнення у праці заступнику голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради- керуючому справами виконкому  Відповідно до статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”,  постанови  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”  (зі змінами),  рішень  районної  у  місті  ради від 29 грудня 2015 року № 2/VII-30 “Про умови оплати праці працівників районної у місті ради та її виконавчих органів” (зі змінами) та від 21 грудня 2018 року “Про районний у місті бюджет на 2019 рік”, враховуючи висновки і рекомендації постійних комісій, районна у місті рада вирішила:  1. УСТАНОВИТИ ЛИЧАК Світлані Олексіївні, заступникові голови Новозаводської районної у м.Чернігові ради з питань діяльності виконавчих органів ради-керуючому справами виконкому, з 01 січня 2019 року  надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років у межах затверджених видатків на оплату праці. 2. Пункт  1  рішення  районної  у  місті ради від 30 червня 2017 року № 10/VII-96 “Про установлення надбавки за високі досягнення у праці заступнику голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради-керуючому справами виконкому”, рішення районної у місті ради від 08 червня 2018 року № 15/VII-119 “Про установлення надбавки за високі досягнення у праці заступнику голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради-керуючому справами виконкому ” визнати такими, що втратили чинність. 



2  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті ради з питань економічного розвитку, фінансів та бюджету і голову районної у місті ради Кузнецову-Молодчую Т.С.   Голова районної у місті ради                                           Т.С. Кузнецова-Молодчая 


