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1. Відповідно до наказу Міністерства праці України від 02 жовтня       

1996 року № 77 “Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслу-

говуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх вико-

навчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” (зі змінами), 

рішення виконавчого комітету районної у місті ради від 30 грудня 2015 року   

№ 295 “Про Положення про преміювання” преміювати працівників районної у 

місті ради за вересень 2019 року у встановлених відсотках від посадових 

окладів згідно з додатком. 

 

2. Відповідно до 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) преміювати за вересень 2019 року: 

- у розмірі 10% від посадового окладу: 

Назаренка Ю.А., начальника служби у справах дітей районної у місті 

ради;  

- у розмірі 1% від посадових окладів: 

Марчук І.П., начальника управління праці та соціального захисту насе-

лення  районної  у  місті  ради; 

Зінченко О.Г., заступника начальника управління праці та соціального 

захисту населення районної у місті ради. 

 

3. Дозволити  керівникам виконавчих органів районної у місті ради зі 

статусом юридичної особи преміювати працівників за вересень 2019 року 

відповідно до 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) та  наказу Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року      

№ 77 “Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів 
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прокуратури, судів та інших органів” (зі змінами). 

 

4. Преміювання здійснити в межах фонду оплати праці, передбаченого у 

кошторисах на січень-вересень 2019 року районної у місті ради та її виконавчих  

органів. 

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                    Т.КУЗНЕЦОВА-МОЛОДЧАЯ 
 

 

 

 

 

 

 


