
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про впорядкування умов оплати праці міського голови, 
секретаря ради, заступників міського голови, керуючого 

справами виконкому, працівників апарату ради та 
виконкому, виконавчих органів ради 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.06 №268 
"Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату 
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (з 
наступними змінами), керуючись ст.25 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 
та цін, Броварська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Встановити надбавку за високі досягнення у праці або за виконання 
особливо важливої роботи, за розроблення проектів нормативно-правових 
актів, проведення експертизи проектів таких актів міському голові у розмірі 
100 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу 
років, заступникам міського голови у розмірі 90 відсотків посадового окладу 
з урахуванням доплати за ранг та вислугу років. 

2. Надавати міському голові, заступникам міського голови матеріальну 
допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на 
оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати. 

3. Здійснювати преміювання міського голови, заступників міського 
голови за результатами роботи в межах фонду преміювання, утвореного в 
розмірі не менше як 10 відсотків посадових окладів та в межах економії 
фонду оплати праці, в порядку та розмірах, визначених у Положенні про 
преміювання, затвердженого виконавчим комітетом Броварської міської 
ради. 

4. Надати право міському голові установлювати надбавки за високі 
досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, за 
розроблення проектів нормативно-правових актів, проведення експертизи 
проектів таких актів: 

4.1 .Керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам у 
розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг 
посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років; 



4.2. Секретарю міської ради, керуючому справами виконавчого 
комітету, керівним працівникам і спеціалістам, які безпосередньо займаються 
розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу 
проектів таких актів, що передбачено положеннями про відповідні 
структурні підрозділи, у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з 
урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та 
вислугу років; 

43. службовцям у розмірі 50 відсотків посадового окладу. 
5. Надавати працівникам апарату ради та виконкому, виконавчих 

органів ради матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових 
питань та допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної 
плати. 

6. Вважати такими, що втратили чинність рішення міської ради від 
23.03.06 № 965-46-04 "Про впорядкування умов оплати праці міського 
голови, секретаря ради, заступників міського голови, керуючого справами 
виконкому, працівників апарату ради та виконкому, виконавчих органів 
ради", від 26.04.07 № 299-20-05 "Про впорядкування умов оплати праці 
міського голови», від 29.05.08 №749-37-05 «Про внесення змін в пункт 2 
рішення сесії Броварської міської ради від 26.04.07 №299-20-05 «Про 
впорядкування умов оплати праці міського голови». 

Міський голова І.В.Сапожко 
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