
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про впорядкування умов оплати праці міського голо~ 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів Украіни від 09.03.06 Н!!268 
"Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату 
органів виконавчоі влади, органів прокуратури, судів та інших органів", 
керуючись c~.25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Украіні", 
Броварська МІська рада 

ВИРІШ ИЛА: 

І.Встановити з 01.05.07 міському голові надбавку за високі досягнення 
у праці або за виконання особливо важливої роботи, за розроблення проектів 
нормативно-правових актів, проведення експертизи проектів таких актів у 
розмірі 1 ОО відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та 

вислугу років. 
2. Здійснювати преміювання міського голови за результатами роботи у 

межах Фонду преміювання, >:?ореНОГ~~~~МjP~:н~~енше як 1 О відсо;кїв 
посадового окладу та eKO~OMll фонду #~~~E]'~~. f~~ПОРЯДКУ та РОЗМІРах 
визначених у ПоложеННІ про пре~!І9ВIlJlВЯ, ЗQ.'Ф.~~~еноro виконавчим 

комітетом Броварської міської ради.~! ... ~w{. ~ 2 9 'O~'!)J p~>" 9 -J ':J- 05; ~.1 
3. Вважати такими, що BТP~, ЧИННІС7~."J:IYНКТИ 2, 4 РІшення 

Броварської міської ради ~iд 23.03~O~ H~~~~7~~'~~~PO впорядкув~ 
умов оплати праці МІСЬКОГО голови~, ~eкp~apJJ/' р~и, ~аступниК1В 
міського голови, керуючого справами ви~он~С?му, працІВНИКІВ апарату 

~". . " ради та виконкому виконавЧ;ИХ':"ОRганIВ ради . 
J .' " ..... / '"' ~~ 

" -, '.. . "." 
f·': .. '::"~" ::. І .',~~.~~:: .~~, 

11 Г",-І \' ',. (/0: ~~ 'o'~'" 

МіСЬКllЙ rOJlOBa ({ ~i :;\ ,І'! ).~ ~1; 
\\ 'о .... ,.~~,' ,:: IJJ .1 

.. ,,\ • ,,' ".., І 
'.\~) _# .. " І: 

.'. .. • • '1 
• '.' f'": .. " .І', 
" :~:.~ \.: І .' " '.~ ~ ..... ~:::::::- : .•. 

В.О.Антоненко 

'. ' .. 
, •• е • 



ПОДАННЯ: 

Керуючий справами виконкому 

ПОГОДЖЕННЯ: 

Секретар міської ради anожко І.В. 

Начальник фінансового управліИНJI ~ Зеленська А.М. 

нач8JIыпІІс ЮРИДИЧН!lI'O відцілу 2 Лавер І.г. 

ГнатюкИ.! 



ПОДАННЯ 

MicLKoJ\IY голові 
AHTOllellКY в.о. 

Прошу ВКЛЮЧИТИ В порядок денний засідання чергової сесії Броварської 

міської ради, що відбудеться 26.04.07 проект рішення "Про впорядкування 

умов оплати праці міського голови". 

Керуючий справами виконкому в.п.дВОРСЬКIIЙ 
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