
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

І сесія  VIIІ скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

04 грудня 2020 року № 1/18                                                                                                    

     с.Боратин 

 
Про визначення умов праці сільського голови 

 

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26 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», сільська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Визначити умови оплати праці Боратинської сільського голови Яручика Сергія 

Олександровича 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» в межах 

затверджених видатків на оплату праці працівників  Боратинської сільської ради. 

2. Встановити Боратинському сільському голові Яручику Сергію Олександровичу: 

2.1. Посадовий оклад та надбавку за 7 ранг посадової особи місцевого самоврядування в 

розмірі, визначеному додатками 51 та 57 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». 

2.2. Надбавку за вислугу років, згідно чинного законодавства, відповідно до трудового 

стажу.  

2.3. Надбавку за виконання особливо важливої роботи. 

3. Виплачувати Боратинському сільському голові Яручику Сергію Олександровичу: 

3.1. Щомісячну премію, згідно чинного законодавства. 

3.2. Щорічні матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та 

допомогу для вирішення соціально-побутових питань. 

4. Дозволити здійснювати виплату інших допомог та премій, згідно чинного законодавства. 

 

Боратинський сільський голова                                      Сергій ЯРУЧИК 

Людмила Сахан 
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