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УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

(дванадцята  сесія  восьмого скликання) 

  

від 17 лютого  2022 року 

м. Городня 
 

Про внесення змін до Положення про 

преміювання працівників  

Городнянської міської ради  
 

У зв’язку із змінами у чинному законодавстві, керуючись ст. 25 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.21 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України 

«Про оплату праці», Кодексу законів про працю України, постанови Кабінету 

Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, 

органів прокуратури, судів та інших органів», наказу Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 №609 

«Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів 

прокуратури, судів та інших органів», Городнянська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Положення про преміювання працівників 

Городнянської міської ради, затвердженого рішенням першої сесії міської ради 

восьмого скликання від 10.12.2020 «Про затвердження Положення про 

преміювання працівників Городнянської міської ради», а саме: 

у пункті 1.1. частини 1 «Загальні положення» слова «наказу Міністерства 

праці України від 2 жовтня 1996 року №77 «Про умови оплати праці 

робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших 

органів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 1996 року 

за №593/1618» замінити на «наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України від  23.03.2021  № 609 «Про умови оплати 

праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів 

та інших органів». 



2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, соціально-економічного 

розвитку, законності та правопорядку. 

 

 

 

Міський голова                                                            Андрій БОГДАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення міської ради  

«Про внесення змін до Положення про преміювання працівників Городнянської 

міської ради» 

Відповідно до норм постанови від 09.03.2006 р. № 268 «Про 

упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами) 

керівникам у межах затвердженого фонду оплати праці надано право 

здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в 

загальні результати роботи. 

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників 

визначаються у положенні про преміювання відповідного органу. 

Преміювання працівників органів місцевого самоврядування 

здійснюється керівником органу відповідно до положення про преміювання, 

затвердженого у відповідному органі та у межах фонду оплати праці. 

Преміювання інших працівників міської ради здійснюється, враховуючи 

положення наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 23.03.2021 №609 «Про умови оплати праці 

робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших 

органів». 

Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 «Про умови оплати 

праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, судів та інших органів» 

втратив чинність. 

У зв’язку із змінами у законодавстві є необхідність внести відповідні 

зміни до Положення про преміювання працівників Городнянської міської ради. 

 

Головний спеціаліст 

з кадрових питань загального відділу 

міської ради         Ю.С. Гуща 

 


