проєкт

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
Шоста сесія
РІШЕННЯ
від _______ 2021 року
селище Верховина
Про
надання
Верховинському
районному лісгоспу дозволу на
отримання кредитного ліміту на
поточний рахунок
Відповідно до статей 43, та 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши звернення Верховинського
районного лісгоспу (код у Єдиному державному реєстрі підприємств та
організацій України 05442375, юридична адреса: смт. Верховина, вул.Франка
буд.58) від 01 лютого 2021 року №32, з метою поповнення обігових коштів та
покращення розрахунків по платежах до бюджету, враховуючи рекомендації
постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку,
інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу,
районна рада
вирішила:
1. Надати дозвіл Верховинському районному лісгоспу код ЄДРПОУ
05442375 на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок від ПАТ КБ
«Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570 на наступних умовах:
а) сума кредиту: загальний кредитний ліміт не може перевищувати
500000,00 (П’ятсот тисяч) гривень 00 копійок.
б) зміна суми кредиту: може змінюватися протягом дії кредитного
договору в межах погодженого вище загального кредитного ліміту без
додаткових погоджень та без підписання додаткових угод до кредитного
договору;
в) відсоткова ставка за користування кредитом: за час фактичного
користування кредитним лімітом банку сплачуються відсотки в розмірі 16,5%
(шістнадцять цілих п’ять десятих відсотка) річних, відсотки у разі
непогашення кредиту упродовж 30 днів з дати початку безперервного періоду,

починаючи з 31-го дня після дати закінчення періоду, у котрому дебетове
сальдо підлягало обнуленню (з моменту виникнення простроченої
заборгованості): 33% (тридцять три відсотки) річних.
г) комісії: комісія за користування кредитним лімітом (сплата щомісячно
1-го числа) від суми максимального сальдо кредиту, що існував на кінець
банківського дня у будь-який з днів за попередній місяць — 0,3%.
д) термін дії даного рішення - 12 міс. (у випадку продовження строку дії
кредитного договору дане рішення підлягає оновленню на новий термін).
2. Надати повноваження директору Верховинського районного лісгоспу
код ЄДРПОУ 05442375 (Ю.Маковійчук) на укладання та підписання від імені
підприємства з ПАТ КБ «Приватбанк» необхідні супроводжуючі правочинні
документи та документи пов’язані з отриманням кредиту.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій,
будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу
(В.Бровчук).

Голова районної ради

Юрій Філипчук

проєкт

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
Шоста сесія
РІШЕННЯ
від ____________ 2021 року
селище Верховина
Про затвердження складу комісії

Відповідно до статей 43, 48 та 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій,
будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу,
районна рада
вирішила :
1. Затвердити склад тимчасової комісії районної ради з реалізації
лісосировинних ресурсів для потреб пільгових категорій населення.
(додається).
2. Скасувати пункт 3 рішення районної ради від 01 квітня 2016 року «Про
забезпечення лісосировинними ресурсами пільгових категорій населення».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій,
будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу
(В.Бровчук).

Голова районної ради

Юрій Філипчук

Додаток
до рішення районної ради
від ____________ 2021 року
Склад тимчасової комісії районної ради
з реалізації лісосировинних ресурсів для потреб пільгових категорій
населення
Голова комісії: - Філипчук Ю.Ю. - голова районної ради;
Заступник голови комісії: - Ілійчук С.І. - керуючий справами виконавчого
апарату районної ради;
Секретар комісії: - Сапріянчук Н.М. - начальник відділу загальноорганізаційної роботи та зв’язків з громадськістю виконавчого апарату
районної ради;
Члени комісії
Федорчук Ю.Ю.- депутат районної ради (за згодою);
Волинюк О.С. – депутат районної ради (за згодою);
Петріянчук О.П. - голова постійної комісії з питань податків,
бюджету і фінансів; (за згодою);
Бельмега А.М. - інженер цеху з переробки деревини
ДП «Гринявське лісове господарство» (за згодою);
Станкевич А.Д. – головний лісничий ДП «Верховинське лісове
господарство» (за згодою).
Сольчаник Г.В. – інженер з охорони праці Верховинського
районного лісгоспу (за згодою).

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Світлана Ілійчук

проєкт

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
Шоста сесія
РІШЕННЯ
від _____________ 2021 року
селище Верховина
Про план діяльності районної
ради з підготовки проєктів
регуляторних актів на 2021 рік
Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності”, районна рада
вирішила:
1. Затвердити план діяльності районної ради з підготовки проєктів
регуляторних актів на 2021 рік (додається).
2. Оприлюднити план діяльності районної ради з підготовки проєктів
регуляторних актів на 2021 рік в засобах масової інформації.
3. Відповідальному за підготовку проєкту регуляторного акта своєчасно
внести на розгляд районної ради проект рішення із дотриманням процедури,
визначеної Законом України “Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності ”.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій,
будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу
(В.Бровчук).
Голова районної ради

Юрій Філипчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від ______________ 2021 року
План
діяльності районної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік
№
з/п

Строк
підготовки
проєкту

Відповідальні за
розроблення проєкту
регуляторного акта

Затвердження Порядку та
нормативи відрахувань до
районного бюджету частини
чистого прибутку(доходу)
підприємствами, що
належать до комунальної
власності

І квартал
2021 року

Верховинська
райдержадміністрація

Затвердження тарифів на
вивіз твердих побутових
відходів

ІІ квартал
2021 року

Комбінат комунальних
підприємств

Цілі прийняття
регуляторного акта

Назва проєкту регуляторного акта

1.

Рішення районної ради «Про затвердження
Порядку та нормативи відрахувань до
районного
бюджету
частини
чистого
прибутку(доходу)
підприємствами,
що
належать
до
комунальної
власності
Верховинської районної ради»

2

Рішення районної ради «Про затвердження
тарифів на вивіз твердих побутових відходів»

Керуючий справами
виконавчого апарату
районної ради

Світлана Ілійчук

Аналіз
регуляторного впливу проекту рішення районної ради «Про затвердження Порядку та
нормативи відрахувань до районного бюджету частини чистого прибутку(доходу)
підприємствами, що належать до комунальної власності Верховинської районної ради».
1. Опис проблеми, яку планується розв`язати шляхом державного регулювання.
Проект рішення районної ради «Про затвердження Порядку та нормативи відрахувань до
районного бюджету частини чистого прибутку(доходу) підприємствами, що належать до
комунальної власності Верховинської районної ради» є нормативно-правовим актом, який
спрямований на правове регулювання відносин, що виникають при здійсненні відрахування
частини чистого прибутку (доходу) підприємств, установ, організацій, що перебувають у
спільній власності територіальних громад Верховинського району.
Рішенням передбачається створення механізму відрахування частини чистого прибутку
(доходу) комунальних підприємств та їх об`єднань, згідно зі ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст. 69 Бюджетного кодексу України, з врахуванням
положень Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу)
державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 року № 138.
2. Цілі державного регулювання.
Метою прийняття цього рішення є:
- збільшення надходжень до бюджету Верховинської районної ради;
- встановлення порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу)
підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних
громад Верховинського району;
- забезпечення ефективного та цілеспрямованого використання прибутку комунальних
підприємств;
- покращення стану фінансування власних повноважень Верховинської районної ради.
3. Альтернатив запропонованому регуляторному акту немає.
4. Механізмом розв`язання проблеми є затвердження Порядку та нормативи відрахувань
до районного бюджету частини чистого прибутку(доходу) підприємствами, що належать до
комунальної власності Верховинської районної ради.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття
регуляторного акта.
Рішення сприятиме формуванню умов для ефективного використання комунального
майна. Запропонований порядок враховує особливості організаційно-розпорядчих відносин,
пов’язаних з відрахуванням частини чистого доходу комунальних унітарних підприємств та їх
об’єднань, що вилучається до місцевого бюджету, правові відносини між Верховинською
районною радою, фінансовим управлінням Верховинської райдержадміністраії, органами
державного казначейства та об’єднаної державної податкової інспекції при здійсненні
відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств до бюджету
Верховинської районної ради.
Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить досягнення поставленої мети.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття рішення .

Результатом прийняття регуляторного акту буде збільшення надходжень до бюджету
Верховинської районної ради та покращення стану фінансування власних повноважень
Верховинської районної ради.
7. Обґрунтування терміну дії.
Термін дії рішення необмежений. Зміни та доповнення до нього можуть вноситись у разі
змін чинного законодавства.
8. Показники результативності регуляторного акта.
Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Для територіальної
громади

Збільшення надходжень
до місцевого бюджету

Відсутні

Комунальні підприємства
Отримують прозорий
Для суб’єктів
сплачуватимуть до місцевого
механізм відносин щодо
господарювання
бюджету частину чистого
перерахування частини
комунальної форми
прибутку за результатами
чистого прибутку до
власності
фінансово-господарської
місцевого бюджету
діяльності за квартал
Наповнення місцевого
бюджету; ефективне
Для органу місцевого
використання майна, що
Відсутні
самоврядування
перебуває у власності
територіальної громади.
9. Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись згідно з Законом
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Керуючий справами виконавчого
Апарату районної ради

Світлана Ілійчук

проєкт

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
Шоста сесія
РІШЕННЯ

від _____________ 2021 року
селище Верховина
Про затвердження Порядку та нормативи відрахувань
до районного бюджету частини чистого прибутку
(доходу) підприємствами, що належать до комунальної
власності Верховинської районної ради на 2021 рік
З метою поповнення дохідної частини районного бюджету, затвердження порядку та
нормативу відрахувань частини прибутку (доходу), отриманого за результатами господарської
діяльності в 2021 році підприємствами, що належать до комунальної власності Верховинської
районної ради, керуючись пунктом 2 статті 327 Цивільного кодексу України, пунктом 1 статті
78 Господарського кодексу України, пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України,
пунктом 12 статті 69.1 Бюджетного кодексу України, пунктом 29 частини 1 статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
вирішила:
1. Затвердити Порядок та нормативи відрахування частини чистого прибутку (доходу) для
підприємств комунальної власності Верховинської районної ради, яка підлягає зарахуванню до
районного бюджету (додається).
2. Дане рішення набирає чинності з 03 березня 2021 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з
питань податків,бюджету і фінансів (О.Петріянчук).

Голова районної ради

Юрій Філипчук
Додаток
до рішення районної ради
від ____________ 2021 року

Порядок та норматив відрахування в 2021 році частини прибутку (доходу) для
підприємств комунальної власності Верховинської районної ради,
яка підлягає
зарахуванню до районного бюджету.
1. Даний Порядок і норматив регламентують здійснення відрахування до загального фонду
районного бюджету частини чистого
прибутку (доходу) комунальними підприємствами, за
результатами фінансово - господарської діяльності.
2. Відрахування частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду районного
бюджету за результатами фінансово – господарської
діяльності провадяться комунальними
підприємствами, що належать до комунальної власності Верховинської районної ради у
розмірі 10 (десять) відсотків чистого прибутку (доходу).

3. Підприємства комунальної власності здійснюють відрахування до районного
бюджету частини чистого прибутку (доходу)
наростаючим підсумком щоквартальної
фінансово-господарської діяльності у 2021 році у строки, встановлені для сплати податку на
прибуток підприємств.
4. Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до районного бюджету за
відповідний період, визначається виходячи з обсягу
чистого прибутку (доходу),
розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та розмірів
відрахувань чистого прибутку (доходу), зазначених у п.2 цього Порядку.
5. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до районного бюджету,
визначається комунальними підприємствами відповідно до форми розрахунку, встановленої
державною податковою інспекцією, та зазначається у декларації з податку на прибуток
підприємства. Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) подається до органу державної
податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток.
6. Сплачена підприємствами комунальної власності відповідно до цього Порядку частина
чистого прибутку (доходу) зараховується до загального фонду районного бюджету за КБКД
21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх
об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету»

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Світлана Ілійчук

проєкт

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
Шоста сесія
РІШЕННЯ
від _____________ 2021 року
селище Верховина
Про результати роботи Верховинського районного лісгоспу за 2020
рік та про фінансово-економічний стан і перспективи розвитку
підприємства
Відповідно до статей 43, 60 та 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», заслухавши інформацію директора Верховинського районного лісгоспу про
результати роботи Верховинського районного лісгоспу за 2020 рік та про фінансовоекономічний стан і перспективи розвитку підприємства, враховуючи рекомендації постійної

комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, будівництва,
туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього господарства, комунальної власності,
розвитку малого та середнього бізнесу, районна рада
вирішила:
1. Інформацію директора Верховинського районного лісгоспу про результати роботи
районного лісгоспу за 2020 рік та про фінансово-економічний стан і перспективи розвитку
підприємства взяти до відома (додається).
2. Голові районної ради (Ю.Філипчук) створити тимчасову комісію районної ради з
вивчення та аналізу фінансово-економічного та господарського стану Верховинського
районного лісгоспу.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань
соціально-економічного розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового,
сільського і дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього
бізнесу (В.Бровчук).
Голова районної ради

Юрій Філипчук
проєкт

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
Шоста сесія
РІШЕННЯ
від ____________ 2021 року
селище Верховина
Про затвердження переліку об’єктів комунального
майна району, які підлягають приватизації в 2021 році
Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
розглянувши лист районної державної адміністрації № 156/02-24/21 від 16.02.2021 року,
враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного
розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу районна рада
вирішила:
1.Затвердити перелік об’єктів комунального майна району, які підлягають приватизації в
2021 році згідно з додатком.

2. Приватизацію цих об’єктів здійснити шляхом продажу у відповідності з чинним
законодавством.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з
питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового,
сільського і дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього
бізнесу (В.Бровчук).

Голова районної ради

Юрій Філипчук
Додаток
до рішення районної ради
від ____________2021року

Перелік
об’єктів комунального майна району, які підлягають приватизації
в 2021 році

1. Приміщення котельні ДКП Тепловик Верховинського комбінату комунальних
підприємств (селище Верховина, вул.. Грушевського,5).
2. Будівлю Довгопільського лісництва Верховинського районного лісгоспу (незавершене
будівництво)
3. Будівлю Красницького лісництва Верховинського районного лісгоспу (незавершене
будівництво)

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Світлана Ілійчук

Проєкт

УКРАЇНА
від ________________ 2021 року
селище Верховина

ВЕРХОВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Верховинського району
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
(____________________ сесія)

Про підтримку сталого розвитку
деревообробної галузі на території
Верховинського району та недопущення
руйнування автодоріг

Відповідно до статті 26, 27, 33, 40 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та враховуючи звернення ГО «Асоціація
деревообробних та лісозаготівельних підприємств Верховинського району»,
селищна рада

вирішила:
1. З метою стимулювання подальшого сталого розвитку деревообробної
галузі району, збереження існуючих та створення нових робочих місць, а також
зростання доходів місцевих бюджетів, схвалити звернення до Прем’єрміністра України Шмигаля Д.А., виконуючого обов’язки голови Державного
агентства лісових ресурсів України Болоховця Ю.В., тимчасово виконуючого
обов’язки начальника Івано-Франківського обласного управління лісового та
мисливського господарства Ярошика О.В. щодо необхідності проведення
торгів необробленою деревиною яка заготовлюється на території району

5.
Верховинському відділенню поліції Головного управління
Національної поліції в Івано-Франківській області (Б.Сокол) вжити заходів по
недопущенню руху автомобільного транспорту загальною масою більше 44
тонн та перевезення одним транспортним засобом більше 32 кубічних метрів
необробленої деревини.
6. Дане звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та
оприлюднити на веб-сайті селищної ради.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на ________________________.
Верховинський селищних голова
Василь
інвестицій, міжнародного співробітництва та у справах учасників
АТО Мицканюк

.

Проєкт

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ
від ______________ 2021 року
селище Верховина

Інформація начальника Верховинського
відділення поліції Косівського відділу
Головного управління Національної
поліції в Івано-Франківській області
про стан законності, боротьби із
злочинністю, охорони громадського порядку
та результати діяльності на території
Верховинського району протягом 2020 року

Відповідно до пункту 36 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.5 Закону України «Про Національну поліцію»,
заслухавши інформацію начальника Верховинського відділення поліції
Косівського відділу Головного управління Національної поліції в ІваноФранківській області Б.Сокола про стан законності, боротьби із злочинністю,
охорони громадського порядку та результати діяльності на території

Верховинського району протягом 2020 року, та враховуючи рекомендації
постійної комісії районної ради з питань децентралізації влади,
адміністративно-територіальної реформи, органів місцевого самоврядування,
мандатна, депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини,
законності та правопорядку, районна рада
вирішила:
1. Інформацію начальника Верховинського відділення поліції
Косівського відділу Головного управління Національної поліції в ІваноФранківській області Б.Сокола про стан законності, боротьби із злочинністю,
охорони громадського порядку та результати діяльності на території
Верховинського району протягом 2020 року взяти до уваги (додається).
2. Рекомендувати начальнику Верховинського відділення поліції
Косівського відділу Головного управління Національної поліції в ІваноФранківській області Б.Соколу посилити роботу щодо зменшення
криміногенної ситуації в районі та покращення охорони громадського порядку
задля безпеки життя та здоров’я жителів району.
3. З метою попередження правопорушень та сприяння їх розкриття
правоохоронними органами, покращення громадської безпеки на території
району, рекомендувати селищному та сільським головам спільно з
працівниками поліції продовжити проведення відповідної роботи по
встановленню камер відеоспостереження в необхідних для цього місцях та
про проведену роботу поінформувати районну раду на сесії районної ради в ІІ
півріччі 2021 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань децентралізації влади, адміністративнотериторіальної реформи, органів місцевого самоврядування, мандатна,
депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності та
правопорядку (Н.Кіндратяк).

Голова районної ради

Юрій Філипчук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ

від ______________ 2021 року
селище Верховина
Про чисельність працівників,
що працюють за цивільно-правовими
угодами
Відповідно до статей 43,55,58 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування», наказу Міністерства праці України №77 від
02.10.1996 року «Про умови оплати праці робітників, зайнятих
обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх
виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»,
Бюджетного кодексу України та враховуючи те, що адміністративний будинок
районної ради перебуває на балансі районної ради, районна рада
вирішила:
1. Затвердити чисельність працівників, що працюють за цивільноправовими угодами згідно додатку 1.
2. Дозволити голові районної ради укладати цивільно-правові угоди із
працівниками, що працюють за цивільно-правовими угодами в межах коштів,
які виділяються щорічно на утримання районної ради відповідно до рішень
про районний бюджет.
3. Дане рішення набирає чинності з ________________ 2021 року.
4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Голова районної ради

Юрій Філипчук
Додаток 1

до рішення районної ради
від ____________ 2021 року
Чисельність працівників
що працюють за цивільно-правовими угодами
№
п/п

Посади працівників, що працюють за
цивільно-правовими угодами

Кількість штатних
одиниць

1.
2.

Сторож-опалювач
Прибиральниця
Всього

1
1
2

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Світлана Ілійчук

Проєкт

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Восьме демократичне скликання
(Шоста сесія)
РІШЕННЯ
від _________________ 2021 року
селище Верховина
Про встановлення надбавок до
посадового окладу, виплату
допомоги голові та заступнику голови
районної ради
Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України №268 від
09.03.2006 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів» Регламенту районної ради VIII демократичного скликання, районна
рада
вирішила:
1. Установити голові та заступнику голови Верховинської районної ради на
термін повноважень VIII демократичного скликання надбавку за високі
досягнення в праці у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням
надбавки за ранг та вислугу років у межах видатків, затверджених на оплату
праці на кожний бюджетний рік.
2. Надавати голові та заступнику голови Верховинської районної ради
матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та
допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не
перевищує його середньомісячної заробітної плати у межах видатків,
затверджених на оплату праці на кожний бюджетний рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Голова районної ради

Юрій Філипчук

