
 

ХV чергова сесія VIII скликання
РІШЕННЯ № 435

від «29» листопада 2022 року
м. Львів

Про встановлення умов оплати 
праці голові обласної ради, першому 
заступникові та заступникові голови 
обласної ради на 2023 рік

Відповідно до частини другої статті 43 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"; враховуючи висновок постійної комісії з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Голові обласної ради Гримак І. Я. на  2023 рік:
1.1. Установити:
 - посадовий оклад згідно зі штатним розписом;
- надбавку за ранг посадової особи місцевого самоврядування;
- надбавку за  вислугу років у розмірі 30 відсотків посадового окладу з 

урахуванням надбавки за ранг;
- надбавку за виконання особливо важливої роботи  в розмірі 50 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг та вислугу років.
1.2. Здійснювати преміювання щомісячно за фактично відпрацьований час 

до посадового окладу в розмірі середньовідсоткового преміювання в поточному 
місяці працівників апарату ради ІІІ та ІV категорій посад, але не більше                    
200 відсотків.



1.3. Виплачувати щорічно матеріальну допомогу для вирішення соціально-
побутових питань та допомогу для оздоровлення в розмірі середньомісячної 
заробітної плати.

2. Першому заступникові голови обласної ради Гірнику Є. В. на  2023 рік:
2.1. Установити:
- посадовий оклад згідно зі штатним розписом;
- надбавку за ранг посадової особи місцевого самоврядування;
- надбавку за  вислугу років у розмірі 15 відсотків посадового окладу з 

урахуванням надбавки за ранг;
- надбавку за виконання особливо важливої роботи  в розмірі 50 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг та вислугу років;
- доплату за науковий ступінь кандидата економічних наук у розмірі           

5 відсотків  посадового окладу.
2.2. Здійснювати преміювання щомісячно за фактично відпрацьований час 

до посадового окладу в розмірі середньовідсоткового преміювання в поточному 
місяці працівників апарату ради ІІІ та ІV категорій посад, але не більше                      
200 відсотків.

2.3. Виплачувати щорічно матеріальну допомогу для вирішення соціально-
побутових питань та допомогу для оздоровлення в розмірі середньомісячної 
заробітної плати.

3. Заступникові голові обласної ради Холоду Ю. І. на  2023 рік:
3.1. Установити:
- посадовий оклад згідно зі штатним розписом;
- надбавку за ранг посадової особи місцевого самоврядування;
- надбавку за виконання особливо важливої роботи  в розмірі 50 відсотків 

посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг та вислугу років.
3.2. Здійснювати преміювання щомісячно за фактично відпрацьований час 

до посадового окладу в розмірі середньовідсоткового преміювання в поточному 
місяці працівників апарату ради ІІІ та ІV категорій посад, але не більше                      
200 відсотків.

3.3. Виплачувати щорічно матеріальну допомогу для вирішення соціально-
побутових питань та допомогу для оздоровлення в розмірі середньомісячної 
заробітної плати.

4. Установити, що дія рішення поширюється на правовідносини, які 
виникнуть з 1 січня 2023 року. 

Голова Ірина ГРИМАК


