
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Перша сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIIІ скликання 

11 грудня  2020р.   смт Ємільчине №22 

 

 

 

Про оплату праці селищному голові  

 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №268 від 9 березня 2006 року 

«Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 

влади, органів прокуратури, суддів та інших органів», керуючись ст. 21 Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Ємільчинська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Ємільчинському селищному голові Волощуку С.В.: 

1) встановити надбавку за високі досягнення у праці в розмірі  50% посадового окладу з 

урахуванням надбавки за ранг посадової особи та вислугу років; 

2) надавати при виході в чергову відпустку матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі, 

що не перевищує  середньомісячної заробітної плати; 

3) щорічно надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань в 

розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати. 

 

2. Преміювати Ємільчинського селищного голову Волощука С.В. відповідно до його 

особистого вкладу в загальні результати роботи в розмірі до 100%  посадового окладу. 

 

3. Всі виплати проводити,  виходячи з наявного фонду оплати праці. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань   

планування,   фінансів,   бюджету   та   комунальної  власності. 

 

 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

2 пленарне засідання 1 сесії Ємільчинської селищної ради  VIIІ скликання 

11 грудня 2020р. 

«Про оплату праці селищного голови» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова конфлікт інтересів 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П.. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Сорока В.І. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

(підпис члена лічильної комісії)    (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 

 

 


