
Проект рішення

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
АПОСТОЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
АПОСТОЛІВСЬКОГО РАЙОНУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про дострокове припинення повноважень Апостолівського міського голови
Нігая С.К.

Керуючись Конституцією України. Законами України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого
самоврядування», рішення громадських слухань Апостолівської
територіальної громади від 22 серпня 2019 року, міська рада вирішила:

]. За порушення Конституції України, невиконання посадових обов”язків
(бездіяльність), ігнорування законних прав та вимог населення, всіляке
безпідставне уникнення від зустрічей з громадськістю, ігнорування
засідань постійних комісій міської ради, невиконання передвиборної
програми, відсутності будь-яких напрямків соціально-економічного
розвитку громади, необґрунтованого безпідставного витрачання коштів
міського бюджету, виразити недовіру та достроково припинити
повноваження Апостолівського міського голови Нігая С.К.
Звільнити з займаної посади Апостолівського міського голови Нігая
С.К.

3. Заступнику міського голови з фінансових питань-головному
бухгалтеру Апостолівської міської ради Копиловій Г.І. забезпечити
повний розрахунок з Нігаєм С.К. за відпрацьований час.

4. Спеціалісту з питань кадрового забезпечення провести відповідні
заходи з приводу оформлення особової справи та видачі трудової
книжки Нігаю С.К.

5. Рішення набирає чинності з дня прийняття та офіційного
оприлюднення.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голів постійних
комісій Апостолівської міської ради.

[)

Додаток: в 1 екземплярі. на]?!ї аркушах (протокол громадських слухань
від 22.08.2019, пояснювальна записка до проекту рішення)



ПРОТОКОЛ

Громадських слухань щодо врахування інтересів громад при прийнятті рішення щодо
* - ' ' '. ”'*'-.- ” ( “Мгц-.».п'швиіІЇеини'тари ів на централпзоване водопостачаннята водовщведеинїКП

«Апостоловеводоканал».

м. Апостолове 22 серпня 20і9 року.

Громадські слухання ( обговорення) розпочато о ]7год І5хв в приміщенні БК «Сучасник» за
адресою: м. Апостолове. вул. Центральна. буд.74

Кількість присутніх мешканців 345 чоловік. Офіційна інформація представником виконкому не
надапась.

ПРИСУТНІ: мешканці Апостолівської громади, представники громадської організації “Гільдія
Підприємців”. підприємцідепутати Апостолівської міської ради, старости сіл. представники ЗМІ.

погядок двнний:
1. Обрання головуючогота секретаря громадських слухань.
2. Створення комісії по підрахунку голосів.
3 Створення ініціативної групи для координуваннята внесення пропозицій щодо теми

громадських слухань та розробки проекту рішення
4. Доповідь КушніренкоН.Мі. представника Виконкому Апостолівської міської ради
5. Запитання до основних доповідачів
б. Дебати. обговорення.
7. Виступи представників громади. внесення пропозицій.
8. Оголошення рішення громадських слухань. голосування за проект рішення.

СЛУХАЛИ:

Мазного Ю.В.. Начальника відділу житлово-комунального господарства, транспорту та
благоустрою. Доповів про проведення громадських слухань щодо підвищення тарифів на
централізоване водопостачання та водовідведення КП «Апостоловеводоканал» згідно діючого
законодавства, Було зазначено про відсутність керівникаАпостолівської ОТГ. Нігая С.К. у звзязку
із терміновим відрядженням. відсутність в.о. керівника КП «Апостолове-водоканал»Яблуновського
В.Ю, у зв”язку із поганим самопочуттям та виходом на лікарняний. а також головного бухгалтера
КП “Апостоловеводоканал” Пістряк С.А.. заступників голови міської ради -Буко Д.В.. Пакратової
С.Ві. Копилової Г.І. та керуючої справами виконавчогокомітету ВоровкоЛ.П.. які мали би бути
присутні на громадських слуханнях. а також спеціалістів виконавчого комітету Апостолівської
міської ради. які готувалита візували проект рішення щодо підвищення тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення.

ВИСТУПИВ:

Оса А.П.. Голова Громадськоїорганізаціі «Гільдія підприємців» щодо обрання Пєнзєва
Ю.Б.мешканця м. Апостолове. Головою громадських слухань.Чирченко Н.В.- мешканку



М.Апостолове* секретарем громадських слухань. Також запропоновано обрати комісію по
підрахунку голосів у складі:

- Чумак Ольга Василівна

- Піскун Наталя Олександрівна

- Власенко Олександр Миколайович

Голосували:одноголосно.

ВИСТУІШВ:

Пєнзєв Ю.Б.. Голова громадських слухань шодо обрання членів ініціативної групи з числа
мешканців Апостолівської громади. присутніх на громадських слуханнях у складі 9 чоловік для
заслуховування доповідей та внесення пропозицій до проекту рішення щодо обговорюваного
питання. До ініціативної групи обрано:

- Назаренка Станіслава Олександровича

- Власенка Олександра Миколайовича

- Чумак Ольгу Василівну

- Ільїна Валерія Олександровича

- Кириленка Андрія

- Солов'я Олега Володимировича

- Скупейко Надію Йосипівну

- Мудрого Віктора Олексійовича

- Попович Аллу Омелянівну

Голосували: одноголосно

СЛУХАЛИ:

Кушніренко Н.М.. члена Виконавчого комітетущодо проекту рішення Виконавчого комітету по
встановленню тарифів КП «Апостоловеводоканал»

ВИСТУПИВ:

Назаренко С.О..член ініціативної групи громадських слухань щодо врахування надісланих ним до
Виконавчого комітету зауважень до проекту рішення щодо встановлення тарифів КП
«Апостоловеводоканал».

Внесено пропозиціюврахувати зауваження для перерахунку тарифів та встановлення їх на рівні
економічно обгрунтованих.

СЛУХАЛИ:

Міхно Л,М..депутата Апостолівської міської ради. голову комунальної комісії з питань чергового
підвішення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та щодо заборгованості
КП «Апостоловеводоканал». Доповіла. що комунальною комісією надано рекомендації Виконкому



та КП «Апостоловеводоканал» не підвищувати тарифи на послуги до моменту проведення повного
Державною аудиту підприємства та отримання висновків.

ВИСТУЇШВ:

Сагайдак Микола Олександрович. мешканець м. Апостолове. Порушено питання повернення
населенню надмірно сплачених на адресу КП «Апостоловеводоканал» коштів. внаслідок
завищених тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення за рішенням суду.
Отримано відповідь від Міхно Л.М.. депутата Апостолівської міської ради. що вона неодноразово
надавала депутатські запити щодо Цього питання. але відповіді так і не отримала.

ВИСТУГШВ:

Лось Людмила Анатоліївна. мешканка м. Апостолове

Внесено пропозиціющодо закриття КП «Апостоловеводоканал» та створення обслуговуючої
дільниці. Прийнято ініціативною групою до уваги і подальшого вивчення питання.

ВИСТУПИВ:

Сіваш Надія Онисимівна. депутат Апостолівської міської ради. голова бюджетної комісії. Доповіла
про суми заборгованості КП « Апостоловеводоканал». На момент громадських слухань
заборгованість складає близько 7 млн. грн. утому числі по заробітній платі -1.2 млн грн..
заборгованість по ПДВ - 18 млн грн..а також борги перед КП «Кривбаспромводопостачання » в

розмірі 5 млн 18 тис. грн.. та КП «Зеленодольський міський водоканал».

Внесено пропозиціющодо підтримки підвищення тарифів з подальшим переглядом Їх
обгрунтованості.

ВИСТУПИВ:

Протеняк Володимир Михайловичмешканець м. Апостолове.

Внесено пропозицію: тарифи не підвищувати. Винести на розгляд Виконавчого комітету
пропозицію щодо дотування населення в частині оплати за послуги КП «Апостоловеводоканал».

ВИСТУПИВ:

Перова Вікторія Іванівна. мешканкаМ.Апостолове. Слухали аналіз тарифів у сусідніх ОТГ та
аналіз структури тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП
«Апостоловеводоканал».

Внесено пропозицію про проведення повного незалежного Державного аудиту КП
«Апостоловеводоканал»

ВИСТУПИВ:

Шишковець Наталія Федорівна. мешканка м. Апостолове. вчителя ЗОШ М.:З.

Внесено пропозиції:

Іьзобов”язатиВиконавчий комітет своїм рішенням ввести мораторій на підвищення тарифів КП
«Апостоловеводоканал» .



2. Депутатам Апостолівської міської ради провести процедури згідно чинного законодавства
щодо ініціювання недовіри міському голові Нігаю С.К. та достроково припинити повноваження
Апостолівського міського голови Нігая С.К.

З. Ініціювати звернення до ВРУ щодо проведення дострокових виборів до Апостолівської ОТГ.

ВИСТУПИВ:

Лукаш Віктор Григорович. мешканець м. Апостолове. пенсіонер. Слухали аналіз тарифів по містах
України:Львів * 20.00. Мелітополь - 26.00. Луцьк * 22.00. Придніпровське - 20.00. Вартість
зазначена за водопостачання та водовідведення разом.

Внесено пропозицію: не підвищувати тарифи

ВИСТУІШВ:

Чумак Ольга Василівна. мешканка м. Апостолове. Скарга на відсутність води та її якість.Було
подано скаргу на гарячу урядову лінію шодо якості питної води у Апостолівськії ОТГ. отримано
відповідь . що усі показники знаходяться у межах норми.

Внесено пропозицію: провести незалежні дослідження питної води за рахунок бюджетних коштів.

ВИСТУПИВ:

Кириленко Андрій Сергійович. мешканець м. Апостолове.

Внесено пропозицію: підвищити ефективність роботи КП «Апостоловеводоканал» за рахунок
надання послуг по всім видам діяльності. які внесено в Єдиний держаний реестр. Наразі із семи
видів діяльності використовуєтьсялише два

ВИСТУПИВ:

Грицик Олександр Володимирович. мешканець м. Апостолове. підприємець. Обурений
відсутністю на громадських слуханнях керівницва Апостолівської ОТГ та КП
«Апостоловеводоканал». Також ним зауважено про відсутність у КП «Апостоловеводоканал» схем
водопроводів та водовідводів. згідно з якими можна було би проводити модернізацію системи.

Внесено пропозицію: замовити або розробити самостійно схеми-проекти водопроводу та
каналізації для можливості планування подальшої модернізаціїсистеми.

ВИСТУІШВ:

Попович Алла Омелянівна.

Внесено пропозицію: депутатам Апостолівської міської ради ініціювати процедуру згідно
чинного законодавства щодо вираження недовіри міському голові Нігаю С.К. та дострокового
припинення його повноважень. достроково припинити повноваження заступників міського голови
та керівництва КП «Апостоловеводоканал».

Міській раді віднайти кошти на погашення заборгованості по заробітній платі працівникам КП
“Апостоловеводоканал”.



ВИСТУІШВ:

Фірсова Олена Сергіївна. мешканка мі Апостоловеголовний бухгалтер районної ради.

Внесено пропозицію: тарифи не підвищувати. Натомість зобов'язати Виконавчий комітет винайти
кошти для погашення боргів КП «Апостоловеводоканал» для подальшої стабілізації його роботи.

ВИСТУІШВ:

Соловей Олег Володимирович. мешканець м. Апостолове

Внесено пропозиціющодо створення ініціативної групи з числа мешканців громади щодо
формування тарифів на послуги КП «Апостоловеводоканал» та оголошення конкурсу на посаду
керівника КП « Апостоловеводоканал».

ВИСТУІ'ШВ:

Пєнзєв Сергій Миколайович. мешканець м. Апостолове. пенсіонер

Внесено пропозицію щодо виділення коштів для ремонту водонапірної башти Федькового
колодязя та безпосередньо Федьковою колодязя. Наразі стратегічний об”єкт знаходиться у
аварійному стані. Також внесено пропозицію взяти під охорону та проводити поточне
обслуговування колодязівта джерел.

ВИСТУПИВ:

ПєнзевЮ.Б.. Головуючий громадськихслухань. який зазначив, що:

- всі пропозиції та принципові зауваження . які прозвучали. будуть враховані при складанні
рішення громадських слухань ініціативною групоюі Протокол громадських слухань разом із
рішенням. оформлені належним чином будуть передані до Виконавчого комітету Апостолівської
міської ради для вивчення та врахування при прийнятті остаточного рішення.

ВИСТУПИВ:

Ільїн Валерій Олександрович.представник ініціативної групи.

Зачитав проект рішення громадських слухань.



ВИСТУПИВ:

П(“нзєв Ю.Б.. головуючий громадських слухань. який запропонував присутнім внести зміни чи
зауваження до проекту. Змін та зауважень до проекту не надійшло. Текст проекту рішення був
поставлений на голосування в цілому.

ГОЛОСУВЗЛи: ОДНОГОЛОСНО.

? ім*гЮґБ. ПєнзєвГолова громадських слухань ,", 7 ,1 и, /К й/ЬУ'М
Секретар грОМадських слухань Н.В. Чирченко



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішенняАпосголівськоїміської об»еднаної територіальної громади

Ма від 2019 року.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено-.

Стаття 2. Поняття місцевого самоврядування

1. Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна
здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську
громаду жителів кількох сіл. селища Міста - самостійно або під відповідальність органів
та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в
межах Конституції і законівУкраїни.

2. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл. селищ. міст
як безпосередньо. так і через сільські. селищні. міські ради та їх виконавчі органи. а також
через районні та обласні ради. які представляють спільні інтереси територіальних громад
сіл. селищ. міст.

Стаття 9. Місцеві ініціативи

]. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в порядку
місцевої ініціативи) будь-якого питання. віднесеного до відання місцевого
самоврядування.

2. Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається
представницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади
з урахуванням вимог Закон Ук аїни "П о зас и че жавної ег лято ної політики '

господарської д'яльності".

[Частина друга статті 9 із змінами. внесеними згідно із ЗакономМ» 338Х-І'І від
(Л./Г..”(НЩ

З. Місцева ініціатива, внесена на розгляд ради у встановленому порядку. підлягає
обов'язковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю членів ініціативної групи з
питань місцевої ініціативи.

4. Рішення ради. прийняте з питання. внесеного на її розгляд шляхом місцевої
ініціативи. обнародується в порядку. встановленому представницьким органом місцевого
самоврядування або статутом територіальної громади.

Сільський, селищний, міський голова

СТаТГЯ 42. ПОВНОВШСННЯ СіЛЬСЬКОГО. СЄЛИШНОГО. МіСЬКОГО ГОЛОВИ

]. Повноваження новообраного сільського. СЄЛИЩНОГОЧ МіСЬКОГо ГОЛОВИ ПОЧИНЗЮТЬСЯ З

моменту складення ним присяги відповідно до Закону України "Про службу в органах
місцевого самоврядування" на пленарному засіданні відповідної сільської. селищної. »



міської ради. на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені
рішення щодо його обрання та реєстрації. Повноваження сільського. селищного. міського
голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської. селищної. Міської
ради. обраної на наступних чергових місцевих виборах. або, якщо рада не обрана. з
моменту вступу на цю посаду іншої особи. обраної на наступних місцевих виборах. крім
випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин
першої та другої статті 79 Цього Закону.

1 Частина перша статті 42 вредакції Законів М» 2055-1Гвід 06.10.2004.М) 806- ["І від
25.13.3008; із змінами. внесеними згідно із Законом М) 1850-1711від 09 02.20/ 7'

2. У разі звільнення з посади сільського. селищного. міського голови у зв'язку з

достроковим припиненням його повноважень або його смерті. а також у разі неможливості
здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського. селищного. міського голови
здійснює секретар відповідної сільської. селищної. міської ради. крім випадків
дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідно
до Закону України"Про військово-цивільні адміністрації" або Закону України "Про
правовий режим воєнного стану”. Секретар сільської, селищної. міської ради тимчасово
здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень
сільського. селищного. міського голови і до моменту початку повноважень сільського.
селищного. міського голови. обраного на позачергових виборах відповідно до закону. або
до дня відкриття першої сесії відповідної сільської. селищної. міської ради. обраної на
чергових місцевих виборах.

[Частина друга статті 42 в редакції ЗаконуМ: 8064”! від 3541120018“ із змінами.
внесеними згідно із ЗаконамиЛу 99541]! від 04.02.3016. Ле ЗМК-И]! від 18.01.3018;

З. Повноваження сільського. селищного. міського голови можуть бути припинені
достроково у випадках. передбачених статтею 79 цього Закону. що має наслідком
звільнення його з посади. Не пізніш як на п'ятнадцятий день після звільнення з посади або
смерті сільського. сеЛИЩного. міського голови особа. яка на цей час відповідно до закону
здійснює повноваження сільського. селищного. міського голови. звертається до Верховної
Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського.
селищного. міського голови.

Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у
дев”яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного
сільського“ селищного. міського голови.

[ Частину третю статті 42 доповнено абзацом другим згідно із Законом М 11Х-1-І'11

від (М”. 04.21/14/

,“Частина третя статті 42 із змінами. внесеними згідно із Законом М! 2055-11" від
06. 10. 3004; «редакціїЗаконуМ? 806-1'1 від 25. 13. 20081

4. Сільський. селищний. міський голова:

І) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої
влади на відповідній території. додержання Конституціїта законів України. виконання
актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади:



2) організує в межах. визначених цим Законом. роботу відповідної ради та її
виконавчого комітету;

З) підписує рішення ради та її виконавчого комітету:

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад
виконавчого комітету відповідної ради:

[Щодо зупинення та відновлення дії пункту 5 додатково див. Закони/И: 4841-1' від
19. [3.2006. АФ '49-1 'від 15.12.3200“!

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради.
апарату ради та її виконавчого комітету. їх штатів. встановлених відповідно до типових
штатів. затверджених КабінетомМіністрів України:

[Пункт 6 частини статті 42 в редакції ЗаконуМ: [(Г-І'І від Зої/3.300"- зміну
визнано неконституційною згідно ? Рішенням Конституційного Суду.)?» [ґ)-дн ЗІЛ/Х від
“3. 05 . тон !

[Щодо зупинення та відновлення діі' пункту 6 додатково див. Закони,/%! 418'9-1' від
19.13.3006, М) “чт-Гай) 15.03.2007]

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету:

8) скликає сесії ради. вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і

головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та
культурного розвитку. цільових програм з інших питань самоврядування. місцевого
бюджету та звіту про його виконання. рішень ради з інших питань. що належать до її
відання: оприлюднює затверджені радою програми. бюджет та звіти про їх виконання:

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів. управлінь та інших
виконавчих органів ради. підприємств. установ та організацій. що належать до
комунальної власності відповідних територіальних громад. крім керівників дошкільних.
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів:

'П нкт десятий частини статті 42 із змінами. внесеними згідно із ЗакономЛі? ІМІ-! у
[І] від 33.06.3000?

1 1 ) скликає загальні збори громадян за місцем проживання:

ІІ)) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з
надання безоплатної первинної правової допомоги;

[Частину четверту доповнено пунктом ІІ“ згідно із Законом.“! 54'ЇГ/ від
06.11.3013]

11=) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника
установи з надання безоплатної первинної правової допомоги:



[Частину четверту доповнено пунктом [/=згідно із Законом./Хі! 54"-1'1 від
06.11.30/2/

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму. відповідної ради. '1'1'

виконавчого комітету:

1ЗІ ( РОЗПОРЯДПИКОМ бІОЦЖС1НИХ КОШ'ІіВ. ВИКОРИС'НУНУГ ЇХ ЛИШЕ за ПРИБНЦЧСННЯМ.
ВИЗНЗЧЄНИЧ РЦІНКХ

[Пункт 13 частини статті 42 із змінами. внесеними здідно із ЗакономМ» ЗХ! 3-1 [від
[164 (19. 30051

14) представляє територіальну громаду. раду та ії виконавчий комітет у відносинах з
державними органами. іншими органами місцевого самоврядування. об'єднаннями
громадян. підприємствами. установами та організаціями незалежно від форм власності.
громадянами. а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства:

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого
самоврядування. місцевих органів виконавчої влади. підприємств установ та організацій.
які обмежують права та інтереси територіальної громади. а також повноваження ради та її
органів:

16) укладає від імені територіальної громади. ради та її виконавчого комітету
договори відповідно до законодавства. а з питань, віднесених до виключної компетенції
ради. подає їх на затвердження відповідної ради:

17) веде особистий прийом громадян:

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду
звернень громадян та їх об'єднань:

18') бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

[Частину четверту статті 42 доповнено пунктом 18“ згідно із Законом/ід?! ЛА'ХАІ'І
від (іі . () ”4 3011);

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування. визначені цим та іншими
законами. якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою
до відання її виконавчих органів:

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

[Пункт 2] частини статті 42 втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
ЗаконуМ: /5””.1І"від 04. (13.2004 на підставі Закону На 309,У] від 03.06.3008!

[Пункт 22 частини статті 42 втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
ЗаконуМ! І, ]1 ”від 04.032004 на підставі Закону М» ЗНО-['] від (13.06.2008:

'О і ійне тл мачення положень частини статті 42 див. в Рішенні Констит ійногоІ 14 у
Суду.“, Їдп 99 від 06.0'09/



5. Сільський. селищний. міський голова несе персональну відповідальність за
здійснення наданих йому законом повноважень.

[Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні Конституційного
Суду АС“ 7- т 99 від (16. () 7 99]

о. При здійсненні наданих повноважень сільський. селищний. міський голова (

підзвітним, нідконтрольним і відповідальним перці 'іершоріаціьною громадою.
вілноні,шльнни « исрсн відповідного радою. а з питань здійснення ништнанчими органами
ради ношіоннжснь органів виконавчої влади 4 шкож нінкоііірольнихі вініовідгннм органам
никоншщої Н.ІЦ,[И. ('іціьськиіі. седнннннй. міський голова щорічно зніш відповідно
сільській. селищній. міській раді про здійснення державної рсі )ЦІЯІНПНПЇ нонінки) сфері
господарської ,ііяльшісіі виконавчими орі анахін відповідної рідні.

[Частини шоста статті «і] із шінамп. внести/ни звіти) із Закони/Аї» ЗМК-і ] (на
()/ н“ 31110!

[Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні Конституційного
Суду М! 7-рп 99 від (М.І)-, 99'

7. Сільський. селищний. міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою
роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не
менше половини депутатів відповідної ради сільський. селищний. міський голова
зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який
визначений ними термін.

[Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні Конституційного
Суду М? іон/99 від 06117. 99!

Стаття 64. Видатки місцевих бюджетів

1. Видатки. які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби
територіальних громад. їх розмір і цільове спрямування визначаються відповідними
рішеннями про місцевий бюджет: видатки. пов'язані із здійсненням районними. обласними
радами заходів щодо забезпечення спільних інтересів територіальних громад. -
відповідними рішеннями про районний та обласний бюджети.

[Частина перша статті 64 із змінами. внесеними згідно із ЗакономМ: 345 '-і'/ кіо

2. Сільські. селищні, міські, районні в містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі
органи самостійно розпоряджаються коштами відповідних місцевих бюджетів. визначають
напрями їх використання.

3. Районні. обласні бюджети виконують місцеві державні адміністрації в цілях і

обсягах. що затверджуються відповідними радами.

4. Видатки місцевого бюджету формуються відповідно до розмежування видатків між
бюджетами. визначеного Бюджетним кодексом України. для виконання повноважень
органів місцевого самоврядування.



(Частина четверта статті 64 в редакції Закону М 3451! 'І від 08. 0 7.201 0?

5. Видатки місцевого бюджету здійснюються із загального та спеціального фондів
місцевого бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та закону про
Державний бюджет України.

,'Частина п'ята статті 64 вредакції Закону М 345 д-І ] від !)Х, 0 ". 3010;

6. У складі витрат спеціального фонду місцевого бюджету виділяються витрати
бюджету розвитку.

,'Частина шоста статті 64 в редакції Закону М» 345 '- | '] від 08. ІГ. 3010]

7. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-
економічного розвитку відповідної території. пов'язаної із здійсненням інвестиційної
діяльності. здійснення інших заходів. пов'язаних з розпшреним відтворенням. а також на
погашення місцевого боргу

[Частина сьома статті 64 в редакції ЗаконуМ» 3451! 'І від 08. (Г; 3010/

Стаття 65. Використання вільного залишку коштів місцевих бюджетів

Перевищення залишку коштів загального фонду місцевого бюджету над оборотним
залишком бюджетних коштів на кінець бюджетного періоду становить вільний затишок
коштів місцевих бюджетів. який використовується на проведення витрат місцевого
бюджету згідно із змінами до рішення про місцевий бюджет.

[Стаття 65 вредакції ЗаконуМ 345 “>! '! від 08.1Г.30]0,'

Стаття 66. збалансування місцевих бюджетів

[Назва статті 66 із змінами. внесеними згідно із ЗакономМ? 245ї І '] від ()А'. (Г. 3010]

]. Місцеві бюджети мають бути достатніми для забезпечення виконання органами
місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень та забезпечення населення
послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб.

2. Повноваження на здійснення витрат місцевого бюджету мають відповідати обсягу
надходжень місцевого бюджету.

,” Частина друга статті 66 в редакції Закону М» 345 1! '! від 08. (Г. 3010]

3. У разі коли впчерпано можливості збалансування місцевих бюджетів і при цьому не
забезпечується покриття видатків. необхідних для здійснення органами місцевого
самоврядування наданих їм законом повноважень та забезпечення населення послугами не
нижче рівня мінімальних соціальних потреб. держава забезпечує збалансування місцевих
бюджетів шляхом передачі необхідних коштів до відповідних місцевих бюджетів у вигляді
дотацій та субвенцій відповідно до закону.

,'Частина третя статті 66 із змінами. внесениии згідно із ЗакономЛі) 3 -.” від
08. и ”. 21110]



Стаття 67. Фінансове забезпечення витрат. пов'язаних із здійсненням органами
місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади та виконанням рішень
органів державної влади

[Назва статті 6” із змінами. внесеними згідно із Законом М 2451” від 08. () "201Щ

]. Держава фінансово забезпечує здійснення органами місцевого самоврядування
наданих законом повноважень органів виконавчої влади у повному обсязі за рахунок
закріплення за відповідними місцевими бюджетами джерел доходів бюджету. надання
трансфертів з державного бюджету. а також передання органам місцевого самоврядування
відповідних об'єктів державної власності.

[Частина перша статті 6” в редакції Закону М? 245 '-і 'І від (18. 07. 2010;

2. Рішення органів державної влади. які призводять до додаткових видатків органів
місцевого самоврядування. обов'язково супроводжуються передачею їм необхідних
фінансових ресурсів. Вказані рішення виконуються органами місцевого самоврядування в
межах переданих їм фінансових ресурсів. Витрати органів місцевого самоврядування. що
виникли внаслідок рішень органів державної влади і попередньо не забезпечені
відповідними фінансовими ресурсами. компенсуютьсядержавою.

Стаття 79. Дострокове припинення повноважень сільського. селищного. міського
голови

[Назва статті 79 «редакції Закону М) «Чі/64 ] від 25, ]] 20057

1. Повноваження сільського. селищного. міського голови. вважаються достроково
припиненими у разі:

[Абзац перший частини першої статті "9 із змінами. внесеними згідно із Законом .їе
МК»! '] від 35. 11301)!“

]) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним
повноважень голови:

2] припинення його громадянства;

З) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього:

3*) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності
за правопорушення. пов”язане з корупцією. яким накладено стягнення у виді позбавлення
права займати посади або займатися діяльністю. що пов”язані з виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування:

/ Частину першу статті 79 доповнено пунктом ? згідно із ЗаконамМ) 4'11-1'] від
Г'. [15.21112; із змінами, внесеними згідно із Законом М» 234-[71 від 14. (15.31113: в редакції
Закону/Хі [ЮО-[']! від 14.10.2014]

[Пункт 4 частини першої статті '9 виключено на підставі Закону М, [Чт-Г]! від
14.10.3014]



4) відкликання з посади за народною інши-твою:

,:У частину першу статті 79 включено пункт 4 згідно із Законом/%! 5 95-1/711 від
1441! 21115!

5) визнання його судом недієздатним. безвісно відсутнім або оголошення таким. що
помер:

6) його смерті.

,)-. Повноваження сільського. селищного. чіськоіо шпони можуть були також
дошрокоио припинені. якщо він порупут Конституцію або закони України, права і

СВОБОДИ ІРОМ'АЛЯП. НС '!ЄібС'ЗІІЄЧУГ ХППСНСННЯ НдДШНИХ ііому ПОВНОВЕГ/КСПЬ.

Повноваження сільського. селищного. міського голови можуть бути достроково
припиненл також у випадках. передбачених законами України "Про військово-цивільні

надміністрації . ”Про правовий режим воєнного стану".

[Частину другу статті 79 доповнено абзацом другим згідно із ЗакономМ! 9954”!!!
від 04.03.2016; із змінами. внесеними згідно із Законом М? 2268-1711 від 18.01.2018!

[Частина друга статті 79 із змінами. внесеними згідно із Законами.% 6511-1111 від
]".(1ЇЗІІІ5. М! 9954Г1113іо 04.03.2016]

3. Повноваження сільського. селищного. міського голови за наявності підстав.
передбачених абзацом першим частини другої цієї статті. можуть бути припинені
достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради.
прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів
від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо
дострокового припинення повноважень сільського. селищного. міського голови
визначається законом про місцеві референдуми.

[Частина третя статті "9 із зиінаииі внесеними згідно із ЗаконаииМ» Хіт-і '] від
25.12.3008. М) 995-І'ІІІ від (14.02.3016!

(Щодо конституційності положень частини третьої статті ”) див. Рішення
Конституційного Суду/Чу 1-рп 3110!) від ним: 31100]

4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення
повноважень сільського. селищного. міського голови приймається сільською. селищною.
міською радою як за власною ініціативою. так і на вимогу не менш як однієї десятої
частини громадян. що проживають на відповідній території і мають право голосу.

54 Сільський. селищний. міський голова може бути відкликаний з посади за народною
ініціативою в порядку. визначеному Законом України "Про статус депутатів місцевих рад"
з особливостями. передбаченими частинами шостою - десятою цієї статті. не раніше як
через рік з моменту набуття ним повноважень.

[Статтю 79 доповнено частиною згідно із Законом М! 595-1'1118і0 14. і) '.3015 *



6. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання сільського. селищного.
міського голови за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не
менше:

1 ) 20 осіб для відкликання сільського голови:

2) 30 осіб для відкликання селищного голови:

З) 50 осіб для відкликання міського голови міст районного значення:

4) 200 осіб для відкликання міського голови міст обласного значення:

5) 400 осіб для відкликання міського голови міст Києва та Севастополя.

Кількість членів ініціативної групи становить у разі відкликання:

[ ) сільського. селищного голови - не менше 10 осіб;

2) міського голови міста районного значення - не менше 20 осіб:

З) міського голови міста обласного значення - не менше 50 осіб:

4) міського голови міст Києва та Севастополя - не менше 75 осіб.

[Статтю 79 доповнено частиною згідно із Законом . 0 595-1'11131'0 14. () "ДО/5]

7. На підтримку пропозиції про відкликання сільського. селищного. міського голови
має бути зібрано кількість підписів. що перевищує кількість голосів. поданих за нього на
місцевих виборах. за результатами яких він був обраний сільським. селищним. міським
головою.

Збір підписів проводиться у разі відкликання:

1) сільського. селищного голови - протягом десяти днів:

2) міського голови міста районного значення - протягом двадцяти днів:

3) міського голови міста обласного значення. міст Києва та Севастополя - протягом
тридцяти днів.

Територіальна виборча комісія перевіряє правильність оформлення підписних листів.
кількість зібраних підписів у разі відкликання:

] ) СЇЛЬСЬКОГО.СЄЛИЩНОГО ГОЛОВИ - ПРОТЯГОМ дЄСЯТИ днів 3 ДНЯ їх ОТрИМаННЯї

2) міського голови міст районного значення - протягом двадцяти днів з дня їх
отримання:

З) міського голови міст обласного значення - протягом тридцяти днів з дня їх
отримання:



4) міського голови міст Києва та Севастополя - протягом тридцяти п”яти днів з дня їх
отримання.

,”Статтю ”'9 доповнено частиною згідно із Законом М) 595-1 'ІІ] від ]4. !) ". 20153

8. Рішення про дострокове припинення повноважень за народною ініціативою
сільського. селищного. міського голови, який був обраний шляхом самовисування.
приймається за поданням територіальної виборчої комісії відповідною сільською.
селищною. міською радою більшістю голосів від їі складу.

У разі прийняття місцевою радою рішення про відкликання сільського. селищного.
Міського голови за народною ініціативою або у разі подання до місцевої ради рішення
вищого керівного органу партії. місцева організація якої висувала відповідного кандидата
на посаду сільського. селищного. міського голови. про відкликання сільського. селищного.
міського голови за народною ініціативою. особа. яка на цей час відповідно до закону
здійснює повноваження сільського., селищного. міського голови. не пізніш як на
п”ятнадцятий день з дня прийняття відповідного рішення звертається до Верховної Ради
України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського. селищного.
міського голови.

[Статтю "9 доповненочастиною згідно із Законом М) 595-1 ']І] від /4.ґГ.3()/5/

9. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій сільського. селищного.
міського голови незаконними. висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна
Рада України може призначити позачергові вибори сільського. селищного. міського
голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів
сільського. селищного. міського голови може порушуватись перед Верховною Радою
України відповідною сільською. селищною. міською радою. головою обласної. Київської.
Севастопольської міської державної адміністрації.

10. У разі дострокового припинення повноважень сільського. селищного. міського
голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не
пізніше ніж у деґяностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень
сільського. селищного. міського голови. Порядок проведення позачергових виборів
сільського. селищного. міського голови визначається законом про вибори.

[Частина статті "9 із змінами. внесеними згідно із Законом/У!) ]]АЧ-І'ІІ від
(ЖК/4 ЗНН'

П. Повноваження сільського. селищного. міського голови припиняються достроково.
а відповідна особа звільняється з посади:

] ) з підстав. зазначених у пунктахАІ. ;. 5. () частини першої цієї статті. « з дня
прийняття відповідною радою рішення. яким береться до відома зазначений факт:

І'Пункт ] частини статті 79 із змінами. внесеними згідно із ЗакономМ! ] “тн ]] від
Лі,/[13014]

2) з підстав, зазначених у пунктах 3. 3» частини першої цієї статті. - з дня. наступного
за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без
прийняття рішення відповідної ради:



[Частину статті "9 доповнено новим пунктом згідно із ЗакономМ 1700-і'11 від
/-1. 10.30/4/

3) з підстав. зазначених в абзаці першому частини другої цієї статті. - з дня прийняття
місцевим референдумом або відповідною радою рішення про дострокове припинення
повноважень:

[Пункт 3 частини статті 79 із змінами, внесеними згідно із Законом М) 995-1711] від
04.02.3016]

З') 3 підстав. зазначених в абзаці другому частини другої цієї статті. > 3 дня набрання
чинності актом Президента України про утворення відповідної військово-цивільної.
військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів):

(Частину одинадцяту статті ”9 доповнено пунктом 3' згідно із ЗакономМ! ()(/5411]
від 0-1. 03.2016: із змінами. внесеними згідно із Законом Ми 2368-1711 від 18.01.2014?!

4) у випадку. передбаченому частиною п'ятою цієї статті. - з моменту вступу на цю
посаду іншої особи. обраної на наступних виборах;

5) у випадку. передбаченому пунктом 4 частини першої цієї статті. - з дня прийняття
відповідною радою або вищим керівним органом відповідної політичної партії рішення
про ДОСТРОКОВЄприпинення повноважень СіЛЬСЬКОГО. ССЛИЩНОГО.МіСЬКОГО ГОЛОВИ.

; Частину одинадцяту статті 79 доповнено пунктом 5 згідно із Законом М) 5 95-1'111
від 14.0',2()15,'

,'Частина статті 79 в редакції Закону М: жив І '1 від 35.12.200М

:Частинустатті 79 виключено на підставі ЗаконуМ 806-[7 від 35 . 134 30081

[Офіційне тлумачення положень статті 79 див. в Рішенні Конституційного Суду.!
3112" 3003 від 25.12.3003]

Постановою МЕ 268 КМУ року від 09.03.2006 року передбачено :

2. Надати право керівникам органів. зазначених у пункті 1 цієї постанови. у межах
затвердженогофонду оплати праці:

1 ) установлювати:

а) керівникам підрозділів. спеціалістам і службовцям посадові оклади відповідно до
затверджених цією постановою схем посадових окладів:

б) заступникам керівників. заступникам керівників структурних підрозділів. посади
яких не передбачені цією постановою. посадові оклади на 3-7 відсотків нижче
передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника:

в) надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої
роботи:



керівникам струкгурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам - у розмірі до
50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного
службовця, посадової особи місцевого самоврядування (дипломатичний ранг,
кваліфікаційний клас, спеціальне звання) та надбавки (винагороди) за вислугу років:
керівним працівникам і спеціалістам департаментів. управлінь. відділів. інших
структурних підрозділів. які безпосередньо займаються розробленням проектів
нормативно-правових актів. проводять експертизу проектів таких актів (якщо
положеннями про підрозділи передбачено виконання такої роботи): керівним працівникам
і спеціалістам структурних підрозділів органів Державної фіскальної служби. які
забезпечують адміністрування податків. зборів. митних платежів. єдиного внеску.
протидію контрабанді та порушенню митних правил. особам начальницького складу
податкової міліції. які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове
розслідування кримінальних правопорушень: керівним працівникам і слідчим органів
Національної поліції. посади яких віднесені до відповідних категорій посад державних
службовців і які здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень. - у
розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг
державного службовця (дипломатичний ранг, кваліфікаційний клас, спеціальне
звання) та надбавки (винагороди)за вислугу років.

(Абзац другий підпункту ”в” підпункту ] пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМА/2) 1559 від 08.11.3006, М! 700 від 13.05.3007, М] 538 від 11.06.3008, ,!
505 від 31. 05301]. М ЖЖ від 19.09.3013; в редакції ПостановиКМА/:! 59" від 0” ІМСЩ.
із змінами. внесеними згідно з Постановами КМ./9 153 від 31.03.3015. М! 949 від
11.11.3015 - застосовується з 07.11.2015, М) 653 від 30.08.301"; М) 363 від 10. 05.3013']

[Абзац третій підпункту ”в " підпункту ] пункту 2 виключено на підставі Постанови
КММ7 353 від 24.05.2017!

службовцям - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням
надбавки за вислугу років.

и ,,[Абзац підпункту ] 8 пункту 3 із змінами. внесеними згідно з Постановою КМ її!
9Х-і від 19.07.7006!

У разі несвоєчасного виконання завдань. погіршення якості роботи і порушення
трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір ії зменшується;

г) спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників органів виконавчої влади.
прокуратури. судів та інших органів. керівників структурних підрозділів та їх заступників)
доплату:

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій
персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності. перебування у
відпустці без збереження заробітної плати. у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами. у
частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю. визначеною у медичному
висновку. але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - до 50 відсотків
посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків
посадового окладу відсутнього працівника:

за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника
структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово



,'П0стинову доповнено пунктом ] згідно з Постановою КММ» 3!) від / ”. І)]2111] '

З. Виплачувати працівникам органів. зазначених у пункті ] цієї постанови:

1 ) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у
розмірі 10. однієї східної. угро-фінської або африканської - 15. двох і більше мов - 25
відсотків посадового окладу:

2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності
- у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу:

3) надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу:

4) надбавку за вислугу років:

державним службовцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування у
відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг (спеціальне звання) і
залежно від стажу державної служби. служби в органах місцевого самоврядування в
таких розмірах: понад 3 роки - 10. понад 5 років - 15. понад 10 років- 20, понад 15
років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків;

службовцям органів місцевого самоврядування у відсотках до посадового окладу
в таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15
років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків - у порядку,
визначеномуПоложенням про порШ і умови виплати щомісячної надбавки за
вислущ років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. М.» 1049
“Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших
державних органів”;

[Підпункт 4 пункту 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КММ 363 від
10.05.2018!

Положенням про преміювання працівників апарату Апостолівської міської
ради передбачено:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради
25.07.2017 М91041-

Зб/Х/ІІ

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників

виконавчого комітету Апостолівськоїміської ради



відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування
надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки тимчасово
відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу. у разі. коли
працівник. що виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного
підрозділу. не є його заступником:

г) посадові оклади окремим працівникам“ посади яких не передбачені цією
постановою. на рівні посадових окладів відповідних категорій спеціалістів та службовців;

[Пункт .7 доповнено підпунктом ] ”і” згідно з Постановою КММп 984 від І 9. (ГВШ/М

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в
загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних
дат у 2006 році в межах коштів, передбачених на преміювання ! кошторисі
відповідного оргащ, та економії коштів на оплац праці, а починаючи з 1 січня 2007
. - межах о п еміювання тво еного озмі і не менш як 10 в' сотків

посддових окладів та економіїфонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у
положенніпро преміювання відповідного органу;

3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових
питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі. що не
перевищує середньомісячної заробітної плати працівника (місячного грошового
забезпечення військовослужбовців. осіб начальницького складу).

'Підп нкт 3 п нкт 2 із зиінаии. внесеними згідно з Постановою КММ» 984 від( у %[Ч./Г.]Шб'

?. Надати право керівникам центральних органів виконавчої влади. державних
колегіальних органів та Секретаріату Кабінету Міністрів України в межах затвердженого
фонду оплати праці встановлювати:

[Абзац перший пункту 2' із змінами внесеними згідно з Постановою КММ» ]!М' від
(ДНЗ/ІН]

директорам департаментів (начальникам головних управлінь. управлінь податкової
міліції). чисельність працівників яких перевищує 40 одиниць. та директорам
департаментів, чисельність працівників яких перевищує 70 одиниць. - посадові оклади.
підвищені відповідно не більше ніж на 10 відсотків та не більше ніж на 20 відсотків
посадового окладу. передбаченого схемою. затвердженою цією постановою;

/Абзац другий пункту 2' із змінами. внесеними згідно з Постановою КММ) ЗА?) від
(14. 04301! '

керівникам патронатних служб - посадові оклади на рівні посадового окладу
директора департаменту з чисельністю працівників понад 70 одиниць з урахуванням
підвишення посадового окладу не більше ніж на 20 відсотків;

помічникам Міністра - посадові оклади на рівні посадового окладу директора
департаменту з чисельністю працівників понад 40 одиниць з урахуванням підвищення
посадового окладу не більше ніж на 10 відсотків.



1. Загальні положення

1.1. Положення про преміювання розроблено на підставі законів
України «Про оплату праці», «Про службу в органах місцевого
самоврядування», ст.101 Кодексу законів про працю України, відповідно до
постанов Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 М9268 «Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», від
30.08.2002 М91298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної
сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери» у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 22.08.2005 М9790, наказів Міністерства праці
України від 02.10.1996 М977 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих
обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та
їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»,
Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 М9557 і вводиться в дію з
метою матеріального стимулювання працівників виконавчого комітету
Апостолівської міської ради.

2.Порядок преміювання
їх їх
2.1. Премія - це грошова виплата працівникові, яка розглядається як %варіативна частина заробітної плати, спрямована на стимулювання точного ,

та бездоганного виконання працівником своїх посадових обов'язків.
.

, Конкретний розмір премії граничними розмірами не обмежується. ) ,/ Основні критерії виплати премії:

своєчасне та якісне виконання завдань, передбачених планами роботи
міської ради, її виконавчого комітету, структурних підрозділів та особистий
вклад у загальні результати роботи;

- відсутність порушень чинного законодавства;
- бездоганне і вчасне виконання розпорядчих документів, протокольних

доручень та завдань керівництва;
- дотримання трудової та виконавської дисципліни;

своєчасний розгляд обґрунтованих звернень депутатів міської ради та
громадян;
виконання доручень та функціональних обов'язків понад обсяги, передбачені
посадовими інструкціями. ,

2.2. Преміювання працівників виконавчого комітету міської ради
здійснюється:

- міського голови на підставі рішення Апостолівської міської ради;



- секретаря міської ради, заступників міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря)
виконавчого комітету, начальників відділів, спеціалістів, службовців міської
ради, робітників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого
самоврядування - на підставі розпорядження міського голови або посадової
особи, яка тимчасово виконує його обов'язки;

- працівників бухгалтерії - на підставі розпорядження міського голови
або посадової особи, яка тимчасово виконує його обов'язки.

2.З.Преміювання працівників проводиться за підсумками роботи за
місяць.

2.4. Працівникам, які відпрацювали неповний місяць з причин
звільнення за станом здоров'я, у зв'язку з призовом на військову службу,
вступом до навчального закладу, виходом на пенсію, скороченням штатів,
закінченням строку повноважень, переведенням на іншу роботу нарахування
премії за звітний місяць здійснюється за фактично відпрацьований час.

25. Працівникам, які працювали неповний місяць у зв'язку зі
звільненням за власним бажанням, за згодою сторін або з ініціативи
керівника, нарахування премії не проводиться.

2.6. Працівник виконавчого комітету міської ради, на якого накладено
дисциплінарне стягнення (догана), позбавляється премії на період його дії.

3. Показники преміювання та розмір премії

З.І. Розмір премії працівника визначається відповідно до виконання
основних критеріїв виплати премії.

3.2. За ініціативою керівництва, за результатами роботи за відповідний
місяць у межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці
працівникам може бути встановлено більш високий розмір преміїу разі:

1) виконання особливо важливої роботи, завдань, доручень із

досягненням певних результатів, проявлену при цьому ініціативу та
оперативність;

2) виконання роботи у складних умовах та у зв'язку з невідкладними
обставинами;

З) розробки та рекомендацій, направлених на підвищення якості
функціонування виконавчого комітету міської ради;



4) особливі досягнення чи успіхи у роботі, які сприяли підвищенню
ефективності роботи та іміджу Апостолівської міської ради, тощо.

Конкретний розмір премії за виконання окремого доручення та
особливо важливого завдання граничними розмірами не обмежується і

затверджується у кожному окремому випадку розпорядженням міського
голови (або рішенням міської ради для міського голови).

33. Міський голова та його заступники, секретар міської ради,
керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, спеціалісти та
службовці виконавчого комітету міської ради можуть бути позбавлені премії
повністю або частково.

Позбавлення премії міського голови здійснюється міською радою на
підставі рішення сесії, інших працівників - міським головою за погодженням
із представником трудового колективу.

З.4. Премія, розмір якої визначено у відсотках до посадового окладу з
урахуванням надбавок і доплат, нараховується на такі надбавки і доплати:
надбавка за ранг посадової особи місцевого самоврядування, за вислугу
років, за високі досягнення у праці, за складність, напруженість у роботі, за
класність, доплати за ненормований робочий день, за виконання обов'язків
тимчасово відсутніх працівників.

Нарахування премії проводиться від виплат за фактично
відпрацьований час.

3.5. Розмір премії може бути зменшено або преміювання може не
здійснюватися за умови незабезпеченості у повному обсязі бюджетними
коштами обов'язкових виплат із заробітної плати працівникам. Підставою є
протокол зборів трудового колективу та погодженням із уповноваженим
трудового колективу.

4. Строки виплати премії

4.1. Премія виплачується щомісячно за поточний період при виплаті
заробітної плати за поточний місяць.

4.2. У разі невиплати або виплати не у повному обсязі премії
працівникові з причин обмеженості грошових коштів бюджету, не
проведенням чергової сесії міської ради та ін. премію працівникам за
попередні місяці може бути виплачено у наступні місяці, але не пізніше
закінчення бюджетного року.
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5. Кошти для виплати премії

5.1. Премія працівникам апарату управління Апостолівськоі“ міської
ради виплачується за рахунок та у межах коштів, передбачених на
преміювання у кошторисі видатків загального фонду бюджету Апостолівської
міської ради на утримання апарату управління Апостолівськоі' міської ради та
економії коштів на оплату праці.

5.2. Премія працівникам бухгалтерії Апостолівської міської ради
виплачується за рахунок та в межах коштів, передбачених на преміювання у
кошторисі видатків загального фонду бюджетуАпостолівської міської ради на
утримання бухгалтерії Апостолівської Міської ради та економії коштів на
оплату праці.

6. Преміювання працівників до державних і професійних свят,
ювілейних дат та за підсумками роботи за рік

6.1. За умови наявності економії фонду оплати праці здійснюється
преміювання працівників апарату управління та бухгалтерії міської ради до
державних і професійних свят, ювілейних дат та за підсумками роботи за рік.
При цьому ювілейною датою вважається досягнення віку 50 та 60 років.
Розмір премії встановлюється на рівні не більше двох середньомісячних
заробітних плат.

6.2. Преміювання міського голови до державних і професійних свят,
ювілейних дат та за підсумками роботи за рік здійснюється за рішенням
міської ради.

6.3. Преміювання секретаря ради, заступників міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря)
виконкому, начальників відділів, спеціалістів, службовців виконавчого
комітету міської ради, робітників, зайнятих обслуговуванням органів
місцевого самоврядування, працівників бухгалтерії здійснюється міським

ь



головою, який визначає своїм розпорядженням розмір премії у грошовій сумі
або у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавок і доплат
ыдпоыдно до п. 34 цього Положення працШника шдпоыдно до його
особистого внеску до результапв дияльності апарату управління
Апостолівськоїміської ради.

Премтї, надбавки, доплати
Іг дни .”[і'т Вівторок ЩОБА ;]

Крім ІІІОЦШМННКЯ від процесу виконання єтті роботи та успішного завершити проекту чи конкретного
замовлення тштсання якісної аналітичноі статті або «птім: розрахунку показників тащш иаипршїннішим
є:)псяхнення кімнат:!» рештыпатр ..!як наслідок цитщшинння премії Крім праиіи напідприємствах
випити/тых)! такнж надбавки нищити Матеріальні» «шипшини пайбііьш стимул/ог праці/шина; наробити
Які ( ВІН)" надбавок іооплдті як оподатковуються премі: як привнтьна нарахувати іонних“: виш-пк знреиі/
і біт)/іт] штп і'і нуу звіті ш формою Лід ]Н проти:/гімнрозмін/.і ти в цій статті

Форми існстсми оплати праці. норми праці. розцінки. тарифні сітки. схеми посадових окладів. умови
запровадження та розміри надбавок. доплат, премій. винагород та інших заохочувальних. компенсаційних
ігарантійних виплат встановлюються підпригмствами у колективному договорі здогриманням норм ігарантій.
передбачених іаконодавством. іенеральною.калухевнми (міжгалухсвимні ітериторіальцнмиуіодами. У разі якщо
колективний договір на підприємстві не укладено. роботодавець тобов'язаний погодити ці питання '; виборним
органом первинноїпрофспілкової організації [профспілковим представником). що представляє інтереси більшості
працівників. ау разі його відсутності * 'і іншим уповноваженим на представництво органом іст. 15 Закону про
оплату праціі

Премії

Премія * один із видів додаткової. понад основну заробітну плату винагороди. яка внплачуггься працівникам
за роту.-штат ами їх трудової діяльності та виробництва в цілому за показниками та умовами оцінки цик результатів.
ни іначеними Ніінтрі“ “СТВОМ.

Джерелами матеріального стимулювання на підприємстві гфонд оплати праці та вільний затишок прибугку
(походу). ДЯСЄРСЛО матеріального С'ІИМУЛКЛЗЗННЯВИ !НЗЧЄК'ЇЬСЯ за ХЗРНКІЄрОМ СИСТЕМИСТИМУІІЮВЗННЯ.

За системами матеріального стимулювання, які безпосередньо пов“язані апока'зниками виробничої
та управлінської діяльності. винагорода виплачується за рахунок фонду оплати праці. який у ринкових умовах
може збільшуватися завдяки певній частці прибутку ідіохгні) ! підпригмст на.

За системами. які безпосередньо не пов'язані зпокавциками виробничої діяльності. иатсріатьцс стимулювання
злійсиюбться за рахунок прибугку ідокодуі підприємсгва.



Усі ПНТЗННЯ ЦІОЛО МЗГЄРЇШЇЬНОГО СЇ'ИМУЛКУВНННЯ працівників МШГ'ТЬ буТИ ВНЄСЄНИЧН ЦО КОЛСКЇИВНОГО ДОГОВОР)
ПіДПрИСМСТВД ііІОСИЛаННЯМ на ЗаТВЄрДЖСНі НЛЗСНИКОИ ірОбО'ІОДЦШІСМІ ТВ ПОГОЖЄНЇ З ПРОФСПіЛКОВИМИ ОРГЗНЗМП
ПОЛОЖСННЯ

На великих підприємствах [об*єцнанняхт право розробки та затвсрдженпя систем матеріальною стимупювання
може бпи дслстоване власником [роботодавцем керівникам великих струкґурних підрошілів підприємства
і окремих підприємств. що входять до об'єднання, за погодженням з управлінням (відділомі організаціїта оплати
праці іабо іншим уповноваженим на не органом підприємства іоб'і ЛНЗННЯІІ.

З метою розробки та укладання Положення про матеріщьне стимулювання праці на підприємстві с. д керуватися
Методінчними рекомендаціями М 23 та М: 1546

*[Ітіяття и 06 тона/тя» включає в себе виробничі 116 конання. хатинки. акціонерні товириєтва. копии/ти фірии
каппи/іі]. 00 скиту яких (штоятруправління. ілі/ннінкипюи великі виробничі одиниці (цехи). установи. иршнішціі
тиша які мають юридичну самостійність, (це .тсптшрчо та фінинсоєи тшвітні керівництвуоб '! пиття

Надбавки та доплати

Надбавки та ЛОПЛЗТИ ЄЛОСИТЬ 'ЗНЗЧУІЦИМИ СТРУКГУРНИМИ СЛЄМЄНТЗМИ ОРІЗНЇЗЗЦЇЇ МШЄРЇЗЛЬНОГО СТИМУГІЮВЗННЯ
працівників підприємств. Нвдбавкп та доплати нараховуються у відсотках до посадового окладу. тарифноїставки.

За функціопшьнпм призначенням всі види надбавок і ,іопііат можна поділити на стимули. які повязані:

. ; кількіснимипоказниками праці (тобто ті, які стимулюють або компенсують збільшення в певному
обсязі робіт, які виконуються працівниками, зокрема, за розширеннявони обслуговування, виконання
додатковихФункцій тощо);

0 з якісними показниками роботи (ті, які здійснюють додаткове стимулювання Підвищення кваліфікації,
професійноґ майстерності, високих стійких результатів праці тощо);

в з кількісна-якіснимипоказниками праці (ті, які стимулюють виконання в строки і якісно роботи.
складність, напруженість і високу якість роботи тощо)

Надбавки пов'язані основним чином із стимулюючою. а доплати ,, 5 компенсуючою функціями заробітної штати

Тоб го основним призначенням надбавок (' пимулюванпя працівників:

. до швидкого підвищення кваліфікаціі та рівня майстерностт (надбавка за кпасність водіям, надбавка
за професійну майстерність, за знання та використання іноземних мов тощо);

0 до довготривалоговиконання трудових обов'язків у певній сфері виробничоїдіяльності(надбавка
за вислугу років, надбавка за сгаж роботи на підприємствах видавничоісправи).

Кожне підприємство самостійно визначає в колективному ,пповорі перелік і порядок нарах; вання надбавок. які
ВИПЛИЧУБЄП'ИМУІЬСЛпрацівникам [СХЕМИ ] і.



Практичні аспекти преміювання працівників місцевих рад Анна Семененко 16.06.3016 10348 і) З Нормичинного законодавства не завжди чітко визначають порядок та умови здійснення деяких виплатпрацівникам. Особливо це стосується умов преміювання працівників органів місцевого самоврядування.а саме сільських. селищних, міських рад. Ця консультація. побудована у формі відповідей на окреМізапитання із практики. дозволить запобігти різному тлумаченню норм щодо оплати праці такихпрацівників. а отже. і прийняттю неправильних рішень. Якими нормативно правовими актамирегулюється функціонування органів місцевого самоврядування? Законодавчих підстав. які регулюютьпитання функціонування органів місцевого самоврядування. у тому числі їх повноваженнящодопреміювання посадових та інших осіб органів місцевого самоврядування, достатньо Місцеве
самоврядування здійснюється. зокрема. через сільські. селищні. міські ради та їх виконавчі органні атакож через районні та обласні ради. що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл.
селищ. міст (ст. 2 Закону від 21.05.97 р, М9 280/9778Р «Про місцеве самоврядування в Україні». далі ЗаконМ9 280). У свою чергу. за нормами ст. 2 Бюджетного кодексу (далі * БК) органи місцевого самоврядування.а також створені ними організації, що повністю утримуються за рахунок місцевого бюджету. єбюджетними установами. Керівники бюджетних установ маюпэ здійснювати фактичні видатки назаробітну плату. у тому числі на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу“ лишев межах фонду заробітної плати (далі ФЗП). затвердженого в кошторисах (ст. 51 БК). Це повною міроюстосується й органів місцевого самоврядування. фінансування яких здійснюється за рахунок коштівмісцевих бюджетів. Також вони застосовують у роботі Порядок складання. розгляду. затвердження таосновні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ. затверджені постановою КМУ від 18 02.02р. М? 228. Згідно зі ст. ІЗ Закону від 24.03.95 р. М9 іон/т)? ВР «Про оплату праці» (далі * Закон М9 108)оплата праці працівників організацій. що фінансуються за рахунок бюджету. здійснюється на підставі актівКабміну в межах бюджетних призначень. Обсяги витрат на оплату праці таких працівників
затверджуються одночасно з бюджетом. Зазначимо також. що структура виконавчих органів ради“загальна чисельність апарату ради та її виконавчих органів. витрати на їх утримання затверджуються запропозицією сільського» селищного, міського голови. Здійснюється це виключно на пленарних засіданняхцих рад іст. Ші Закону М9 2240). Щоправда, у Законі М9 280 дотепер діє норма стосовно затвердженнячисельності працівників цих органів відповідно до типових штатів. ухвалених Кабміном. Але ж ми знаємо.що Типові штати. затверджені постановою КМУ від 03. ] .*.єїТ р М9 11445). утратили чинність з 01 01.13 р.(див. постанову КМУ від :(,.1 І.! 1 р. М9 «М). Тому. керуючись ст. Зі БК. голови рад мають самостійновизначити структуру та чисельність працівників відповкдної ради виходячи з реальних фінансовихможливостей їх утримання. ухваливши таке рішення на пленарному засіданні відповідної ради. Щостосується оплати праці в органах місцевого самоврядування. у тому числі стимулювання працівників. тоце здійснюється відповідно до постанови КМУ від 09.03.06 р. М9 268 «Про упорядкування структури таумов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади. органів прокуратури. судів та іншихорганів» (далі Постанова НЧ 268). Так. згідно з пп. : пі ! Постанови М9 268 керівникам цих органів наданоправо здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результатироботи в межах Фонду преміювання. Конкретні умови. порядок та розміри преміювання працівниківвизначаються у положенні про преміювання органу місцевого самоврядування залежно від наявнихкоштів на ці цілі. Положення розробляється цими органами самостійно. із дотриманнямнорм Закону від07.06.02 р. М9 24934" «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі Закон М? 24914).Посганови М9 268. У положенні визначається коло працівниківна яких поширюється чинністьпреміальної системи. показники та умови преміювання щодо кожної категорії працівників. якіпередбачаютьне лише право на одержання премії. в й її розм:р. Тобто в положенні про премтюванняпрацівників млсцевих рад. виконавчих комітетів рад, включаючи їх керівників, їх заступників. а такожпосадових осіб. службовців та робітників. слід. зокрема. передбачити: показники преміювання[наприклад. стан виконання заходів щодо поповнення коштів місцевого бюджету: результати виконанняцільових програм економічного розвитку; відсутність заборгованості із соціальних виплат прашвникам.які мешкають на території відповідної ради. тощо): періодичність преміювання (місячна. квартальна абозалежно від фінансових можливостей) та строки виплати премії; порядок нарахування премії кожнтйкатегорії працюючих (керівникам, посадовим особам місцевого самоврядування. службовцям.робітникам); порядок та підстави для збільшення ічи зменшення) розміру премії окремим працівникамабо позбавлення її повністю; порядок документального оформлення виплати премії із зазначеннямпосадових осіб. на яких покладається здійснення розрахунків. підготовка проекту наказу. погодження зрадою преміювання голови ради Оскільки обсяг видатків на оплату праці працівників визначаєтьсящороку рішенням ради. то й розміри преміювання працівників іу т. ч. керівних) доцільно також
затверджувати щороку. Прийнято рішення про преміювання голови селищної ради в розмірі 50 “.. йогопосадовогоокладу. секретаря , 70 інших працівників і також у різних розмірах. Чи правильно це! Якзазначено вище. в органі місцевого самоврядування іу т. ч. у селищній раді) має бути розробленоположення про преміювання, у якому конкретизуютыя умови та розміри преміювання працівників.Отже. до початку бюджетного періоду (як відомо, він починається 1 січня відповідного року і закінчується31 грудня цього ж року) розробляється положення про преміювання виходячи з обсягу ресурсів бюджету.які будуть використовуватись саме на цю мету. Наприклад. кошторис поточного року передбачаєможливість преміювати всіх штатних працівників у розшрі 50 їх посадового окладу. Якщо зявитьсяекономт ФЗП. то вона повністю іабо частково. і тоді треба зазначити. яка саме частина економіїі
спрямовується на преміювання штатних працівників селищної ради. Наголошуємо: про можливістьздійснення преміювання за рахунок економії коштів має бути зазначено в положенні про преміювання.



Економія ФЗП дозволяє преміювати штатнихпрацівників у межах фонду оплати праці. що становить 40 %
розмірів їх посадових окладів за місяць. Тому вирішено: голови ради премію виплатити в розмірі 50 “;»;
секретареві , 70 %. головному бухгалтеру , во %: керівникам структурних підрозділів - 311 "р; спеціалістам ,13 “.»: прибиральниці Бо % посадового окладу. Умовою такого розподілу розмірів премії стало те. щолокальнеположення про преміювання працівників селищної ради містить норму такого змісту:
«Здійснювати преміювання працівників (у т. ч. голови ради, секретаря ради) виходячи з результатів їх
роботи за місяць з урахуванням обсягу фонду заробітної плати затвердженого в кошторисі ради на цю
мету, та економії цього Фонду». Крім того, положення конкретизувало. за виконання яких саме показників
можуть преміюватись працівники різних категорій від керівника до робітника. Звісно ж., розмір премії
голови селищної ради має бути погоджений сесією ради (про порядок такого погодження поговоримонижче). Положенням про преміювання працівниктв міської ради не визначено джерел виплати премії. Чи
правомірними єдії секретаря міської ради. який тимчасово виконує обов'язки голови цієї ради (колишній
голова ради звільнивсяі. щодо видання наказу про виплату собі та іншим працівникам ради премії за
рахунок економії ФЗП? Якщо. наприклад. міський голова звільняється з посади у зв*язку з достроковим
припиненням його повноважень. то повноваження міського голови виконує секретар цієї ради іч. : ст. 42Закону М9 2801. Таке тимчасове виконання згаданих повноважень здійснюється, поки на позачерговихвиборах не оберуть міського голову. або до дня відкриття першої сесії міської ради, обраної на черговихмісцевих виборах. Тож виходить, що протягом тимчасового виконання обов*язків голови секретар радиповинен суворо дотримуватись наданих йому законодавством повноважень на посаді голови ради. Згідноз п. 13 ч. 4 ст. 4! Закону М 1240 міського голову визначено розпорядником бюджетних коштів і він має
використовувати їх лише за призначенням, визначеним радою. Тобто в нашій ситуації секретар ради привиконанні ним повноважень голови. виходячи з норм п. .* Постанови МЕ звів. має право здійснюватипреміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи в межах Фонду ,преміювання. При преміюванні секретаря, який тимчасово виконує обов'язки голови ради.
застосовуються такі самі норми. як і щодо міських голів: рішення про ці виплати приймається відповідною
радою. преміювання здійснюється в межах затверджених видатків на оплату праці (п. [і Постанови МЕ

, 268), Отже, у наведеній ситуації секретар міської ради вправі видати розпорядчийдокумент проздійснення преміювання працівників ради лише виходячи з умов та розмірів преміювання. що містяться в
положенні про преміювання працівників ради. Щоб одержати премію самому. обов'язково слід одержати
ще й рішення міської ради. у якому зазначається: місяць. за результатами роботи в якому провадиться
преміювання“ розмір премії та джерело її виплати. Щоб діяти в межах законодавства та одержати премію
виключно за рахунок економії ФЗП. слід в установленому порядку внести змтни до положення пропреміювання. і лише ПІСЛЯ цього можна звернутись за погодженням такого преміювання секретаря ради.Бажано додати розрахунок.. з якого буде видно обсяг економії ФЗП. що спрямовується на преміювання.Оскільки ні голови рад, ні секретарі рад під час виконання ними Функцій голів відповідних рад не мають
права одноосібно ухвалювати рішення про будь-яке стимулювання виключно за рахунок економії ФЗП(включаючи преміювання себе та працівників ради). прийняття подібного рішення є безпідставним. За
відсутності рішення ради преміювання голови ради (у наведеній ситуаціїе секретаря ради. якийтимчасововиконує обов“язки голови ради), не здійснюється. Чи можна позбавити премії працівників чи
зменшити її розмір залежно від фінансових результатів роботи органу місцевого самоврядування!Положення про преміювання є складовою частиною діючої системи оплати праці органу місцевого
самоврядування і. як правило. затверджується як додаток до колективного договору. При цьому. як і

колективний договір. воно погоджується із профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво »
трудовим колективом органом. Згідно з нормами Постанови М :(;8 премія працівникам виплачується в
межах ФЗП. затвердженого в кошторисі. а в положенні про преміювання може бути сформульовано
право працівників на отримання премії залежно втд фінансових можливостей цього органу, У загальних
нормах ст. 1 і 2 Закону МЕ 108 зазначено,що розмір зарплати за роботу на підставі трудового договору
залежить від професійно-ділових якостей працівника. складності та умов виконуваної ним роботи. її
результатів. а також від результатів діяльності установи. Оскільки премії не належать до складовихосновноїзарплати. а є додатковою виплатою. виплата їх не є обов*язковою. Водночас згідно з п. 8
постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.12.90 р. М9 13 при вирішеннт спорів зокрема про
премії. необхідно виходити з нормативноеправових актів. якими визначено умови та розміри цих виплат.
Працівники. на яких поширюються згадані акти. можуть бути позбавлені таких виплат (або розмір
останніх може бути зменшено) лише у випадках і за умов. передбачених цими актами. З мотивів
Відсутності коштів у проведенні зазначених виплат може бути відмовлено в разі. якщо умовою таких
виплат в зазначених актах передбаченонаявність певних КОШТіБ чи фінансування, Умови та розмтри
премпювання працівників органів місцевого самоврядування визначено Постановою МЕ 268, однак нею
не передбачено.у яких випадках Відбуваєтьсязменшення виплати премії або ж повнеїї позбавлення.

,Згідно з цією Постановою премія працівникам виплачується в межах ФЗП. затвердженого в кошторисі.
Право працівників на отримання премії залежно від фінансових можливостей цього органу може бути
сформульованев положенні про преміювання працівників відповідного органу місцевого
самоврядування. За відсутності в положенні цієї обумовленої норми підстав для позбавлення чи
зменшення розміру премії працівників немає. Відтак керівникові установи ітобто головт відповідної ради] .
слід ураховувати норми Постанови М9 2624 та положення про преміювання. затвердженоговтдповтдною
радою. тобто бути обізнаним у нормах трудового законодавства. щоб не порушувати права працівникш
стосовно забезпеченняїм передбачених при укладанні з ними трудового договоруобсягів виплачуваної
зарплати. У якому розмірі виплачується премія працівникові органу місцевого самоврядування, який



працює на 05 ставки! Як відомо. така складова зарплати. як премія. належить до додаткових складовихзаробітку і за своєю сутністю є стимулюючою виплатою. А що саме буде стимулюватись тобто якібажано мати результати роботи працівникоы органу місцевого самоврядування. щоб бути гідним
претендентом на одержання премії. має передбачати затверджене у відповідному органі положення пропремгювання. У цьому положенні також визначається. за яких умов та в якому розмірі може
виплачуватись премія працівникові. оформленому не на повну ставку, а на О,: ставки передбаченог в
штаті посади Може статися так. що за підсумками роботи. наприклад, за травень поточного рокупрацівник. що працює на О.К? ставки на посаді головного спешаліста районноїв місті ради. виконав обсягробіт як за повною ставкою. І якщо. наприклад. працівники цієї ради будуть преміюватись у розмірі «1005.
їх посадового окладу. нашому «неповному» посадовцю може бути виплачено премію в розмірі 70 його
посадового окладу, При цьому правило нарахування премії пропорційно до обсягу відпрацьованого часузалишається незмінним. Тому цих 70 % премії йому належить розраховувати від 05 розміру посадового
окладу. установленого за його посадою штатним розписом. Граничними розмірами премія конкретномупрацівникові не обмежується. Працівникові селищної ради оголошено догану. Чи позбавляти його
щомісячної премії та яким розпорядчим документом це оформлювати!Насамперед звернемосьдозаконодавства. За ст. !47 КЗпП за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосованолише один із таких заходів дисциплінарного стягнення: догана або звільнення. У ст. 151 КЗпП установлено:протягом строку дисциплінарного стягнення до працівника не застосовуються заходи заохочення. У свою
чергу. як має бути дотримана трудова дисципліна та які випадки визнаються такими. що є порушеннямцієїдисципліни. які заходи заохочення встановлюються до працівників. фіксується у правилахвнутрішнього трудового розпорядку селищної ради або в затвердженому сесією цієї ради регламенті.Одночасно із застосуванням дисциплінарного стягнення до працівників можна застосувати й заходи
впливу. що не належать до згаданих стягнень. наприклад позбавити працівника премії. передбаченої
системою оплати працт. Однак застерігаємо: позбавлення передбачених системою оплати праці. що діє в
органі Місцевого самоврядування. премій можливе виключно за умови. що відповідна норма про такепозбавлення міститься в положенні про преміювання працівників селищної ради. Положення пропреміювання працівників селищної ради, серед інших норм,. має містити також порядок та умови. за яких
можливе часткове або повне позбавлення премії за допущені працівником упущення та порушення,зокрема за порушення трудової дисципліни. У наведеній ситуації працівникові. якому оголошено догану.щошсячш премії за результати роботи не нараховуються лише тоді. якщо положенням про преміювання
працівників селищної ради передбаченопозбавлення такої премії за наявності зазначеноговиду
дисциплгнарного стягнення. Якщо положення не передбачаєтаких норм. та виходячи з того щопередбачені системою оплати праці премії не належать до заходів заохочення. працівник із доганоюповною мірою отримує щомісячні премії виходячи з результатів своєї праці. Також у положенНі має бути
зафіксовано. що позбавлятись премії працівник буде протягом дії сгягнення. За збігом такого періоду
премії виплачуються відповідно до умов та показників. що містяться в положенні. Якщо. скажімо. таку
норму передбачено положенням. то позбавляти премії можна лише за той розрахунковий період. у якомубуло допущено порушення трудової дисципліни. Позбавлення премії оформлюється наказом голови
селищної ради з обов“язковим зазначенням у ньому конкретних обставин. що слугували причиноюневиплати премії. Додамо. що до заходів заохочення можна віднести. наприклад“ премію до паМ'ятноі'
дати працівника чи установи. Позбавляти цієі виплати працівника протягом дії догани норми
законодавства дозволяють. ПРЕМіЮВАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ ПРЕМІЯ СТЯГНЕННЯ ПРАКТИКАПРАЦІВНИКИ
МІСЦЕВИХ РАД ДОГАНА

Подробнее по ссылке: ШтатЛіісісалшдіа/риыісаііоп/і'шктісіісзічіс-азреіщчртєшігочаціуя-ґаЬошіікоглис-зшух>
ЗОУЄ'ЇОХ'

Законом України « Про оплату праці» передбачено:

Стаття 1. Заробітна плата

Заробітна плата - це вит-іагорода. обчислена. як правило. у грошовому виразі. яку за
трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної штати залежить від складності та умов виконуваної роботи.
професійно-ділових якостей працівника. результатів його праці та господарської
діяльності підприємства.

Стаття 2. Структура заробітної плати



Основна заробітна плата. Це - винагорода за виконану роботу відповідно до
встановлених норм праці (норми часу. виробітку. обслуговування. посадові обов'язки).
Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для
робітників та посадових окладів для службовців.

трудові успіхи та вннахішивісі'ь і за особливі умови праці, Вони вкдночаг ,іоішши.
наібанкн. тарантійні і компенсаційні вин.-ннм, передбачені чинним законоднншном;
премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій,

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі
винагород за підсумками роботи за рік. премії за спеціальними системами і положеннями.
виплати в рамках грантів. компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати. які не
передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені
зазначеними актами норми.

[Частина третя статті 2 із змінами. внесеними згідно із Законом. 21 [ИХ-ПІ] від
26.11.2015!

Стаття 4. Джерела коштів на оплату праці

Джерелом коштів на оплату праці працівників госпрозрахункових підприємств є
частина доходу та інші кошти. одержані внаслідок їх господарської діяльності.

Для установ і організацій. що фінансуються з бюджету. - це кошти. які виділяються з
відповідних бюджетів. грантів. а також частина доходу. одержаного внаслідок
господарської діяльності та з інших джерел.

[Частина друга статті 4 із зиінаии, внесеними згідно із Законом М: МАРШ/] від
26.11.3125!

Об'єднання громадян оплачують працю найманих працівників з коштів. які
формуються згідно з їх статутами.

Стаття 8. Сфера державного регулювання оплати праці

Держава здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм
власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних
норм і гарантій. встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств.
заснованих на державній. комунальній власності, працівників підприємств. установ та
організацій. що фінансуються чи дотуються з бюджету. а також шляхом оподаткування
доходів працівників.

[Частина перша статті 8 із змінами. внесеними згідно із Законом .0 32584"! від
31.04.30!!!

Умови розміру оплати праці працівників установ та організацій. що фінансуються з
бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України. крім випадків. передбачених
частиною третьою цієї статті. та частиною першою статті 10 цього Закону.



[Частина друга статті 8 із змінами. внесеними згідно із ЗакономМ! 34534”! він
[Г./Г..”(І/і). щодо набрання чинності зміни див. Щ розділу ХІІ ”Прикінцеві положення”
Закону/УЗ 2453-171 від 07.07.7010,“

Кодекс законів про працю (КзПП) не місґить норму сг.101 на яку
посилаються розробники розпоряджень міського голови про преміювання:

;Стоттю 101 виключенона підставі ЗаконуМЩПШБ-ВР від 10.02.26)

БЮДЖЄТНИМ кодексом України передбачено :

Стаття 7. Принципи бюджетної системи України

]
. Бюджетна система України ґрунтується на таких принципах:

! ) принцип єдності бюджетної системи України - єдність бюджетної системи України
забезпечується єдиною правовою базою. єдиною грошовою системою. єдиним
регулюванням бюджетних відносин. єдиною бюджетною класифікацією. єдністю порядку
виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності:

2) принцип збалансованості - повноваження на здійснення витрат бюджету мають
відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний бюджетний період:

3) принцип самостійності - Державний бюджет України та Місцеві бюджети є
самостійними. Держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за
бюджетні зобов'язання органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого
самоврядування. Органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого
самоврядування коштами відповідних місцевих бюджетів не несуть відповідальності за
бюджетні зобов'язання одне одного. а також за бюджетні зобов'язання держави.
Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів
бюджету. правом відповідних органів державної влади. органів влади Автономної
Республіки Крим та органів місцевого самоврядування визначати напрями використання
бюджетних коштів відповідно до законодавства України. правом Верховної Ради
Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих рад самостійно і незалежно одне
від одного розглядати та затверджувати відповідні місцеві бюджети:

4) принцип повноти - до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження
бюджетів та витрати бюджетів. що здійснюються відповідно до нормативно-правових
актів органів державної влади. органів влади Автономної Республіки Крим. органів
місцевого самоврядування:

5) принцип обґрунтованості - бюджет формується на реалістичних макропоказниках
економічного і соціального розвитку України та розрахунках надходжень бюджету і витрат
бюджету. що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил:

6) нринннн ефективності та РС'БУЛЬТЄП'ИВНОСГі - при складанні та виконанні бюджетів
усі )чнсники бішжетноіо процесу мають нраінуги ДОСЯІ'ПЄПНЯ цілей. ;шыацованих на
основі націонатьної системи цінностей і шнпнн, інноваційного рн'ШИІК) економіки.
шляхом шосзнсчсння якісною надання послу. іцрантованих державою. Ангонохіноіо
Республікою Крим. місцевим ЦіІЧПВРЯЦ) вання“ «,цыі , інранговані носш н і при зацчснні
:»ііціманміош обсяху біодіжсіних; коштів та ,:осяннсння кшжимшьноіо [7Сі).Іі>іїі'1) нрн
ВИКОРИСІЦННі ВНЗНЗЧСНОІО (,)ІОЛЗКСІПЧ ()бСЯі-Х КОШ ! 1151



7) принцип субсидіарності - розподіл видів видатків між державним бюджетом та
місцевими бюджетами. а також між місцевими бюджетами грунтується на необхідності
максимально можливого наближення надання гарантованих послуг до їх безпосереднього
споживача:

8) принцип цільового використання бюджетних коштів - бюджетні кошти
використовуються тільки на цілі. визначені бюджетними призначеннями та бюджетними
асигнуваннями:

Чи на засадах спшінсдіціивого і % принцип справедливості і неупередженості -

бюджет на система України бупуґ'і ься неу нсрслжсиош розподілу суспільного баі аіст на між
громадянами і територіалыіими громадами:

10) принцип публічності та прозорості - інформування громадськості з
пн іань складання» розітіяду. затвердження. виконання державного бюджету та
місцевих бюджетів, а також контролю за виконанням державного бюджету та
місцевих бюджетів.

Стаття 13. Складові частини бюджету
]. Бюджет може складатися із загального та спеціального фондів.
2. Складовими частинами загального фонду бюджету є:
]) всі доходи бюджету. крім тих. що призначені для зарахування до спеціального

фонду бюджету:
І) всі видатки бюджету. що здійснюються за рахунок надходжень загального фонду

бюджету:
3) кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету без визначення цільового

спрямування та надання кредитів з бюджету. що здійснюється за рахунок надходжень
загального фонду бюджету);

4) фінансування загального фонду бюджету.
3. Складовими частинами спеціального фонду бюджету є:
1) доходи бюджету (включаючи власні надходження бюджетних установ). які мають

цільове спрямування:
2) видатки бюджету. що здійснюються за рахунок конкретно визначених надходжень

спеціального фонду бюджету (у тому числі власних надходжень бюджетних установ):
3) кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету з визначенням цільового

спрямування та надання кредитів з бюджету. що здійснюється за рахунок конкретно
визначених надходжень спеціального фонду бюджету):

4) фінансування спеціального фонду бюджету.
4. Власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів

загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету.
Власні надходження бюджетних установ поділяються на такі групи:
перша група - надходження від плати за послуги. що надаються бюджетними

установами згідно із законодавством:
(Абзац третій частини четвертої статті 13 із змінами. внесеними згідно із

ЗаконамиМ, 54924”! від 20.11.2012. М) [63471] від 04.04.2013;
друга група - інші джерела власних надходжень бюджетних установ.
У складі першої групи виділяються такі підгрупи:
підгрупа ] - плата за послуги. що надаються бюджетними установами згідно з їх

основною діяльністю;
підгрупа 2 - надходження бюджетних установ від додаткової (господарської)

діяльності:
підгрупа З - плата за оренду майна бюджетних установ:



підгрупа 4 - надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку
майна (крім нерухомогомайна).

У складі другої групи виділяються такі підгрупи:
підгрупа ] - благодійні внески. гранти та дарунки:
підгрупа 2 - кошти. що отримують бюджетні установи від підприємств. організацій.

фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів. у тому
числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них
інших об”єктів нерухомого майна. що перебувають у приватній власності фізичних або
юридичних осіб:

[Абзац дванадцятий частини четвертої статті 13 із змінами. внесеними згідно із
Законом МО 5428-1'] від [()./(1.2(1128

підгрупа 3 - кошти. що отримують виші та професійно-технічні навчальні заклади від
розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів. отриманих за надання
платних послуг. якщо таким закладам законом надано відповідне право: кошти. що
отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади
культури як відсотки. нараховані на залишок коштів на поточних рахунках. відкритих у
банках державного сектору для розміщення власних надходжень. отриманих як плата за
послуги. що надаються ними згідно з основною діяльністю. благодійні внески та гранти;

[Абзац тринадцятий частини четвертої статті 13 в редакції ЗаконуМ! 9/4-1 'ІІІ від
24.12.2015/

підгрупа 4 - кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми. вихідні
матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням
або на умовах фінансової підтримки.

[Частину четверту статті 13 доповнено новим абзацом згідно із ЗакономМ! "Б)-ПП
від 28.12.2014'

Власні надходження бюджетних установ використовуються (з урахуванням частини
дев'ятої статті 5] цього Кодексу) на:

покриття витрат пов'язаних з організацією та наданням послуг. що надаються
бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (за рахунок надходжень
підгрупи ] першої групи):

організацію додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ (за рахунок
надходжень підгрупи 2 першої групи):

утримання. облаштування. ремонт та придбання майна бюджетних установ (за
рахунок надходжень підгрупи 3 першої групи):

ремонт. модернізацію чи придбання нових необоротних активів та матеріальних
цінностей. покриття витрат. пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів
і брухту на приймальні пункти (за рахунок надходжень підгрупи 4 першої групи):

господарські потреби бюджетних установ, включаючи оплату комунальних послуг і

. енергоносіїв (за рахунок надходжень підгруп 2 і 4 першої групи);
організацію основної діяльності бюджетних установ (за рахунок надходжень підгруп

]. 3 і 4 другої Групи):
[Абзац двадцять перший частини четвертої статті 13 із змінами. внесеними згідно

із ЗакономМ) ”9- І ']11 від 28.12.3014!
виконання відповідних цільових заходів (за рахунок надходжень підгрупи 2 другої

групи).
5. Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди. їх складові частини

визначаються виключно цим Кодексом та законом про Державний бюджет України.
6. Підставою для рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим. відповідної

місцевої ради про створення спеціального фонду у складі місцевого бюджету може бути
виключно цей Кодекс та закон про Державний бюджет України.

7. Передача коштів між загальним та спеціальним фондами бюджету дозволяється
тільки в межах бюджетних призначень шляхом внесення змін до закону про Державний



бюджет України. прийняття рішення про місцевий бюджет або про внесення змін до нього
(крім випадку. передбаченого частиною другою статті 57 цього Кодексу).

8. Платежі за рахунок спеціального фонду бюджету здійснюються в межах коштів. що
фактично надійшли до цього фонду на відповідну мету (з дотриманням вимог частини
другої статті 57 цього Кодексу). якщо цим Кодексом та/або законом про Державний
бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) не встановлено інше.

9. Створення позабюджетних фондів органами державної влади. органами влади
Автономної Республіки Крим. органами місцевого самоврядування та іншими
бюджетними установами не допускається. Відкриття позабюджетних рахунків для
розміщення бюджетних коштів (включаючи власні надходження бюджетних установ)
органами державної влади. органами влади Автономної Республіки Крим. органами
місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами забороняється. крім
випадків. передбачених частиною восьмою статті 16 та частиною другою статті 78 цього
Кодексу. а також крім розміщення закордонними дипломатичними установами України
бюджетних коштів на поточних рахунках іноземних банків. розміщення на поточних
рахунках у банках державного сектору власних надходжень державних і комунальних
вищих навчальних закладів. наукових установ та закладів культури. отриманих як плата за
послуги. що надаються ними згідно з основною діяльністю. благодійні внески та гранти.
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. та розміщення вищими і

професійно-технічними навчальними закладами на депозитах тимчасово вільних
бюджетних коштів. отриманих за надання платних послуг. упорядку. встановленому
Кабінетом Міністрів України. якщо таким закладам законом надано відповідне право.

[Частина дев'ята статті 13 в редакції ЗаконуМ) 79- УП] від 28. 12.30/4'
10. Планові і звітні показники щодо бюджетного відшкодування податку на додану

вартість. повернення кредитів до бюджету. погашення боргу, розміщення бюджетних
коштів на депозитах. придбання цінних паперів. забезпечення встановленого розміру
оборотного залишку бюджетних коштів та інші відповідні показники. визначені
Міністерством фінансів України“ обов'язково відображаються з від'ємним значенням.

Стаття 23. Бюджетні призначення та асигнування
1. Будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за

наявності відповідного бюджетного призначення. якщо інше не передбачено законом про
Державний бюджет України.

[Частина перша статті 23 із змінами. внесеними згідно із Законом А?! 163-171 від
04.04.3013]

2. Бюджетні призначення встановлюються законом про Державний бюджет України
(рішенням про місцевий бюджет) у порядку. визначеному цим Кодексом.

3. Якщо в пропееі виконання бюджету зміна обставин винами иенпіих бюджетних
асиіщвшп. тоновним розпорядникам бюджетних коштів. Міністереттю фінансів Зкраїнп
(місцевий піпанеовий орган) готує- пропозиції про ':хтентпспня відновідшно бюджетною
призначення Державною бюджету України ІМЇСЦСВОІ'О бюджет) ). Кабінет Їхііітпстрів
України Шам міністрів Автономної Республіки Крим” місцева державна адміністрація.
виконавчий орган відповідної місцевої ради) ) ,тполижпевий строк полог до Верховної
Ради України іВерховної Ради Автономної Республіки Крим. відповідної місцевої радій) у
вшановдтепохт) порядку пропозиції про зменшення відповідних бюджетних призначень
Державною бюджету України (місцевого бюджету). Пропозиції про зменшення
бКХГ/КС'ІНИХ ІІРИ'ЗНЗЧСНЬ на уТрИ'МЗННЯ СУДІВ. іННІИХ ()РІИНіВ І )”СТаНОВ СИСТСМИ правосуштя
мають бути погоджені Кабінетом Міністрів України '; Вищою радою правосуддя.

,'Частина третя статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом АТЕ 18004'111 відЩд4. Витрати спеціального фонду бюджету мають ттостійне бюджетне призначення. яке
дає право провадити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень
спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 цього



Кодексу). якщо цим Кодексом та/або законом про Державний бюджет України (рішенням
про місцевий бюджет) не встановлено інше.

5. Пропозиції про внесення змін до бюджетних призначень подаються та
розглядаються у порядку. встановленому для складання проекту бюджету. Витрати
відповідно до внесених змін до бюджетних призначень здійснюються лише після набрання

.
чинності законом (рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим. відповідної
місцевої ради). яким внесено такі зміни. крім випадків. передбачених цим Кодексом.

6. Якщо після прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про
місцевий бюджет) повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано
бюджетне призначення. передається відповідно до законодавства від одного головного
розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів.
дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих
функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів. якому це доручено
Передача бюджетних призначень у випадку. передбаченому цією частиною статті.
здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної
Республіки Крим. місцевої державної адміністрації. виконавчого органу відповідної
місцевої ради). погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету
(відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим. місцевої ради).
у порядку. встановленому КабінетомМіністрів України.

[Частина шоста статті 23 із змінами. внесеними згідно із Законами М» 359347 від
() ". ІІ).?(НІ),М 2856-ГІвіґ) 23.12.3010; вредакції ЗаконуМ ["6-1 7]! від 10.02.2015'

7. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою
окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету Міністерство фінансів України
(місцевий фінансовий орган) за обґрунтованим поданням головного розпорядника
бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань. затверджених у розписі
бюджету та кошторисі. в розрізі економічної класифікації видатків бюджету. а також в
розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету.

,”Частина сьома статті 23 із змінами, внесеними згідно із ЗакономМ! Лід-Г] ЗШ

Ні!/301.”
8. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника

бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за
бюджетними програмами. включаючи резервний фонд бюджету. додаткові дотації та
субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 та частини шостої статті Ііі8 цього
Кодексу). а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків
(окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням
Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим. місцевої
державної адміністрації. виконавчого органу відповідної місцевої ради), погодженим з
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної
Ради Автономної Республіки Крим. місцевої ради). у порядку. встановленому Кабінетом
Міністрів України.

(Частина восьма статті 23 із зміншш, внесеними згідно із Законамимд 38564”! від
23.12.3011), М) Лід-Г] від 13.01.3012]

9. Перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи між
адміністративно-територіальними одиницями здійснюється за рішенням Кабінету
Міністрів України. погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. у
порядку. встановленому КабінетомМіністрів України.

[Частина дев'ята статті 23 із змінами. внесеними згідно із ЗаконамиЩ(Г. 10.3010. М) ЕМО-Гі від 23.12.3011).- вредакції Закону./%? Гб-ПІІ від 10.02.2015!
10. Зміни розмірів. мети та обмеження в часі бюджетних призначень. крім випадків.

передбачених цим Кодексом. здійснюються лише за наявності у законі про Державний
бюджет України (рішенні про місцевий бюджет) відповідного положення.



ІІ. Забороняється без внесення змін ,то закопу про Державний бюджет України
(рішення про місцевий бюджеті збільшення бюджетних призначень за запальним та
спснішьніш (Ініціами державною бюджет) (місцевою бюджету) на:

оплату праці працівників бюджетних ус типов за рпхупок зменшення інших видатків
видатки та бюджетними програмами. пов'язапіши '; функціонуванням оріапів

державної влади (органів влади Автономної Республіки Крим та оріанів місцевою
самоврядування). за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

12. Усі бюджетні призначення втрачають чинність після закінчення бюджетного
періоду. крім випадків, передбачених цим Кодексом

13. Кабінет Міністрів України встановлює граничні суми витрат бюджетних установ
на придбання автомобілів, меблів. іншого обладнання та устаткування для
адміністративних потреб.

14. Обсяг видатків на оплату енергосервісу на відповідний бюджетний період
встановлюється законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий
бюджет) у межах бюджетних призначень відповідного головного розпорядника бюджетних
коштів у сумі. визначеній згідно з умовами договору енергосервісу. у межах скорочення
видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. щодо яких здійснюється
енергосервіс. відносно суми видатків. необхідної для оплати середньорічного обсягу
споживання таких комунальних послуг та енергоносіїв за останні три роки, що передують
року запровадження енергосервісу. Зазначений обсяг видатків визначається виходячи з цін
(тарифів). очікуваних у бюджетному періоді. на який встановлюються бюджетні
призначення.

У разі якщо у звітному періоді фактичне скорочення зазначених видатків менше
запланованого згідно з умовами договору, розпорядник бюджетних коштів у порядку.
визначеному частиною сьомою цієї статті. забезпечує перерозподіл бюджетних асигнувань
для збільшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок
зменшення видатків на оплату енергосервісу на суму різниці між фактичним і

запланованим зменшенням зазначених видатків.
У разі якщо скорочення зазначених видатків у звітному періоді перевищує

заплановане, розпорядник бюджетних коштів:
у порядку. визначеному частиною сьомою цієї статті. забезпечує перерозподіл

бюджетних асигнувань для збільшення видатків на оплату енергосервісу та/або інших
видатків у пропорціях. визначених договором енергосервісу. за рахунок зменшення
видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв:

подає в установленому порядку для підготовки пропозицій щодо внесення змін до
закону про Державний бюджет України відповідному головному розпоряднику бюджетних
коштів пропозиції щодо зменшення бюджетних асигнувань на оплату комунальних послуг
та енергоносіїв на залишок різниці між фактичним і запланованим зменшенням
зазначених видатків після перерозподілу. здійсненого відповідно до абзацу четвертого цієї
частини.

[Статтю 23 доповнено частиною чотирнадцятою згідно із Законом/УЗ! ЗЗХ-І 'ІІІ ві!)
(!?!/4.3(1/5'

15. Якщо після прийняття закону про Державний бюджет України протягом
бюджетного періоду Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів за
результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних
проектів установлено порушення строків розроблення або реалізації державного
інвестиційного проекту бюджетні призначення для реалізації такого проекту можуть
передаватися для реалізації інших державних інвестиційних проектів від одного головного
розпорядника коштів державного бюджету до іншого головного розпорядника коштів
державного бюджету. бюджетні призначення щодо яких визначено у законі про Державний
бюджет України. Передача бюджетних призначень у випадку. передбаченому цією
частиною статті. здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України (підготовку якого



здійснює центральний орган виконавчої влади. що забезпечує формування державної
політики у сфері економічного і соціального розвитку. на підставі рішення Міжвідомчої
комісії з питань державних інвестиційних проектів» погодженим з Комітетом Верховної
Ради України з питань бюджету. у порядку. встановленому Кабінетом Міністрів України.

[Статтю 23 доповнено частиною п 'ятнадцятою згідно із ЗакономА/у [7249-1711] від
30. [12016]

Стаття 26. Контроль та аудит у бюджетному процесі
!. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства спрямований на забезпечення

ефективного і результативною управління бюджетними коштами та Здіійстпоґться на всіх
сієьііях бю'тжетното процесу йото учасниками відповідно до цьото Кодексу та інніото
шпонодтавсіва. а також забезнсчуг:

1) оцінку управління бюджетними коштами (включаючи проведення державного
фінансового аудиту):

2) правильність ведення бухгалтерського обліку та Достовірність фінансової і

бюджетної звітності;
З) ,їтосятнения економії бюджетних коштів. їх ніяьовото використання. ефективності і

результатинності в діяльності розпорядників бюджетних коштів пттяхохі ]ІРИЙНЯ'І тя
обтрунтованих управлінських рішень:

4) проведення аналізу та оцінки стан) фінансової і госноцнрсыші' діяльності
,, розпорядників бюджетних конгт ін:

5) запобігання порушенням бюджетного законодавства та забезпечення інтересів
держави у процесі управління об'єктами державної власності;

6) обгрунтованість планування надходжень і витрат бюджету.
2. Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного

бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата. Діяльність центральних
органів виконавчої влади. які забезпечують проведення державної політики у сфері
контролю за дотриманням бюджетного законодавства (у межах їх повноважень.
встановлених цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами). спрямовується.
координується та контролюється КабінетомМіністрів України.

[Частина друга статті .76 із змінами. внесеними згідно із ЗаконамиМ! 35934] від
0". [03010 М І'б-Іу'ПІ від 10.02.3015)

3. Розпорядники бюджетних коштів в особі їх керівників організовують внутрішній
контроль і внутрішній аудит та забезпечують їх здійснення у своїх закладах та у
підвідомчих бюджетних установах.

Внутрішнім контролем є комплекс заходів. що застосовуються керівником для
забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів.
досягнення результатів відповідно до встановленої мети. завдань. планів і вимог щодо
діяльності бюджетної установи та її підвідомчих установ.

Внутрішнім аудитом є діяльність підрозділу внутрішнього аудиту в бюджетній
установі. спрямована на удосконалення системи управління. запобігання фактам
незаконного. неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів.
виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності бюджетної установи та підвідомчих
їй бюджетних установ. поліпшення внутрішнього контролю.

Основні засади здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту та порддок
утворення підрозділів внутрішнього аудиту визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 28. Доступність інформації про бюджет
1. Інформація про бюджет оприлюднюється відповідно до вимог. визначених цим

Кодексом.
Міністерство фінансів України забезпечує оприлюднення:
1) проекту закону про Державний бюджет України:
2) закону про Державний бюджет України з додатками. які є його невід'ємною

частиною, а також інформаційно-аналітичних матеріалів щодо основних показників та



завдань державною бюджету (у доступній для громадськості формі) у місячний строк з
дня опублікування закону про Державний бюджет України шляхом розміщення на своєму
офіційному сайті;

(Пункт 2 частини першої статті 28 із змінами. внесеними згідно із ЗакономМ! 176-
1”!!! від 1040220152

3) інформації про виконання Державного бюджету України за підсумками місяця.,
кварталу та року;

4) інформації про виконання зведеного бюджетуУкраїни;
5) іншої інформації про виконання Державного бюджету України.
Звітність про виконання Державного бюджету України подається у порядку,

визначеному статтями 59-6] цього Кодексу. При цьому місячна, квартальна та річна
= звітність про виконання Державного бюджету України розміщується на офіційному сайті
Казначейства України.

[Абзац восьмий частини першої статті 28 із змінами. внесеними згідно із Законом мг
1 ”б-і'ПІ від 10. ”42015

2. Проект закону про Державний бюджет України підлягає обов'язковій публікації в
газеті "Урядовий кур'єр" не пізніше ніж через сім днів після його подання Верховній Раді
України.

Бюджетні запити. включаючи інформацію про мету. завдання та очікувані результати.
яких передбачається досягти при виконанні бюджетних програм, розміщуються кожним
головним розпорядником коштів державного бюджету на своєму офіційному сайті не
пізніше ніж через три дні після подання Верховній Раді України проекту закону про
Державний бюджет України.

[Частину другу статті 28 доповнено абзацом другим згідно із Законом/тів [ 76-ПП
від 10. 02.2015; із змінами, внесеними згідно із ЗакономМ) 313- [”І]! від 09. 0442015!

?. інформація про виконання державного (місцевого) бюджету має містити показники
відповідного бюджету за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за
видами доходів. які забезпечують надходження не менше 3 відсотків загального обсягу
доходів відповідного бюджету) та про видатки і кредитування (детштізовапо за групами
функціональної класифікації видатків та кредитування біоджсці фінансування. а також
показники про стан державною (місцевого) борту та надання державних тмісттсвих)
гарантій. Такі показники наводяться порівняно з аншогічними показниками за
відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни.

ґГ (Гід/“І, М] “9111! від 38.12.3014/
4. Верховна Рада,Автономної Республіки Крим. Рада міністрів Автономної Республіки

Крим” місцеві державні адміністрації. органи міспевого самоврядування забезпечують
публікацію інформації про місттсві бюджети. в тому числі рішень про місцевий біотжст та
квартатьних звітів про їх виконання. Рішення про місцевий бюджет має бути оприлюднене
не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газетах., визначених Верховною
Радою Автономної Республіки Крим. відповіднимиМісцевими радами.

5. інформація про виконання Державного бют 'ксту України та міспсвих бюджетів
(крім бюджетів сіл і селищ) підлягає: обов'язковій тіуо ікації не пізніттіе і березня року. що
настає за роком звіту: Державного бюджету України и в газетах "Голос України” та
"Урядовий кур'єр": місцевих бюджетів - у газетах. визначених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим. відповідними місцевими радами.

Міністерство фінансів України до 20 березня року. що настає за звітним. здійснює
публічне представлення звіту про виконання Державного бюджету України за попередній
бюджетний період, в якому беруть участь уповноважені представники Комітету Верховної
Ради України з питань бюджету. Рахункової палати. Інформація про час і місце публічного
представлення публікується разом із звітом про виконання Державного бюджету України.



ісповні ронюрядники коштів державною бюджет у (місцевих бюджетів у разі .
застосування програмночцільовогометоду у бюджетному процесі):

[Кабмин третій і четвертий частини п'ятої статті 28 замінено абзацом згідно із
Законом] “ “9 [”І]! від 28.12.2014; із зміншш. внесентши згідно із ЗакономМ» 28847]! від
07. (Н. 20] ирєдакц"'3акопу М) ЗІЗ-[”І]! від 09. 04.3015!

здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за
бюджетними програмами та показниками бюджетні призначення щодо яких визначені
законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет). відповідно до
вимог та за формою. встановленими Міністерством фінансів України. до 15 березня року.
що настає за звітним:

[Абзац частинип'ятоїстатті 28 вредакціїЗаконуМд 313-УПІ від (ЩО-12015!
оприлюдпюкнь шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних

програм на по точний бюджетний період івкзпочаіочи зміни до паспортів бюджетних
програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та твітп про виконання
паспортів бюджетних програм за звітний біодж гний період. включаючи інформацію про
стан реалізації інвестиційних проектів за бюджетними програмами із зазначенням ступеня
їх готовності та обсягів коштів» необхідних для завершення таких проектів у триденний
строк після подання таких звітів до Міністерства фінансів України (місцевих фінансових
органів).

[Абзац частини п'ятої статті 28 в редакції Законі/Ма 5134”!!! від 09.04.3015; із
змінити. внесеними згідно із ЗакономМо [ ”(КШ/!] від 3.112 ІН 3016]

Разом з інформацією про бюдж і“ гоповні розпорядники бюджетних коштів
публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої
інформації.

Публічне представлення інформації про виконання місцевих бюджетів (крім бюджетів
сіл і селищ) відповідно до показників. бюджетні призначення щодо яких затверджені
рішенням про місцевий бюджет. здійснюється до 20 березня року. що настає за звітним.
Інформація про час і місце публічного представлення такоі інформації публікуються разом
3 інформацією про виконання відповідних бюджетів.

Публічне представлення інформації про виконання бюджету села. селища
здійснюється у порядку, визначеному відповідною місцевою радою.

6. Інформація про бюджет. визначена цією статтею, оприлюднюється '; додержанням і»

вимог Закону України ”Про доступ до публічної інформації" в частині оприлюднення
публічної інформації у формі відкритих даних.

Умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання коштів
державного і місцевих бюджетів визначаються Законом України "Про відкритість
використання публічних коштів",

!Статтю 28 доповнено частиною шостою згідно із ЗакономМ) 31347]! від
09. 04.2015/

Стаття 55. Захищені видатки бюджету
1. Захищеними видатками бюджету визнаються видатки загального фонду бюджету.

обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних
призначень.

2. Захищеними видатками бюджету визначаються видатки загального фонду на:
[Абзац перший частини другої статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом Ш

79 [711] від 28.12.2014)
!

оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату:
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв:
обслуговування державного (місцевого) боргу;

:



[Абзац сьомий частинидругої статті 55 в редакції Закону М» "()-Г!!! від 38. [13014]
поточні трансферти населенню:
поточні трансферти місцевим бюджетам;
підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІХ/ рівнів акредитації:
забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації.

виробами медичного призначення для індивідуального користування:
фундаментальні дослідження. прикладні наукові та науково-технічні розробки:
роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття

з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укритґя” на екологічно
безпечну систему, та роботи з посилення бар'єрних функцій зони відчуження;

[Частину другу статті 55 доповнено абзацом тринадцятим згідно із Законом]!
2856- У] від 33.12.2010!

компенсацію процентіві сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за
кредитами. отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання
житла:

[Частину другу статті 55 доповнено абзацом згідно із Законом М! 505947 від
(1511ЇЗІІ/2/

заходи, пов“язані з обороноздатністю держави. що здійснюються за рахунок коштів
резервного фонду державного бюджету:

[Частину другу статті 55 доповнено абзацом згідно із Законом М! "()-Г!!! від
38. [13014]

здійснення розвідувальної діяльності:
[Частину другу статті 55 доповнено абзацом згідно із Законом М» "()-ПП від

38.13.3014!
оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури:
[Частину другу статті 55 доповнено абзацом згідно із ЗакономМ) ЗІЗ-[”І]! від

02. 03.20/5]
оплату енергосервісу:
[Частину другу статті 55 доповнено абзацом вісімнадцятии згідно із Зак-днаиА-із

328- і '/]І від (19.04.2015!
виплати за державними деривативами.
[Частину другу статті 55 доповнено абзацом дев'ятнадцята»: згідно із Законом Ш

”(ІІІ-і 'ІІІ від ]".092015,“

Підсумовуючи ВИЩЕВИКЛЗДЄНЕ ВСТЗНОВЛЄНО:

-При розробці проектів розпряджень використовуютьсянечинні нормативно-правові акти.

положення про преміювання працівників апарату Апостолівської ОТГ

розроблене та прийняте з грубим порушенням норм діючого законодавства ,а
саме : не встановлені критерії оцінки та обсягів понаднормового виконання роботи
передбачених посадовою інсгрукцією;в важких та складних умовах викрнання робіт; за

працю понад установлені норми за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови
Ши;
-не встановлено механізму підведення пндсумків та встановлення результатів роботи дш
кожного окремого працівникамеханізму протокольногоФіксування результатів щомісячно!
роботи пра івнихів.

-не встановлено механізму протидії зловживань одноособового прийняття рішення
посадовоїособипри прийнятті рішень щодо преміювань підлеглихосіб, перетворено данний



механізм в «верноподанное служение царю»,чим порушено вимоги ЗУ «Про запобігання
корупції;»,вчастині потенційного та реального конфлікту інтересів.

-При прийнятті рішень «Про бюджет» на наступний рік ,а саме в 2015,2016,2017 рр було допущене
грубе порушення Бюджетного Кодексу України ,де при визначенні видаткової частини бюджету
утримання апарату міської Ради не зазначено окремо -фонд ЗП.-фонд преміювання ,тобто
умисно приховано від депутатів реальні суми видатків які закладенні на преміювання , яке в свою
чергу перевищує суму видатків по заробітній платі в декілька разів;Для економного
використання бюджетних коштів не скорочено вакантні штатні посади працівників апарату міської
ради ,на які тривалий час або взагалі не проводяться конкурси на заміщення та дані посади не
комплектуться ,штатний розпєис не оптимізується ,таким чином утворюється економія фонду ЗП

,що надає підстави для зловживаньта маніпуляцій з бюджетними коштами.

-Грубо ,безпідставно порушено вимоги Бюджетного Кодексу України:

”7
!-С'і. -Ч8СТИНИІ

8) принцип цільового викорпсіцнпя бюджетних коштів « бюджетні коцпи
використовуються тільки на цілі. визначені бютжетннмп призначеннями та бюджетними
ЗСИІ НУВШІНЯМИІ

Ч) принцип справедливості і'неупередженості - бюджетна спсіехш України буту іЬСЯ
ны насадок справсдідіившо 1 псуіісрсдіжснош розподілу суспільного бшыісінц ніж
точцшнцмп і ісришріальпнми ірокшдцхпі,

іі)] принцип публічності 'іц прошрості - їїіі)!(1РЧ)іШШіЯ іртішськоші ; пишну,
СК.І21,ІЦННЯ. РО'БІДІЯДУ. ЗНТВСРІХЖСННЯ. ВНКОНШПІЯ ,]СРЖШХНО] к] ОКЦЖСІ) 'і'д МіСіІСКИХ бік),”іЗКС'ЗіН.
?] 'ІЕІКОЖ' КОН'ЦЖХПО за ВИКОНЗННЯМ ;ІСрЖііВНОіО бі()Д'/КСТ)« 111 'ЦіСЦСВНХ 6Н>ДЖСІін.

- Стаття 23. Бюджетні призначення та асигнування
3. Якщо в процесі виконання бюджету зміна обставин вимагає менших бюджетних асигнувань
головним розпорядникам бюджетних коштів, Міністерство фінансів України (місцевий фінансовий
орган) готує пропозиції про зменшення відповідного бюджетного призначення Державного
бюджету України (місцевого бюджету). Кабінет Міністрів України (Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, місцева державна адміністрація, виконавчий орган відповідної місцевої ради) у
двотижневий строк подає до Верховної Ради України (Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, відповідної місцевої ради) у встановленому порядку пропозиції про зменшення відповідних
бюджетних призначень Державного бюджету України (місцевого бюджету). Пропозиції про
зменшення бюджетних призначень на утримання судів, інших органів і установ системи
правосуддя мають бути погоджені КабінетомМіністрів України з В' ю радою правосуддя.
- Стаття 26. Контрольта аудит у бюджетному процесі

-Статгя 28. Доступність інформації про бюджет
- Документального підтвердження виконання робіт посадовими особами апарату управління
АпостолівськоїОТГ в понаднормовий час,особливо важливої роботи не передбачених посадовими
інструкціями не встановлено та не надано.

-допущені неодноразові випадки преміювання осіб,які знаходились на лікарняному або в
відпустці.



-Відповідно до табелів обліку робочого часу для всіх працівників апарату міської ради не

встановлено ні одного випадку роботи понад встановлений законодавством робочий час

тривалістю понад 8-м годин,тобто отримуючи премію в розмірі понад 10-30 % кожен працівник
повинен був відпрацювати робочий час в два-три рази більше встановленого нормами тобто 16-
24 а то й 40 годин на добу , яка містить 24 години ,що є фізично неможливим .тобто ми маємо
документальнопідтвержене грубе порушення ЗУ « Про працю» та

безпідставно виплачені бюджетні кошти у вигляді премій,суми яких необхідно встановити
перевіркою незалежного аудиту.

-В діях посадових осіб ,причетних до розробки проектів рішень міської ради про бюджет ОТГ на
201б,2017,2018 рр ,а саме гол.економісга,гол.бухталтера,нач.юридичного віппілу вбачається
складкримінального правопорушення передбаченогост .364,191 КК України.

- В діях посадових осіб ,причетних до розробки та підписання розпоряджень про преміювання
працівників апарац міської ради , а саме гол.економіста,гол.бцгалтерамачюридичноговідділу
та міською голови,вбачається склад корупційного правопорушення передбаченого ст.28 ЗУ «
Про запобігання корупдй» та ст.364,191 КК України.

-Зазначені збитки бюджету Апостолівської міської ОТГ підлягають поверненню до
бюджету за рахунок винних осіб.

?Нормативно , правові акти Апостолівськоі міської ОТГ, в частині нарахування та
виплати премій працівникам апарату ,підлягають скасуванню, як такі ,що
суперечать чинному законодавству України , та прийнятті нових.

Щодо управління комунальним підприємством КП “Апостоловеводоканал"-
бездіяльність в управлінні, безконтрольність в.о. керівника “Апостоловеводоканал”
Яблоновського В.Ю., ігнорування виконання рішень суду щодо правомочності акту
перевірки Держпродспоживслужби у Дніпропетрвоській області стосовно
завищення комунальним підприємством тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення, підготовка проекту рішення щодо економічно-
необгрунтованих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Постійне ігнорування засідань постійних депутатських комісій Апостолівської
міської ради та громадських слухань.

депутат міської ради %% А.В. Петелько


