УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області

22700 м.Іллінці, вул.Леніна,19 тел.2-35-38

===========================================================

РІШЕННЯ
11.11.2015 р.

1 сесія 7 скликання

Про результати голосування
та підсумки виборів депутатів
міської ради і міського голови,
їх реєстрацію та визнання
повноважень
Заслухавши інформацію голови Іллінецької міської виборчої комісії
Бондаренка Олега Георгійовича про результати голосування та підсумки
виборів депутатів міської ради і міського голови, їх реєстрацію та визнання
повноважень, відповідно до ч. 12 ст. 85, ч. 12 ст. 86 Закону України «Про
місцеві вибори» 14 липня 2015 року № 595-VIII, ст. 12, ч. 1 ст. 42, ч. 1 ст. 49
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997
року № 280/97-ВР (із змінами та доповненнями), ст. 15, 22 Закону України
«Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 року №
2493-ІІІ, Постанови КМУ від 9 березня 2006 р. №268 «Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,
органів прокуратури, судів та інших органів», Постанови Кабінету Міністрів
України від 06.02.2008 року № 34 «Про внесення зміни до деяких постанов
Кабінету Міністрів України, Постанови КМУ від 20 грудня 1993 р. N 1049
«Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та
інших державних органів», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію голови міської виборчої комісії Бондаренка О.Г. про
результати голосування і підсумки виборів депутатів та міського голови і
визнання їх повноважень взяти до відома.
2. Міському голові Ящуку Володимиру Миколайовичу приступити до
виконання своїх обов’язків 11.11.2015 року.
3. Встановити міському голові Ящуку Володимиру Миколайовичу
посадовий оклад в сумі 2017,00 грн.
.
4. Встановити міському голові Ящуку Володимиру Миколайовичу
наступні надбавки:

4.1. надбавку до посадового окладу за раніше присвоєний 6 (шостий) ранг
посадової особи місцевого самоврядування в розмірі 120,00 грн.;
4.2. надбавку за вислугу років в розмірі 20% до посадового окладу з
урахуванням надбавки за ранг.
4.3. надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50%
посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років.
5. Надавати міському голові Ящуку В.М. матеріальну допомогу для
вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної
плати щорічно починаючи з 2016 року.
6. Звільнити міського голову Яременка Сергія Арсентійовича 11.11.2015
року в зв’язку з закінченням строку повноважень міського голови та виходом
на пенсію.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

ВОЛОДИМИР ЯЩУК

