
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬCЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

24.11.2020 с. Судилків №                1 
 

 

Про ранг посадової особи місцевого 

самоврядування, встановлення надбавки, 

матеріальної допомоги Судилківському 

сільському голові 

 

 

 Відповідно до частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», частини першої статті 10, статей 11, 14, 15 Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів 

України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 

органів» Судилківська  сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію голови Судилківської сільської територіальної виборчої комісії 

Денищук Тетяни Петрівни про результати виборів, визнання повноважень та реєстрацію 

Судилківського сільського голови Котик Тетяни Миколаївни  взяти до відома.  

2. Взяти до відома, що рішенням сільської ради від 14 грудня 2017 року № 1 «Про 

присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування» Котик Тетяні Миколаївні, 

Судилківському сільському голові присвоєно 7 ранг посадової особи місцевого 

самоврядування в межах четвертої категорії посад. 

3. Встановити Котик Тетяні Миколаївні оклад згідно із штатним розписом та 

надбавку за високі досягнення в праці в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням 

надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років.  

4. Дозволити проводити виплату сільському голові Котик Т.М. щомісячної премії в 

розмірі 50 відсотків середньомісячної заробітної плати у межах фонду преміювання та 

економії фонду оплати праці, щорічну премію в розмірі посадового окладу з нагоди Дня 

місцевого самоврядування.  

5. Надавати Котик Тетяні Миколаївні матеріальну допомогу для вирішення 

соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної 

відпустки у розмірах, передбачених законодавством.  

 

 

 

 

 

Сільський голова       Тетяна КОТИК 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

П Р И С Я Г А 

 

посадової особи місцевого самоврядування 

 

Я, КОТИК Тетяна Миколаївна, усвідомлюючи свою високу 

відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та 

народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів 

України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні 

інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. 

 

 

 

 

 «24» листопада 2020 р.                                      Тетяна КОТИК  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


