
 

 
БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від 15 травня  2020 р.    м. Баштанка    №    71 - р  

 
Про зупинення дії рішення 
Баштанської міської ради  від 14 
травня 2020 року №8  «Про 
депутатський запит депутата міської 
ради Віктора МАЙДАНОВА щодо 
обмеження стимулюючих виплат 
керівному складу міської ради» 

          Керуючись  пунктами 19, 20 частини 4 статті 42, частинами 4, 8 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з о б о в' я з у ю: 

1. Зупинити  дію рішення Баштанської міської ради  від 14 травня 2020 
року №8  «Про депутатський запит депутата міської ради Віктора 
МАЙДАНОВА щодо обмеження стимулюючих виплат керівному складу 
міської ради» (зауваження додаються). 

2. Винести рішення Баштанської міської ради  від 14 травня 2020 року №8  
«Про депутатський запит депутата міської ради Віктора МАЙДАНОВА щодо 
обмеження стимулюючих виплат керівному складу міської ради» на розгляд 
чергової  сесії Баштанської міської ради сьомого скликання. 

3. Дане розпорядження надіслати на електронну пошту (в разі її 
наявності) депутатів Баштанської міської ради та оприлюднити на офіційному 
сайті Баштанської міської ради. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

  

Міський голова                                                                        Іван РУБСЬКИЙ  

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

від 15 травня  2020 № 71-р 

  

ЗАУВАЖЕННЯ 

до рішення Баштанської міської ради  від 14 травня 2020 року №8  «Про 
депутатський запит депутата міської ради Віктора МАЙДАНОВА щодо 

обмеження стимулюючих виплат керівному складу міської ради»  

Основним зарплатним документом  в органах місцевого самоврядування 
є постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» від 09.03.2006 р. № 268. 

Положення про преміювання є складовою частиною діючої системи 
оплати праці органу місцевого самоврядування і затверджується як додаток до 
колективного договору. При цьому, як і колективний договір, воно 
погоджується із профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво 
трудовим колективом органом. 

Тому, міський голова здійснює оплату праці працівників міської ради 
ураховуючи норми Постанови № 268 та положення про преміювання, 
затверджене міською радою.  

Отже, питання скасування/не скасування додаткових виплат працівникам 

(премії, матеріальної допомоги, доплат тощо) є повноваженням міського 
голови, а не депутатів ради (дане питання не підлягає вирішенню на 
пленарному засіданні ради). 

Умови та розміри преміювання працівників органів місцевого 
самоврядування визначено Постановою № 268, однак нею не передбачено, у 
яких випадках відбувається зменшення виплати премії або ж повне її 
позбавлення.  

Преміювання секретарів сільських, селищних, міських рад, заступників 
сільських, селищних, міських голів, керуючих справами (секретарів) 
виконавчих комітетів, старост, установлення їм надбавок, надання матеріальної 
допомоги здійснюється у порядку та розмірах, визначених цією постановою, у 
межах затверджених видатків на оплату праці за рішенням сільського, 
селищного, міського голови (Абзац 3 пункту 6 Постанови №268). 

Відповідно до 268 Постанови, міська рада встановлює розмір премії лише 
для голови. Зміни до Порядку преміювання не повинні суперечити чинному 
законодавству, згідно якого голова має повноваження по преміюванню решти 
працівників апарату. Сесія неправомірно обмежила повноваження голови, а 
прийняте рішення суперечить законодавству. 

Крім цього, депутатський запит – це підтримана радою вимога  до 
посадових осіб з питань, які віднесені до відання ради відповідно до ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».  Рішення про 



преміювання голови - це зовсім інше рішення, яке приймається у відповідності 
до законодавства та регламенту ради, зовсім в іншому процедурному порядку. 
Пропоную дію рішення зупинити у порядку ч.4 ст. 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та винести на повторний розгляд у 
двотижневий строк. 
   Головуючий має право не підписувати рішення ради, як таке що прийняте 
з порушенням норм законодавства. 
        Тим більше, зазначена у депутатському зверненні підстава, пов’язана з 
карантинними обмеженнями, також протирічить чинному законодавству.  
Статтею 29 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2020 рік» від 13.04.2020 року вже встановлені 
обмеження щодо розміру заробітної плати та іншого грошового забезпечення  
працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи 
органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого 
самоврядування).  Також передбачено, що дані обмеження діють саме на період 
карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.   

         Так, статтею 22 Закону України «Про оплату праці» передбачено, 
що суб'єкти організації оплати праці не мають права в односторонньому 
порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, 
встановлені законодавством, угодами і колективними договорами. 

 

 

 

Начальник юридичного відділу                                             Ольга СИТНІК  

 


