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УКРАЇНА 
В ІН Н И Ц ЬК А  О БЛ А СН А  РАДА

РІШЕННЯ № 874

26 вересня_______ 19 р. 3 9  сесія 7 скликання

Про встановлення надбавок до посадового окладу керівникам 
закладів культури і мистецтв - об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про культуру”, 
постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 „Про 
оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 
окремих галузей бюджетної сфери”, рішення 20 сесії обласної Ради 
З скликання від 27 березня 2001 року № 360 „Про нову редакцію рішення 
5 сесії обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 1999 року „Про об'єкти 
комунальної власності”, враховуючи клопотання обласної державної 
адміністрації, управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області та висновки постійних комісій обласної Ради з 
питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та 
історичної спадщини, з питань регулювання комунальної власності та 
приватизації, обласна Рада ВИРІШИЛА :

1. Встановити надбавки до посадового окладу керівникам закладів 
культури і мистецтв - об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області за складність і напруженість у роботі у розмірі 
50% до посадового окладу з 27 червня 2019 року на поточний рік згідно з 
додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л.А.), з питань 
регулювання комунальної власності та приватизації (Масленніков О .Г .).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток 
до рішення 39 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 26 вересня 2019 року № 7 у

СПИСОК КЕРІВНИКІВ
обласних закладів культури і мистецтв - 

об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області, яким встановлюється надбавка до посадового окладу

за складність і напруженість у роботі

ГОРОДИНСЬКИЙ Станіслав Станіславович - директор Вінницького 
коледжу культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича;

ТРАЧУК Леонід Данилович - директор Тульчинського коледжу 
культури.


