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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р ІШ Е Н Н Я  № 369

27 травня 2022 р. сесія 8 скликання

Про внесення змін до рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання
від 26 листопада 2021 року №269 «Про затвердження положень щодо 

окремих питань комунальної власності»

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновки 
постійних комісій обласної Ради з питань охорони здоров'я, соціального 
захисту населення та ветеранів, з питань освіти, релігії, культури, молоді та 
спорту, обласна Рада ВИРІШ ИЛА:

1. Внести до рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 
листопада 2021 року №269 «Про затвердження положень щодо окремих 
питань комунальної власності» (зі змінами) такі зміни:

1.1 Пункт 4 Додатка 2 «Положення про окремі питання оплати праці 
керівників установ, закладів та організацій, що є об’єктами права спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та 
належать до сфери управління обласної Ради» викласти у новій редакції:

«4. Порядок встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги

Надбавки, доплати, матеріальна допомога керівникам установ, закладів 
та організацій встановлюється у порядку, визначеному постановою Кабінету 
Міністрів України від ЗО 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» (зі змінами).

Надбавки за складність, напруженість у роботі, за виконання особливо 
важливої роботи, за високі досягнення у праці встановлюється 
розпорядженнями голови обласної Ради за погодженням з відповідними 
постійними комісіями обласної Ради, у тому числі — з урахуванням 
результатів оцінки діяльності керівників установ, закладів та організацій 
об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької області, 
управління якими здійснює обласна Рада, на термін до проведення наступної 
оцінки діяльності вказаних керівників.

Галузевий структурний підрозділ обласної державної адміністрації 
подає відповідний проєкт розпорядження голови обласної Ради.



Матеріальна допомога на оздоровлення надається до щорічної відпустки 
розпорядженням голови обласної Ради.

Зазначені виплати здійснюються в межах фонду заробітної плати 
установи, закладу, організації, затвердженого в кошторисах доходів і 
видатків, згідно з чинним законодавством».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету (Якубович Г.А.); з 
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів 
(Грубеляс І.П.); з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту 
(Замкова Н.Л.). ^

Голова обласної Ради В, СОКОЛОВИЙ


