
                            
                                                                     

Проект рішення 
Про умови оплати праці голови та заступника голови Львівської 

районної ради на 2022 рік. 
 

На підставі пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 9 
березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати 
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, 
судів та інших органів» (зі змінами), відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 04 червня 2003 року № 848 «Про впорядкування 
використання легкових автомобілів бюджетними установами, 
організаціями», враховуючи висновок постійної комісії з питань планування 
бюджету, фінансів та економічної політики від 14.12.2021, керуючись 
статтею 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Львівська районна рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. З 01 січня 2022 року: 
1.1. Встановити голові районної ради Сулиму Андрію Олеговичу 

надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50% посадового 
окладу з урахуванням доплати за присвоєний йому 6 ранг посадової особи 
місцевого самоврядування та вислугу років. 

1.2. Надавати голові районної ради матеріальну допомогу на 
оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань у розмірі 
середньомісячної заробітної плати. 

1.3. Преміювати голову районної ради відповідно до його особистого 
внеску в загальні результати роботи у порядку, встановленому постановою 
Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 (зі змінами), щомісячно до 
200 відсотків посадового окладу, за фактично відпрацьований час, а також з 
нагоди професійних та державних свят, ювілейних дат, в межах 
затвердженого фонду оплати праці. 

1.4. Встановити заступнику голови Львівської районної ради Ільчишин 
Марті Ігорівні виплати, зазначені у підпунктах 1.1.-1.3. цього рішення, 
зокрема: надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50% 
посадового окладу з урахуванням доплати за присвоєний їй 8 ранг посадової 
особи місцевого самоврядування та вислугу років; матеріальну допомогу на 
оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань у розмірі 
середньомісячної заробітної плати; преміювати заступника голови районної 
ради відповідно до її особистого внеску в загальні результати роботи у 
порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 
09.03.2006р. №268 (зі змінами), щомісячно до 200 відсотків посадового 
окладу, за фактично відпрацьований час, а також з нагоди професійних та 
державних свят, ювілейних дат, в межах затвердженого фонду оплати праці. 

2.  Затвердити ліміт пального для службового легкового 
автотранспорту  Львівської районної ради на 2022 рік згідно з додатком. 



3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від 
05.02.2021 №50 «Про умови оплати праці голови та заступника голови 
Львівської районної ради на 2021 рік». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань  планування бюджету, фінансів та економічної 
політики (В.Костик). 

 
 
  Голова районної ради      Андрій Сулим 
 
 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток  

до рішення районної ради  
                                                                        від __.12.2021р. №__ 

 
ЛІМІТ 

пального для службового легкового автотранспорту Львівської  
районної ради на 2022 рік 

 
 

№ 
з/п 

Посада працівника, який використовує 
автомобіль 

Місячний ліміт 
пального в літрах 

1. Голова районної ради 290 
2. Заступник голови районної ради 180 
3. Апарат районної ради 150 
 РАЗОМ: 620 

 
 
 
Заступник голови районної ради                                     Марта Ільчишин 
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