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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22.12.2020                                        Мукачево                                                  № 506 
 

Про внесення змін до Положення про преміювання працівників  
виконавчих органів Мукачівської міської ради  

          
 Відповідно до рішення 1 сесії 8-го скликання Мукачівської міської ради 
«Про затвердження структури, штату та загальної чисельності виконавчих 
органів Мукачівської міської ради» від 26 листопада 2020 року  № 7, керуючись 
ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 
постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268  «Про 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів) (зі змінами), 
Кодексом законів про працю України, Наказом Міністерства праці України від 
02.10.1996 № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням 
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, 
органів прокуратури, судів та інших органів»,  виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради   вирішив: 
 
 1. Внести наступні зміни до Положення про преміювання працівників 
виконавчих органів Мукачівської міської, затвердженого Рішенням виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради “Про  затвердження Положення про 
преміювання працівників виконавчих органів Мукачівської міської ради”  від 
21.01.2020 № 25: 
          1.1. У пунктах 1.2, 2.3, 2.11  цього Положення словосполучення « першого 
заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами 
виконавчого комітету » замінити словосполученнями «першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, 
заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради» 

 1.2. У пункті 1.5 Положення словосполучення  « першому заступнику 
міського голови, заступникам міського голови, керуючому справами 
виконавчого комітету » замінити словосполученнями «першому заступнику 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, 



заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради, керуючому справами виконавчого комітету міської ради» 

1.3. У пункті 2.15 цього Положення словосполучення «профільного 
заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету» 
замінити словосполученням « першого заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради, заступників міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами 
виконавчого комітету міської ради (в залежності від підпорядкованості)». 

2. В іншій частині Положення залишити без змін. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради  Лендєла О. 
 

 
Міський голова                                                                                     А. БАЛОГА                                                         
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