
 
 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Олевського міського голови 

 

30.06.2020                                                                                                           № 129 

 

Про зупинення 

рішення міської ради 

 

 З метою додержання законності у здійсненні місцевого 

самоврядування, керуючись статтею 19, 140-142 Конституції України, пунктом 

8 частини 4 статті 42, частиною 4 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування у Україні», статтею 24, 99 Регламенту Олевської міської ради 

VIII скликання (рішення Олевської міської ради від 12.05.2017 року №124) та 

постановою КМУ від 09.03.2006 №268 “Про упорядкування структури та умов 

оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів (із змінами)ˮ: 

 

1. Зупинити рішення LV сесії VII скликання  Олевської міської ради  

від 25.06.2020 № 1677 «Щодо граничного розміру заробітних плат керівного 

складу Олевської міської ради». 

 

2. Внести рішення міської ради від 25.06.2020 № 1677 «Щодо 

граничного розміру заробітних плат керівного складу Олевської міської ради» 

на повторний розгляд Олевської міської ради із наступним обґрунтуванням 

зауважень: 

Статтею 19 Конституції України визначено, що правовий порядок в 

Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути 

примушений робити те, що не передбачено законодавством.  

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Згідно із частиною 3 статті 24 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» встановлено, що органи місцевого самоврядування 

та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 

передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності 



Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету 

Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-

правовими актами Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції. 

Статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

передбачено, що сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і 

вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами 

до їх відання. 

Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах 

місцевого самоврядуванняˮ встановлено, що умови оплати праці посадових осіб 

місцевого самоврядування визначаються Кабінетом Міністрів України. 

В свою чергу питання регулювання умов оплати праці посадових осіб 

органів місцевого самоврядування здійснюється відповідно до постанови КМУ 

від 09.03.2006 №268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів (із змінами)ˮ - далі Постанова. 

Згідно з абзацом 2 пункту 1 Постанови визначено, що умови оплати 

праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом 

місцевого самоврядування виходячи з умов оплати праці, встановлених цією 

постановою, і схем посадових окладів. 

Абзацом 2 пункту 6 Постанови передбачено, що преміювання голів 

обласних, районних і районних у містах рад, їх заступників, сільських, 

селищних і міських голів, установлення їм надбавок, надання матеріальної 

допомоги здійснюється у порядку та розмірах, визначених цією постановою, у 

межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати 

приймається відповідною радою. 

Зокрема, рішенням LIII-ї сесії VII-го скликання міської ради від 

21.05.2020 №1631, зменшено преміювання міському голові з 01 червня 2020 

року, відповідно до його особистого вкладу в загальні результати роботи в 

розмірі 80% до посадового окладу. 

В свою чергу абзацом 3 пункту 6 Постанови визначено, що 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. 

При цьому пунктом 2 Постанови надано право міському голови у межах 

затвердженого фонду оплати праці: 

1) установлювати: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


а) керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям посадові оклади 

відповідно до затверджених цією постановою схем посадових окладів; 

б) заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, 

посади яких не передбачені цією постановою, посадові оклади на 3-7 відсотків 

нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника; 

в) надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо 

важливої роботи, премію  і т.д.» 

З огляду на зазначене, рішення LV сесії VII скликання  Олевської 

міської ради  від 25.06.2020 № 1677 «Щодо граничного розміру заробітних плат 

керівного складу Олевської міської ради», прийнято міською радою поза 

межами її повноважень, що суперечить статті 19 Конституції України. 

За положеннями частини 4 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішення міської ради у п’ятиденний строк з 

моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на 

повторний розгляд ради із обґрунтуванням зауважень. 

3. Скликати LVI чергову сесію Олевської міської ради VII скликання 

14 липня 2020 року об 11 годині у великому залі засідань міської ради, на 

розгляд якої винести питання:  

3.1.  «Щодо граничного розміру заробітних плат керівного складу 

Олевської міської ради», в порядку повторного розгляду рішення міської ради 

від 25.06.2020 № 1677. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Секретар ради                                                                                   Віталій ШЕЙКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

1. Керуючий справами виконавчого 

комітету Олевської міської ради         __________  Юрій Русин __________ 
 (підпис)                                                              (дата)  

 

 

2. Перший заступник міського голови 

з питань економічного розвитку,          

інвестицій, земельних відносин  

та комунальної власності           ________ Олександр Ніколайчук________                                               

(підпис)                                                                                       (дата)  

 

 

 

3. Заступник міського голови 

з гуманітарних питань                           _________ Яків Осипчук  ________ 

та соціальної політики                                                        (підпис)                                                              (дата)  

 

 

 

 

4. Начальник 

юридичного відділу                      _______   Андрій Кравченко     ________ 
(підпис)                                                                                  (дата)  

 

 

5. Заступник міського голови 

          з питань житлово-комунального 

господарства, архітектури 

та будівництва                                      _________ Сергій Мельник ________ 
 (підпис)                                                                     (дата)  

 
 

 


