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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Володимире Борисовичу!
До мене, як народного депутата України, звернулись працівники
виконавчого апарату Вільнянської районної ради Запорізької області з
питання оплати праці посадових осіб органів місцевого самоврядування.
У зверненні вони зазначають, що в умовах сьогодення їх заробітна
плата не забезпечує навіть мінімального життєвого рівня.
Таку ситуацію обумовила неоднозначність законодавства, яке регулює
це питання, насамперед, щодо прав органів місцевого самоврядування, як
представників відповідної територіальної громади самостійно приймати
рішення щодо видатків місцевих бюджетів на їх утримання.
На підтвердження своїх міркувань працівники Вільнянської районної
ради наводять положення ст.ст. 20, 26, 71 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та просять роз’яснити порядок їх застосування з
указаного питання.

Вважаю, що доводи заявників заслуговують на увагу. Адже гідна
заробітна плата працівників органів місцевого самоврядування є одним з
ключових факторів успіху проведення реформ у цій сфері. Вона повинна не
лише спонукати до добросовісного виконання службових обов'язків, але й
стимулювати подолання байдужості та пасивності в службовій діяльності, а в
ряді випадків - і корупції, наслідки від якої несуть серйозну загрозу інтересам
національної безпеки держави.
Враховуючи викладене, прошу Вас, Володимире Борисовичу, надати
роз’яснення щодо права органів місцевого самоврядування, як представників
відповідної територіальної громади, самостійно приймати рішення щодо
видатків місцевих бюджетів, у т.ч. витрат на їх утримання, включаючи
витрати на оплату праці та можливості застосування положень Постанов
Кабінету Міністрів про підвищення заробітної плати державним службовцям
місцевих державних адміністрацій для встановлення розмірів заробітної
плати працівникам органів місцевого самоврядування.
В разі потреби, прошу, ініціювати внесення змін та доповнень до
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні»
та ухвалення Кабінетом Міністрів України відповідних нормативно-правових
актів.
Про вжиті заходи прошу повідомити мене та профспілковий комітет
Вільнянської районної ради в особі його голови Чуба Ю.В. за адресою:
70002, Запорізька область, Вільнянський район, м. Вільнянськ,

вул..
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