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ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРемiювання, встановлення надбавок та надання матерiальноi
ДОПОмоги Працiвникам Служби у справах дiтеЙ та ciM'i Вишневоi MicbKoi

ради Бучанського району Киiвськоi областi.

!аНе ПОлОження про премiювання, встановлення надбавок та надання матерiальноТ
допомоги працiвникам Служби у справах дiтей та ciM'T ВишневоТ MicbKoT Ради Бучанського
РаЙОнУ КиТвськоТ областi (далi- Положення) розроблено у вiдповiдностi до Закону УкраТни
КПРО СлУжби в органах мiсцевого самоврядування)), Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
ВiД 09.03.2006 р. JФ2б8 кПро упорядкування структури та умов оплати прачi працiвникiв
аПаРаТУ органiв виконавчоТ влади, органiв прокуратури, сулiв та iнших органiв> (iз змiнами),
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 30 серпня 2002 року J\Ъl298 кПро оплату працi
ПРацiвникiв на ocHoBi единоТ тарифноТ сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати працi
працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноТ сфери)' Наказу
MiHicTepcTBa розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства УкраТни J\Ъ 609 вiд
2З.OЗ.202l р. кПро умови оплати працi робiтникiв, зайнятих обслуговуванням органiв
ВИКОНаВчоТ влади, мiсцевого самоврядування та Тх виконавчих органiв, органiв прокуратури,
СУлiв та iнших органiв>), з метою покращення органiзацiТ праui працiвникiв Служби у справах
дiтеЙ та ciM'T ВишневоТ MicbKoT ради Бучанського району КиТвськоТ областi, пiдвищення Тх
ПерсональноТ вiдповiдальностi по забезпеченню реалiзацiТ державноТ полiтики у галузi
фiнансiв, зацiкавленостi в ефективному виконаннi своТх функuiональних обов'язкiв та з
МеТОЮ пiДвищення вiдповiдальностi за виконання трудових обов'язкiв прачiвникiв Служби у
справах дiтей та ciM'T ВишневоТ MicbKoT ради.

1. Загальнi положення

1.1 Премiювання працiвникiв Служби у справах дiтей та ciM'T ВишневоТ MicbKoT ради
(далi Прачiвникiв служби), здiйснюеться вiдповiдно до Тх особистого внеск)/ в загальнi
реЗультати роботи за пiдсумками роботи за мiсяць, а також до державних, релiгiйних,
професiЙних свят, ювiлейних дат, .Щня MicTa, та iнших святкових дат, передбачених ст.7З
Кодексу Законiв про працю УкраТни.

1.2 По наслiдках роботи за мiсяць на премiювання Працiвникiв служби спрямовуються
кошти у межах фонлу премiювання, утвореного у розмiрi не менше I0% посадового окладу та
eKoHoMiT фонлу оплати працi. При цьому береться до уваги, що вiдповiдно до Закону УкраТни
кПро службу в органах мiсцевого самоврядування)) заробiтна плата посадових осiб мiсцевого
самоврядування скJIадасться з окладу, доплати за ранг, надбавки за вислугу poKiB та iнших
надбавок i премiй.

1.3 Вiдповiдно до ст.2 Закону УкраТни кПро оплату працi> премiТ, пов'язанi з
виконанням посадових завдань i функцiй, е додатковою заробiтною платою.

|.4 Положення визначае умови та порядок премiювання, встановлення надбавок та
надання матерiальноТ допомоги Працiвникам служби з метою стимулювання сумлiнного та
якiсного виконання ними своТх посадових обов'язкiв, iнiцiативного й творчого пiдходу до
вирiшення поставлених завдань, забезпечення належного рiвня трудовоТ та виконавськоТ
дисциплiни.
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2. Умови премiювання
2.1 Премiювання начальника Служби у справах дiтей та ciM'T ВишневоТ MicbKoT Ради(далi- Начальника служби) та Працiвникiв служби проводиться за успiшне та якiсне

виконання свотх посадових обов'язкiв, згiдно додатку l до Положення.
2.2 Асигнування на премiювання передбачаються в кошторисi на утримання Служби у

справах дiтеЙ та ciM'T ВишневоТ MicbKoT Ради (далi Служба).
2.3 основними критерiями для премiювання Начальника служби е:

забезпеЧення виконання повноважень, покладених на Службу;
свосчасНе та якiСне викоНання завдань Вишневого мiського голови, секретаря MicbKoT

ради, заступникiв Вишневого мiського голови;
свосчасНе i якiсне надання звiтностi та прогнозних показникiв до проекту бюлжеТУ,

виконання бюджету;
свосчасНiсть та якiстЬ пiдготовки проектiв нормативно-правових акгiв та здiйснення

Тх правовоТ експертизи на високому професiйному piBHi;
ЗабеЗпечення виконавськоТ дисциплiни в пiдпорядкованiй Службi;
забезпечення виконання плану роботи;
забезпечення виконання трудовоТ дисциплiни.

2.4 ОСнОВними критерiями для премiювання Працiвникiв служби е:
сумлiнНе виконання функцiональних обов'язкiв, згiдно з посадовими iнструкцiями;
своечасНа та якiСна пiдготовка матерiалiв для розгляду на засiданнях, нарадах тощо;
беЗУмовне дотримання виконавськоТ та трудовоТ дисциплi ни;
проявлення iнiцiативи та внесення пропозицiй щодо вирiшення складних i

проблемних питань;
свосчасне та якiсне виконання планiв роботи Служби;

Одночасно з цими показниками враховуеться:
- ВiДСУтнiсть обrрунтованих скарг на виконання функuiональних обов'язкiв;
- вiдсутнiсть порушень трудовоТ дисциплiни;
- вiдсутнiсть порушень чинного законодавства.

3. Порядок премiювання i затвердження премiй
3.1 Премiювання Начальника служби та заступника начальника служби здiйснюсться

ЩОМiсячно на пiдставi розпорядження Вишневого мiського голови.
З.2 ПРеМiТ Праuiвникiв служби встановлюються згiдно наказу Начальника служби.
3.3 РОЗМiР премiй Прачiвникам служби визначаються Начальником служби на пiдставi

накuву, проект якого готуе вiдповiдальний працiвник Служби, вiдповiдно до Тх особистого
внескУ В загальнi результати роботи, рiвня трудовоТ та виконавськоТ дисциплiни,
iнтенсивностi працi.

3.4 ПРемiТ за цим положенням нараховуються за щомiсячними результатами роботи
BciM ПРаЦiВНИКаМ СЛУЖби за фактично вiдпрацьований час вiдповiдно до посадового окладу.
за перiоди, якi не вiдносяться до факгично вiдпрацьованого часу (основна, додаткова та
учбова вiдпустка, перебування на курсах пiдвищення квалiфiкацiт, тимчасова
непрацездатнiсть) премiт не нараховуються.

3.5 Премiювання Працiвникiв служби до державних, релiгiйних, професiйних свят,
ювi.гtейних дат, .Щня MicTa, та iнших святкових дат, передбачених ст.7З Кодексу законiв про
працю УкраТни здiЙснюсться за рахунок eKoHoMiT фонду оплати працi.

3.6 Витрати, пов'язанi з премiюванням Прачiвникiв служби у вiдповiдностi до цього
Положення проводяться за рахунок асигнувань, передбачених кошторисом на вказанi цiлi, iз
ЗаГаЛЬНОГо фонду бюджету ВишневоТ MicbKoT територiальноТ громади. Фонд премiювання
ВСТановлю€ться у розмiрi не менше l0o% посадового окладу та eKoHoMiT фонлу оплати працi, в
межах затвердженого кошторису Служби.

3.7 При встановленнi покz}зникiв премiювання, не може бути основою для позбавлення
ПРаЦiвникiв премiТ, за невиконання або неякiсне виконання роботи, яка не вiдноситься до



посадових обов'язкiв Прачiвникiв служби i не е додатково оплачуваною роботою вказаних
працiвникiв на пiдставi наказу Начальника служби.

3.8 Начальнику служби надасться право не премiювати Прачiвникiв служби або
знижувати розмiр премiТ за упущення в роботi, а саме:

недбале ставлення до виконання службових обов'язкiв;
порушення TepMiHiB виконання доручень;
нея KicHa п iдготовка матерiал i в;
НеСВОсЧасне виконання рiшень MicbKoT ради, виконавчого KoMiTeTy;
несво€часний розгляд заяв, пропозицiй, скарг громадян;
ПОРУШеННЯ ПРаВИЛ Технiки елекгробезпеки та пожежноТ безпеки, що призвели до

травматизму;
ПОРУШеНня трудовоТ дисциплiни самими Працiвниками служби.

3.9 ОСОби, якi зробили прогул, не премiюються. Не премiювання або зниження
РОЗМiРУ премiТ проводиться тiльки за той розрахунковий перiод, в якому мало мiсце
УПУЩеННЯ В роботi чи зроблено прогул. Прачiвники, якi працюють за сумiсництвом не
прем iюються.

3.10 ПРОтягом строку лiТ дисциплiнарного стягнення премiТ Прачiвникам служби не
виплачуються.

З.l l ПРаuiВникам служби, якi пропрацювали неповний перiод, за який проводиться
ВИПЛаТа ПРеМiЙ, у зв'язку з переводом на iншу роботу, вступом у навчальний заклад, виходом
На ПенСiю, звiльнення за скороченням штатiв та з iнших поважних причин виплата премiй
ПрОВодиться iз розрахунку часу фактично вiдпрацьованого в даному перiодi.

З.l2 Премiя виплачусться не пiзнiше вiдтермiну виплати заробiтноТ плати за мiсячь. у
ЯКОМУ Нараховано премiю. ПремiТ, якi виплачуються Працiвникам служби у вiдповiдностi до
ДанОГо Положення, враховуються при HapaxyBaHHi середнього заробiтку у випадках,
передбачених чинним законодавством.

4. Порядок надання матерiальноi допомоги
4.1 Матерiальна допомога (матерiальна допомога на оздоровлення, матерiальна

ДОПОМОГа ДЛя вирiшення соцiально-побутових питань) нада€ться в межах фонлу заробiтноТ
ПЛати, затвердженого в кошторисi, на пiдставi, у розмiрах та порядку, визначеному законом
УКРаТни uПро службу в органах мiсцевого самоврядування)), Постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни вiд 09.03.2006 р. J\Ъ268 uПро упорядкування структури та умов оплати працi
пРацiвникiв апарату органiв виконавчоТ влади, органiв прокуратури, сулiв та iнших органiв>
(iЗ змiнами). постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд З0 серп ня 2О02 року Jфl298 кПро
ОПЛаТУ праui працiвникiв на ocHoBi единоТ тарифноТ сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати
працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноТ сфери>,
Наказом MiHicTepcTвa розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства УкраТни
J\b б09 вiд 23.03.202l р. кПро умови оплати працi робiтникiв, зайнятих обслуговуванням
ОРганiв виконавчоТ влади, мiсцевого самоврядування та Тх виконавчих органiв, органiв
ПРОКУРатури, сулiв та iнших органiв)) та вiдповiдно до вимог чинного законодавства УкраТни.

4.2 Виплата матерiальноТ допомоги Начальнику служби здiйснюсться на пiдставi
розпорядження Вишневого мiського голови.

4.З Виплата матерiальноТ допомоги Працiвникам служби здiйснюеться на пiдставi
наказу Начальника служби.

5. Порядок встановлення i виплати надбавок до посадового окладу
5.1 Встановлення надбавок Начальнику служби та Працiвникам служби здiйснюсться

в межах фонду заробiтноТ плати, затвердженого в кошторисах, у розмiрах та в порядку,
визначеному Законом УкраТни кПро сlr}жб} в органах мiсцевого самоврядування),
Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 09.03.200б р.Jф2б8 кПро упорядкування
структури та умов оплати прачi працiвникiв апарату органiв виконавчоТ влади, органiв



прокуратури, судiв та iнших органiв> (iз змiнами), постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 30 серПНя 2002 рокУ }lЪl298 кПро оплату працi працiвникiв на ocHoBi СдиноТ тарифноТ
сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй
окремих г.rлузей бюджетноТ сфери>, Наказом MiHicTepcTBa розвитку економiки, торгiвлi та
сiльськогО господарства УкраТнИ J\Ъ 609 вiД 2з.оЗ.202l р. кПро умови оплати працi
робiтникiв, зайнятих обслуговуванням органiв виконавчот влади, мiсцевого самоврядування
та Тх виконавчих органiв, органiв прокуратури, сулiв та iнших органiв>, iншими нормативно-
правовими актами, якi регулюють умови оплати працi зазначених посадових осiб.

5.2 Встановлення надбавки Начальнику служби здiйснюеться на пiдставi
розпорядження Вишневого мiського голови В розмiрi до 50% посадового окладу з
урахуванням рангу та вислуги poKiB.

5.3 Працiвникам Служби встановлення надбавки здiйснюеться на пiдставi наказу
начальника служби В розмiрi до 50% посадового окладу з урахуванням рангу та вислуги
poKiB.

5.4 Надбавка за висоКi досягНеннЯ у працi або за виконання особливо важливоТ роботи
встановЛюстьсЯ З метоЮ зацiкавЛеностi ПрацiвНикiВ служби у покращеннi стилю роботи,
пiдвищеннi професiйногО рiвня, досягненнi високоТ якостi працi, а також з метою змiцнення
стабiльностi кадрiв. Головнi критерiТ оцiнки роботи працiвникiв:

сумлiнне виконання своТх службових обов'язкiв;
впровадження нових методiв роботи;
удосконалення стилю роботи;
пiдвищення квал iфi кацiт;
виконання особливо важливоТ роботи та iH.

5.5 Надбавки виплачуються не пiзнiше вiд TepMiHy виплати заробiтнот плати за мiсяць,
у якому HapaxoBaHi.

5.б Надбавки зменшуються або скасовуються у разi несво€часного виконання завдань.
погiршення якостi роботи i порушення трудовот дисциплiни.

6. Прикiнцевi положення.
б.l В РаЗi змiни нормативно правових aKTiB, зазначених в преамбулi цього Положення,

ДО Положення вносяться змiни вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

Секретар ради Андрiй ЧЕЧИЛО



положення про премiюваrrr, #;;;H.'i;
надбавок та надання матерiальноТ допомоги
працiвникам Служби у справах дiтей та ciM'f
ВишневоТ MicbKoT ради Бучанського району

китвськот областi

м Показники премiювання Розмiр премiТ,Yо до
посадового окладу

l сумлiнне та якiсне виконання посадових обов'язкiв, вiдсутнiсть порушень
трудовоi та виконавськоТ дисциплiни-базовий розмiр

50%

2 ВиконаНня особЛиво важливоТ роботи з досягненням певних результатiв Збiльшення розмiру на
50% до базового за
кожну роботу

3 ВиконанНя роботИ у складНих умовах та позаурочний час у зв'язку з
невiдкладним и обставинам и

Збiльшення розмiру на
l0% до базового

4 Якiсне виконання значних по об'ему або додаткових робiт (iнформацiй, рiшень,
тощо)

Збiльшення розмiру на
40% до базового за
кожну роботу

5 Розробка нормативно-правових aKTiB та рiшень Збiльшення розмiру на
40% до базового

6 Високi досягнеНня у робОтi: HayKoBi розробки в г€tлузi державного управлiння,
пiдготовКа вzuклиВих рiшень, участь у розробцi та обговореннi законопроектiв,
постанов КМУ, участь у ceMiHapax, тощо

Збiльшення розмiру на
30% до базового за
кожний випадок
досягнень

7 ПОКаЗНИКИ ЯкОСтi роботи: низький piBeHb якостi опрацьованих документiв,
повернення Тх на доопрацювання, наявнiсть зауважень до проектiв
розпоряджень (рiшень), низький piBeHb органiзацiт заходiв, неякiсне виконання
доручень

Зменшення розмiру
премiТ на 20Yо за
кожний випадок
зниження якостi

8 ПорушеНня викоНавськоТ дисципЛiни: порушення TpoKiB розгляду звернень
громадян; виконання доручень керiвництва, з€вначених у резолюцiях до
ДОКУМеНТi В; ПОРУшення регламентованих норм опрацювання документiв

Зменшення розмiру
премiТ на l0o% за
кожний випадок
порушення

9 Порушення трудовоТ дисциплiни: запiзнювання на роботу, передчасне
залишення роботи, порушення регламенту та режиму роботи установи

Зменшення розмiру
премiТ на 40Yо

l0 ПРитягнення працiвникiв до адмiнiстративноТ чи кримiнальноТ вiдповiдальностi
у зв'язку з виконанням посадових обов'язкiв, застосування ло працiвника
заходi в дисциплiнарного впливу або накладення дисциплiнарного стягнен ня

Позбавлення премiТ в
повному обсязi

Секретар ради Анлрiй ЧЕЧИЛО


