
Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Друга  сесія
   Восьмого  скликання

Рішення

від   23  грудня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про затвердження Положення
про преміювання та надання матеріальної 
допомоги працівникам Нижньосироватської
сільської ради Сумського району

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року
№  268  «Про  упорядкування  структури  та  умов  оплати  праці  працівників
апарату  органів  виконавчої  влади,  органів  прокуратури,  судів  та  інших
органів»   та Наказу Міністерства Праці України від 02.10.1996 року № 77
«Про  умови  оплати  праці  робітників,  зайнятих  обслуговуванням  органів
виконавчої  влади,  місцевого  самоврядування  та  їх  виконавчих  органів,
органів прокуратури, судів та інших органів», постанови Кабінету Міністрів
України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі
Єдиної  тарифної  сітки  розрядів  і  коефіцієнтів  з  оплати  праці  працівників
установ,  закладів  та  організацій  окремих  галузей  бюджетної  сфери»  з
урахуванням внесених до них змін і доповнень, Нижньосироватська сільська
рада вирішила:

1.  Затвердити  Положення  про  преміювання  та  надання  матеріальної
допомоги  працівникам  апарату  Нижньосироватської  сільської  ради
(додається).

2.  Затвердити  Положення  про  преміювання  та  надання  матеріальної
допомоги  працівникам   фінансового  управління  Нижньосироватської
сільської ради (додається).

3.  Затвердити  Положення  про  преміювання  та  надання  матеріальної
допомоги працівникам Відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму
Нижньосироватської сільської ради (додається).

  Сільський голова                                            В.Ю. Суспіцин



Додаток 1
до рішення 2 сесії 
Нижньосироватської сільської
ради 8 скликання від 23.12.2020  року

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання та надання матеріальної допомоги

працівникам апарату Нижньосироватської сільської ради

Положення  про  преміювання  та  надання  матеріальної  допомоги
розроблено на підставі Закону України „Про державну службу”, постанови
Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 „Про упорядкування
структури  та  умов  оплати  праці  працівників  апарату  органів  виконавчої
влади,  органів  прокуратури,  судів  та  інших  органів”,  наказу  Міністерства
праці України від 02.10.1996 р. № 77 „Про умови праці робітників, зайнятих
обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх
виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”, постанови
Кабінету  Міністрів  України  від  24.02.2003  р.  №  212  „Про  затвердження
Порядку  видачі  грошової  винагороди  державним  службовцям  за  сумлінну
безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових
обов’язків” з урахуванням внесених до них змін і доповнень.

1. Періодичність преміювання.
1.1. Преміювання працівників проводиться за наслідками роботи за місяць,
відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи, а також до
державних  і  професійних  свят,  ювілейних  дат  та  в  інших  випадках,
відповідно до чинного законодавства.
1.2. В окремих випадках за виконання особливо важливих робіт спеціаліста
може бути  видана  одноразова  премія,  згідно  з  розпорядженням сільського
голови.

2. Порядок визначення фонду преміювання, розміру премії та підготовки
розпорядження про преміювання.

2.1. Преміювання здійснювати в межах коштів, передбачених в кошторисі на
преміювання та економії фонду оплати праці.
2.2. Головний спеціаліст розраховує суму фактичного преміювального фонду,
що може бути спрямована на преміювання за наслідками роботи за місяць,
виходячи  із  загальної  суми  фонду  оплати  праці  і  вносить  пропозиції  про
середній процент премії.
2.3. Начальник відділу-головний бухгалтер сільської ради вносить пропозиції
щодо розміру премії  за  підсумками роботи за  місяць кожному працівнику,
залежно від  їх  особистого  трудового  вкладу  в  загальні  результати  роботи.
Конкретний розмір премії граничними розмірами не обмежується.



2.4. Сільський голова та профспілковий комітет  затверджують розмір премії
працівникам сільської ради.
2.5.  Начальник  відділу  -головний  бухгалтер  та  головний  спеціаліст  на
підставі  середнього  проценту  премії,  погодженого  з  профспілковим
комітетом, готують розпорядження і подають на підпис сільському голові, а в
разі його відсутності особі, яка його заміщає.
2.6.  Премія  нараховується  за  фактично  відпрацьований  час,  виходячи  з
посадових окладів працівників.
2.7. Преміювання працівників:
      - до державних і професійних свят – в розмірі до 100% посадового окладу.

2.8. Працівники можуть бути позбавлені премії повністю або частково
за невиконання своїх службових обов’язків, порушення виконавчої та
трудової дисципліни.

2.9. Премія не виплачується працівникам, які відпрацювали не повний місяць
за   виключенням,  якщо  звільнилися  з  роботи  в  зв’язку  із  скороченням
чисельності  або  штату  працівників,  виходом  на  пенсію,  призовом  або
вступом працівника на військову службу або переходом на виборну посаду.

3. Надання матеріальної допомоги.
3.1 Надавати працівникам матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі,
що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника один раз на
рік при наданні щорічної відпустки.
3.2.  Надавати  матеріальну  допомогу  на  вирішення  соціально-побутових
питань  в  розмірі,  що  не  перевищує  середньомісячної  заробітної  плати
працівника.
3.3. Працівнику, який протягом календарного року або до моменту звільнення
не отримав матеріальну допомогу, компенсація не виплачується.
3.4.  Працівникам апарату,  умови оплати  праці  яких  визначені  постановою
Кабінету міністрів України від 09.03.2006 року № 268 „Про упорядкування
структури  та  умов  оплати  праці  працівників  апарату  органів  виконавчої
влади,  органів  прокуратури,  судів  та  інших  органів”  може  надаватись
матеріальна  допомога  для  вирішення  соціально-  побутових  питань  (у  разі
тривалої хвороби працівника,  смерті  чоловіка, жінки, дітей,  батька,  матері,
стихійного  лиха  та  в  інших  випадках)  в  розмірі,  що  не  перевищує
середньомісячної заробітної плати працівника.
3.5.  Матеріальну  допомогу  працівникам  надавати  в  межах  затвердженого
фонду оплати праці працівників апарату сільської ради.
3.6.  Грошову винагороду  державним службовцям за  сумлінну  безперервну
працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.07.14. № 246 із
змінами  і  доповненнями,  здійснювати  в  межах  коштів,  передбачених  на
утримання апарату сільської ради.

Секретар сільської ради О.М. Клименко 



  Додаток 2
       до рішення 2 сесії 

  Нижньосироватської сільської
     ради 8 скликання 

від 23.12.2020  року

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам 

фінансового  управління Нижньосироватської сільської ради 

1.Загальні положення
Положення  про  преміювання  та  надання  матеріальної  допомоги

працівникам  фінансового  управління  Нижньосироватської  сільської  ради
розроблене відповідно до законів України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», «Про оплату праці», 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», із змінами та доповненнями, з метою
заохочення працівників фінансового управління за ініціативність, творчість в
роботі,  добросовісне  виконання  посадових  обов’язків  і  завдань  шляхом
урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи.

Дія  цього  Положення  поширюється  на  усіх  працівників  фінансового
управління Нижньосироватської сільської ради.

Преміювання працівників  фінансового  управління  здійснюється
відповідно  до  їх  особистого  внеску  в  загальні  результати  роботи  за
підсумками роботи за місяць.

В  окремих  випадках  за  виконання  особливо  важливої  роботи  або  з
нагоди ювілейних та  святкових  дат  за  розпорядженням сільського  голови,
наказу начальника управління з урахуванням особистого внеску працівникам
може бути виплачена одноразова премія в межах затвердженого фонду оплати
праці.

Премія  не  нараховується  працівникам  за  час  відпусток,  тимчасової
непрацездатності, відрядженим на навчання з метою підвищення кваліфікації,
в тому числі за кордон.

Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується протягом
дії  дисциплінарного стягнення.

Фонд  преміювання  працівників  управління  утворюється  в  межах
коштів,  передбачених  на  преміювання  у  кошторисі  та  економії  коштів  на
оплату праці.



На  створення  річного  фонду  преміювання  спрямовуються  кошти  у
розмірі не менше як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати
праці, що утворилася з початку поточного року.

 Видатки  на  преміювання  передбачаються  в  кошторисі  фінансового
управління Нижньосироватської сільської ради.

2. Показники преміювання і розмір премії
Преміювання  працівників  управління,  встановлення  їм  надбавок

здійснюється  за  поданням  начальника  фінансового  управління  на  підставі
оцінки  та  всебічного  аналізу  виконанням  ними  посадових  обов’язків  і
завдань.

Премія  нараховується  працівникам  щомісячно  відповідно  до  їх
особистого вкладу в загальні результати роботи.

За  результатами  роботи  за  місяць  для  визначення  розміру  премії
працівникам враховуються  такі показники:

- Своєчасне та якісне виконання поставлених керівництвом завдань і
доручень;

- Сумлінне  виконання  своїх  посадових  обов’язків,  ініціатива  і
творчість у роботі;

- Постійне самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації.
Зменшення  відсотку  преміювання  працівників  або  позбавлення  їх

премії у разі:
- Неякісного  виконання  розпоряджень  та  доручень  начальника

управління;
- Несвоєчасного розгляду пропозицій, заяв, звернень громадян;
- Порушення строків розгляду документів;
-    Недобросовісного виконання посадових обов’язків і завдань.

3. Порядок преміювання
Бухгалтер  щомісяця  розраховує  загальну  суму  коштів,  що

спрямовуються на преміювання  та подає на розгляд керівництву управління.
Преміювання  працівників  фінансового  управління  здійснюється  на

підставі наказу начальника фінансового управління.
Розмір щомісячної премії начальнику фінансового управління визначає

сільський голова Нижньосироватської сільської ради.
Виплата  премії  проводиться  щомісячно  у  разі  відсутності

заборгованості  за  обов’язковими платежами у  межах затвердженого фонду
оплати праці.

4. Установлення надбавок.
Законодавством визначено такі види надбавок:
- Надбавка за виконання особливо важливої роботи.
- Надбавка  за  інтенсивність  праці,  високі  досягнення  у  праці

встановлюється працівниками за умови сумлінного та якісного виконанням



ними  своїх  посадових  обов’язків,  ініціативності  та  відсутності  порушень
трудової дисципліни.

- Надбавка  за  виконання  особливо  важливої  роботи
встановлюється на чітко визначений термін, тобто на період виконання цієї
роботи.

- Працівникам може встановлюватися одночасно лише одна з цих
надбавок.

- Надбавки начальнику фінансового управління визначає  сільський
голова Нижньосироватської сільської ради.

- Уразі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи
і  порушення  трудової  дисципліни  надбавка  за  інтенсивність  праці,  високі
досягнення  у  праці  скасовується  або  розмір  її  зменшується  у  порядку,
визначеному для їх встановлення.

5. Надання матеріальної допомоги
- Працівникам  фінансового  управління  надавати  матеріальну

допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не
перевищує  середньомісячної заробітної плати працівника.

- Надавати  працівникам  матеріальну  допомогу  для  вирішення
соціально-побутових  питань  в  розмірі,  що не  перевищує  середньомісячної
заробітної плати працівника.

Секретар сільської ради О.М. Клименко 



Додаток 3
до рішення 2 сесії 
Нижньосироватської сільської
ради 8 скликання від 23.12.2020  року

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам 

Відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму 
Нижньосироватської сільської ради

1. Загальні положення
Положення  про  преміювання  працівників  Відділу  освіти,  культури,

молоді,  спорту  та  туризму  Нижньосироватської  сільської  ради  розроблене
відповідно до положень Кодексу законів про працю, законів України «Про
службу в органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», 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»,  наказом
мінпраці України від 02 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці
робітників,  зайнятих  обслуговуванням органів  виконавчої  влади,  місцевого
самоврядування  та  їх  виконавчих  органів,  органів  прокуратури,  судів  та
інших органів»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2003р. №
212  «Про  затвердження  порядку  видачі  грошової  винагороди  державним
службовцям  за  сумлінну  безперервну  працю  в  органах  державної  влади,
зразкове  виконання  трудових  обов’язків»  із  змінами  та  доповненнями,
відповідно до статей 143 і 144 КЗпП України та пункту 4 постанови Кабінету
Міністрів України від 7 лютого 2001 року № 134 «Про впорядкування умов
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2020 р.
№  1298  “Про  оплату  праці  працівників  на  основі  Єдиної  тарифної  сітки
розрядів  і  коефіцієнтів  з  оплати  праці  працівників  установ,  закладів  та
організацій  окремих  галузей  бюджетної  сфери”,  Наказу  Міністерства
культури  України  від  18.10.2005  № 745  “Про  впорядкування  умов  оплати
праці  працівників  культури  на  основі  Єдиної  тарифної  сітки”,  з  метою
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заохочення  працівників  за  ініціативність,  творчість  в  роботі,  добросовісне
виконання посадових обов’язків і завдань шляхом урахування їх особистого
внеску в загальні результати роботи.
Дія  цього  Положення  поширюється  на  усіх  працівників  структурних
підрозділів  Відділу  освіти,  культури,  молоді,  спорту  та  туризму
Нижньосироватської сільської ради. 
Положення  не  поширюється  на  працівників,  які  працюють  за  умовами
погодинної оплати праці і сумісництва. 

Преміювання працівників Відділу освіти, культури, молоді, спорту та
туризму Нижньосироватської сільської ради здійснюється  відповідно до їх
особистого  внеску  в  загальні  результати  роботи  за  підсумками  роботи  за
місяць.

В окремих випадках за  виконання особливо важливої  роботи або з
нагоди ювілейних та  святкових  дат  за  розпорядженням сільського  голови,
наказу  начальника  Відділу  з  урахуванням  особистого  внеску  працівникам
може бути виплачена одноразова премія в межах затвердженого фонду оплати
праці.
Премія  не  нараховується  працівникам  за  час  відпусток,  тимчасової
непрацездатності, відрядженим на навчання з метою підвищення кваліфікації,
в тому числі за кордон.
Працівникам,  яким  винесена  догана,  премія  не  виплачується  протягом  дії
дисциплінарного стягнення.
Фонд преміювання працівників утворюється в межах коштів, передбачених
на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.
На створення річного фонду преміювання спрямовуються кошти у розмірі не
менше, як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці, що
утворилася з початку поточного року.
Видатки  на  преміювання  передбачаються  в  кошторисі  Відділу  освіти,
культури, молоді, спорту та туризму Нижньосироватської сільської ради.

2. Показники преміювання і розмір премії
Преміювання працівників,  встановлення їм надбавок здійснюється за

поданням начальника  Відділу  освіти,  культури,  молоді,  спорту  та  туризму
Нижньосироватської сільської ради на підставі оцінки та всебічного аналізу
виконанням ними посадових обов’язків і завдань.

Премія  нараховується  працівникам  щомісячно  у  відсотках  до
посадового окладу та до державних та професійних свят.

За  результатами  роботи  за  місяць  для  визначення  розміру  премії
працівникам враховуються  такі показники:

- Своєчасне та якісне виконання поставлених керівництвом завдань і
доручень;

- Сумлінне  виконання  своїх  посадових  обов’язків,  ініціатива  і
творчість у роботі;

- Постійне самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації.



Зменшення  відсотку  преміювання  працівників  або  позбавлення  їх
премії у разі:

- Неякісного  невиконання  розпоряджень  та  доручень  начальника
Відділу;

- Несвоєчасного розгляду пропозицій, заяв, звернень громадян;
- Порушення строків розгляду документів;
-        Недобросовісного виконання посадових обов’язків і завдань.

3. Порядок преміювання
Бухгалтер щомісяця  розраховує загальну суму коштів, що спрямовуються на
преміювання та подає на розгляд керівництву Відділу.
Преміювання  працівників  Відділу  освіти,  культури,  молоді,  спорту  та
туризму Нижньосироватської сільської ради здійснюється на підставі наказу
начальника  Відділу  освіти,  культури,  молоді,  спорту  та  туризму
Нижньосироватської сільської ради.
Розмір  щомісячної  премії  начальнику  Відділу  освіти,  культури,  молоді,
спорту та туризму Нижньосироватської  сільської  ради визначає   сільський
голова Нижньосироватської сільської ради.
Виплата премії проводиться щомісячно у разі відсутності заборгованості за
обов’язковими платежами у межах затвердженого фонду оплати праці.

4. Установлення надбавок.
Законодавством визначено такі види надбавок:

- Надбавка за виконання особливо важливої роботи.
- Надбавка  за  інтенсивність  праці,  високі  досягнення  у  праці

встановлюється  працівниками  за  умови  сумлінного  та  якісного
виконанням  ними  своїх  посадових  обов’язків,  ініціативності  та
відсутності порушень трудової дисципліни.

- Надбавка  за  виконання  особливо  важливої  роботи  встановлюється  на
чітко визначений термін, тобто на період виконання цієї роботи.

- Працівникам  може  встановлюватися  одночасно  лише  одна  з  цих
надбавок.

- Надбавки  начальнику  Відділу  освіти,  культури,  молоді,  спорту  та
туризму Нижньосироватської сільської ради визначає  сільський голова
Нижньосироватської сільської ради.

- У  разі  несвоєчасного  виконання  завдань,  погіршення  якості  роботи  і
порушення трудової дисципліни надбавка за інтенсивність праці, високі
досягнення у праці скасовується або розмір її  зменшується у порядку,
визначеному для їх встановлення.

-
5. Надання матеріальної допомоги

- Згідно  постанови  КМУ  №  268  від  09  березня  2006  р.  працівникам
Відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Нижньосироватської
сільської  ради  надавати  матеріальну  допомогу  на  оздоровлення  при



наданні  щорічної  відпустки  у  розмірі,  що  не  перевищує
середньомісячної заробітної плати.

- Надавати  працівникам  Відділу  матеріальну  допомогу  для  вирішення
соціально-побутових питань (у разі тривалої хвороби працівника, смерті
чоловіка,  жінки,  дітей,  батька,  матері,  стихійного  лиха  та  в  інших
випадках) в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати
працівника.

- Грошову  винагороду  державним службовцям  за  сумлінну  безперервну
працю  в  органах  державної  влади,  зразкове  виконання  трудових
обов’язків,  відповідно  до  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
24.02.03  р.  №  212  із  змінами  і  доповненнями,  здійснювати  в  межах
коштів,  передбачених  на  утримання  апарату  Відділу  освіти,  культури,
молоді, спорту та туризму Нижньосироватської сільської ради.

Секретар сільської ради О.М. Клименко 


