
 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

 
РІШЕННЯ

 
від 28 травня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про затвердження Положення
про преміювання та надання
матеріальної допомоги працівникам
комунальної установи« Центр надання
соціальних послуг Нижньосироватської
сільської ради Сумського району
Сумської області»

На  підставі  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  30.08.2002
№  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,  наказу  Міністерства   праці  та  соціальної  політики
України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519
«Про  упорядкування  умов  оплати  праці  працівників  закладів  охорони
здоров’я  та  установ  соціального  захисту  населення»,  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  28.12.2016  №  1037  «Про  оплату  праці  працівників
установ,  закладів  та  організацій  окремих  галузей  бюджетної  сфери»,
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Затвердити  Положення  про  преміювання  та  надання  матеріальної
допомоги  працівникам  комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних
послуг  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області» (Додаток 1).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
сільської  ради  з  питань  планування  соціально-економічного  розвитку,
бюджету,  фінансів,  житлово-комунального  господарства  та  управління
комунальною власністю.

Сільський голова                                                       Вячеслав СУСПІЦИН



    Додаток 1
    до рішення 4 сесії 8 скликання
    Нижньосироватської сільської

                ради  «Про затвердження Положення
          про преміювання та надання
          матеріальної допомоги працівникам

                                                                                                      комунальної установи «Центр 
                                                                                                      надання соціальних послуг 
                                                                                                      Нижньосироватської сільської ради 

 Сумського району Сумської області»
                                                                                            від 28.05.2021  року

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання та матеріальне стимулювання працівників

Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг
Нижньосироватської сільської ради Сумського району

Сумської області»

1. Загальна частина.
1.1. Дане положення розроблене у відповідності до постанови Кабінету

Міністрів України від 30.08.2002р. №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  праці  та  соціальної  політики  України  і
Міністерства  охорони  здоров'я  від  05.10.2005р.  №  308/519  „Про
впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та
установ  соціального  захисту  населення”,  постанови  Кабінету  Міністрів
України  від  28.12.2016  №  1037  «Про  оплату  праці  працівників  установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».       

1.2. Мета положення:
- підвищення відповідальності до виконання покладених на працівників

функціональних обов’язків;
-  зацікавленість  працівників  у  досягненні  високих  показників  на

доручених ділянках роботи;
-  дотримання вимог регламенту роботи установи;
-  дотримання законності правопорядку і трудової дисципліни.
1.3.  Преміювання  працівників  проводиться  за  підсумками  роботи  за

місяць  в  межах  фонду  оплати  праці,  за  наявності  економії  фонду  оплати
праці,  виконанні  показників,  які  тісно пов’язані  з  кінцевими результатами
діяльності установи, а також до державних і професійних свят, ювілейних дат
та в інших випадках, відповідно до чинного законодавства.

2. Показники преміювання.



       2.1. Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на посилення мотивації
до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування.
       2.2. Забезпечення соціального захисту працюючих зайнятих на роботах з
шкідливими і важкими умовами праці.
       2.3.  Своєчасне  та  якісне  складання  та  надання  бухгалтерської,
статистичної  звітності  щодо  діяльності  установи,  забезпечення  цільового
використання бюджетних асигнувань, передбачених установі.
      2.4. Організація виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника
та розширення зони обслуговування або збільшення обсягів виконання робіт.
      2.5.  Організація робіти  з ненормованим робочим днем.
      2.6.  Відсутність порушень трудової та виконавчої дисципліни.
       2.7. За високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи,
доручень, складність і напруженість у роботі працівникам установи,  може
бути надана одноразова премія в розмірі середньомісячної заробітної плати.
      2.8.  Премія нараховується за фактично відпрацьований час, виходячи з
посадового окладу, враховуючи надбавки.
      2.9.   При переведенні на іншу роботу, виходу на пенсію, звільненням у
зв’язку  з  скороченням  штатів  та  інших  поважних  причин  премія
виплачується за фактично відпрацьований час.
       2.10.  Премія не виплачується працівникам: 
            - за час відпустки та тимчасової непрацездатності, на яких накладено 
дисциплінарне стягнення до його зняття, звільнення за порушення трудової 
дисципліни, звільнення за власним бажанням до 15 числа, за час перебування
без збереження заробітної плати на навчанні у середніх, спеціальних та 
вищих учбових закладах;
          - несумлінне виконання службових обов’язків, доручень, порушення 
трудової дисципліни;
          - завдання матеріальної шкоди майну установи.

3. Надання премій до святкових днів:
          -  Міжнародного жіночого дня (8 Березня);
          -  Дня працівника соціальної сфери;
          -  інші святкові дати у межах фонду заробітної плати та межах місячних
кошторисних призначень. 

4. Надання матеріальної допомоги.
4.1. Надавати матеріальну допомогу працівникам установи:

           - при досягненні пенсійного  віку –100% посадового окладу з фонду
заробітної плати в межах кошторисних призначень;
          - при наданні відпустки в межах фонду оплати праці;
          - в разі нещасного випадку, стихійного лиха, смерті (чоловіка, жінки,
дітей,  батька,  матері),  хронічного  тяжкого  тривалого  захворювання  за
рахунок економії із фонду заробітної плати.

Особам, які звільнюються на протязі року матеріальна допомога не
надається.



4.2.Поточні  премії та різні види матеріальної допомоги директору та
працівникам установи надаються  у межах фонду оплати праці. 

5. Встановлення надбавок до посадових окладів.
5.1.Працівникам  установи  можуть  установлюватися  надбавки  у

розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):
- за високі досягнення у праці;
- за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
- за складність, напруженість у роботі.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і

порушення  трудової  дисципліни  зазначені  надбавки  зменшуються  або
скасовуються.

5.2.  Працівникам  установи  надбавки  установлюються  керівником
установи. 

5.3. Директору установи надбавка,  премія за особливі досягнення в
роботі виплачуються за письмовим погодженням із Засновником. 

Секретар сільської ради Ольга КЛИМЕНКО


