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НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМА СЕСІЯ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 21 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

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

Відповідно  до  законів  України  «Про  службу  в  органах  місцевого
самоврядування»,  «Про   оплату  праці»,  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  23.03.2021  р.  №  609  «Про  умови  оплати  праці  робітників,  зайнятих
обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх
виконавчих  органів,  органів  прокуратури,  судів  та  інших  органів»,
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Затвердити  Положення  про  преміювання  та  надання  матеріальної
допомоги  працівникам  апарату  Нижньосироватської  сільської  ради
(додається).
          2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Костюк І.Є.,
начальника  відділу  –  головного  бухгалтера  планово-фінансового  та
економічного розвитку Нижньосироватської сільської ради.

  Сільський голова                                            Вячеслав СУСПІЦИН



Додаток 1 до рішення 8 сесії 8  скликання 
Нижньосироватської сільської ради «Про 
затвердження Положення про преміювання 
та надання матеріальної допомоги 
працівникам апарату Нижньосироватської 
сільської ради» від 21.12.2021 року

ПОГОДЖЕНО:                 ЗАТВЕРДЖЕНО:
Голова профспілкового комітету                              Сільський голова
Нижньосироватської сільської ради                        Нижньосироватської сільської ради
                               Любов ФЕСЕНКО                                             Вячеслав СУСПІЦИН

«__»_____________ «__»_____________ 

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання та надання матеріальної допомоги

працівникам апарату Нижньосироватської сільської ради

1. Загальні положення
Положення  про  преміювання  та  надання  матеріальної  допомоги

працівникам сільської ради ( далі  –Положення) 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
сільської ради за ініціативність, творчість  в роботі, добросовісне виконання
посадових обов’язків і  завдань шляхом урахування їх особистого внеску в
загальні результати роботи. 
         Преміювання  сільського  голови  здійснюється  за  рішенням  сесії
Нижньосироватської сільської ради.
         Преміювання робітників зайнятих обслуговуванням органів сільської
ради  здійснюється  згідно  з  Наказом  Міністерства  праці  України  від
23.03.2021  р.  №  609  «Про  умови  оплати  праці  робітників,  зайнятих
обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх
виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів».
        Дія  цього  Положення  поширюється  на  всіх  працівників
Нижньосироватської сільської ради.

Преміювання працівників 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, з



урахуванням  особистого  внеску  працівникам  може  бути  виплачена
одноразова премія в межах затвердженого фонду оплати праці.

Премія не виплачується за час відпусток, тимчасової непрацездатності,
навчання, а також в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством
виплати проводяться виходячи із середньої заробітної плати. 
          Працівникам, які звільнилися з роботи в місяці за який проводиться
преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які звільнені:
          - у зв’язку з виходом на пенсію;
          - за станом здоров’я;
          - у зв’язку зі скороченням чисельності (штату);
          - у зв’язку з переведенням на іншу роботу.
           Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується протягом
дії дисциплінарного стягнення.
  Фонд  преміювання  працівників  сільської  ради  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 утворився з початку поточного року.
   Видатки на преміювання передбачаються в кошторисі сільської ради.

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

здійснюється  за  поданням  начальників  відділів  сільської  ради  на  підставі
оцінки та всебічного аналізу виконання ними посадових обов’язків і завдань.

Премія  нараховується  працівникам  щомісячно  відповідно  до  їх
особистого вкладу в загальні результати роботи.
   Конкретний  розмір  премії  працівників  граничними  розмірами  не
обмежується, але визначається в межах встановленого фонду оплати праці.
  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;
   - відсутність порушень нормативно-правових актів з питань служби в
органах місцевого самоврядування.
  Сільський голова має право збільшувати окремим працівникам розмір
премії в межах наявних коштів на місяць, за який здійснюється преміювання:

- за  проявлення  ініціативи  та  внесення  пропозицій  по  вирішенню
складних і проблемних виробничих питань;

 - за особливий внесок при виконанні важливого доручення чи завдання.
   Розмір  премії  встановлюється  конкретно  працівнику  у  відсотках  до
посадового окладу.



  Преміювання за підсумками роботи за рік здійснюється відповідно до
особистого внеску працівників в загальні результати роботи.
      Зменшення  відсотку  преміювання  працівників  або  позбавлення  їх
премії у разі:
  - неякісного виконання 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 управління.
     Встановлення  або  позбавлення  премії  працівникам  апарату  сільської
ради  здійснюється на підставі розпорядження сільського голови.
     Розмір  щомісячної  премії  працівникам  сільської  ради  визначає
сільський голова.
     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 інтенсивність;
          - надбавка за високі досягнення;
          - надбавка за виконання особливо важливої роботи.
    Надбавка  за  інтенсивність  праці,  високі  досягнення  у  праці
встановлюється   працівникам  за  умови  сумлінного  та  якісного  виконання
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.          
 Надбавка  за  високі  досягнення  у  праці  або  за  виконання  особливо
важливої роботи встановлюються посадовим особам у розмірі до 50 відсотків
посадового  окладу  з  урахуванням  надбавки  за  ранг  посадової  особи
місцевого  самоврядування  та  надбавки  за  вислугу  років  відповідно  до
розпорядження сільського голови.
        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.
      Матеріальна допомога на оздоровлення надається працівникам сільської
ради  один  раз  в  рік  при  виході  у  щорічну  відпустку  в  розмірі
середньомісячної заробітної плати в межах кошторисних призначень.
      Матеріальна  допомога  на  вирішення  соціально-побутових  питань
надається посадовим особам та службовцям сільської ради один раз на рік по
заяві  працівника  та  згідно  з  розпорядженням  сільського  голови  в  розмірі
середньомісячної заробітної плати в межах кошторисних призначень.
       Матеріальна  допомога  на  вирішення  соціально-побутових  питань
виплачується  працівникам,  які  пропрацювали  не  менше  одного  року  в
Нижньосироватській сільській раді.

Секретар сільської ради                                           Ольга
КЛИМЕНКО


