
                                                                                 

УКРАЇНА
ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  

25 березня 2021 року                           № 5              7  сесія восьмого скликання

Про внесення змін до  Положення про порядок
преміювання,  встановлення доплат і  надбавок,
надання матеріальної  допомоги та інших видів
заохочень  працівникам  Чорноморської
сільської ради

       Відповідно до Кодексу законів про працю України, керуючись п.5 ст. 26
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  ст.  14,15,21  Закону
України «Про службу в  органах  місцевого  самоврядування»,  Законом України
«Про оплату праці», постановою 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, рішення Чорноморської  сільської ради від 24.11.2020 року №17 «Про
створення  фінансового  відділу  Чорноморської  сільської  ради,  затвердження
Положення про фінансовий відділ», сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.  Внести зміни до  Положення про порядок преміювання,  встановлення
доплат  і  надбавок,  надання  матеріальної  допомоги  та  інших  видів  заохочень
працівникам Чорноморської сільської ради, додається.

2.  Преміювання,  встановлення доплат і  надбавок,  надання  матеріальної
допомоги та інших видів заохочень начальника самостійного відділу (юридичної
особи) проводити відповідно до внесених змін.

3.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію
сільської ради з питань фінансів, планування та формування бюджету, соціально-
економічного розвитку, соціального захисту та праці; інвестицій та міжнародного
співробітництва.

Сільський голова                                                                              Андрій
ДМИРЕНКО



Затверджено
рішенням сьомої сесії 
Чорноморської сільської ради 
8 скликання
25 березня 2021 року № 5

Внесення змін 
до Положення

про порядок преміювання, встановлення доплат і надбавок, надання матеріальної
допомоги та інших видів заохочень працівникам Чорноморської сільської ради 

Доповнити  окремим  пунктом  зміни  до  Положення  про  порядок
преміювання, встановлення доплат і надбавок, надання матеріальної допомоги та
інших видів заохочень працівникам Чорноморської сільської ради, а саме пунктом
9  Про  преміювання,  установлення  надбавок  начальника  самостійного  відділу
(юридичної особи) та його порядок:

9.1 Преміювання начальника фінансового відділу, може здійснюватися  за
особистий вклад в загальні результати роботи щомісяця, щокварталу, щопівроку
або за підсумками року, а також до державних, релігійних і професійних свят та
ювілейних дат, у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш ніж
10% від посадових окладів та економії фонду оплати праці.

9.2  Оцінювання  показників  роботи  начальника  самостійного  відділу
(юридичної особи) з метою нарахування премії проводить сільський голова.

9.3  Начальник  самостійного  відділу  (юридичної  особи)  преміюється  на
підставі розпорядження сільського голови. 

9.4  Розміри  премії  начальника  фінансового  відділу,  встановлюються
сільським головою в межах фонду оплати праці та зазначаються у відповідному
розпорядженні.  

9.5 За результатами роботи за місяць для визначення конкретного розміру
премій враховуються такі показники:

- особистий внесок працівника у загальні результати роботи;
- обсяг та інтенсивність виконаної працівником роботи;
- оперативність виконання роботи;
- термін, якість і важливість виконуваних робіт;
- ініціативність у діяльності та результативність; 
- належне, якісне і своєчасне виконання обов’язків, визначених у посадовій

інструкції, доручень безпосереднього керівника;



9.6  Розмір  премії  встановлюється  у  відсотках  до  посадового  окладу  з
урахуванням встановлених надбавок та доплат:

надбавка за ранг посадової особи місцевого самоврядування;
надбавка за вислугу років;
надбавка за високі досягнення у праці;
9.7   Крім  того,  розмір  премії  може  встановлюватися  в  конкретно

визначеному розмірі (визначена у твердій грошовій сумі або кількісне визначення
окладів).

9.8 Преміювання за підсумками роботи за рік здійснюється відповідно до
особистого внеску в загальні результати роботи.

9.9   Надбавка  за  високі  досягнення  у  праці  або  за  виконання   особливо
важливої  роботи  встановлюється  начальнику  самостійного  відділу  (юридичної
особи) у розмірі до 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та
надбавки за вислугу років відповідно до розпорядження сільського голови.

9.10  Матеріальна  допомога  на  оздоровлення  відповідно  до  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  надається  за  заявою
начальника самостійного відділу (юридичної особи) в розмірі, що не перевищує
розмір середньомісячної заробітної плати при наданні щорічних відпусток.

9.11  Матеріальна  допомога  для  вирішення  соціально-побутових  питань
надається  за  заявою  начальника  самостійного  відділу  (юридичної  особи)  та
розпорядження  сільського  голови  в  розмірі,  що  не  перевищує  розмір
середньомісячної заробітної плати.

9.12   Нарахування  та  виплата  премій,  доплат,  надбавок,   матеріальної
допомоги  на  оздоровлення  та  вирішення  соціально  -  побутових  питань
здійснюється  особою,  відповідальною  за  ведення  бухгалтерського  обліку
фінансового відділу;

9.13 Щомісячні  премії  включаються  у  заробіток  того  місяця, на  який 
вони  припадають  згідно  з  розрахунковою  відомістю  на  заробітну  
плату,   інші  премії  і  надбавки  виплачуються  одночасно  з  виплатою заробітної
плати або в наступному місяці одночасно з виплатою авансу.

Секретар сільської ради                                                          Тетяна МЕЛЕНТЬЄВА
   


	УКРАЇНА
	ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
	РІШЕННЯ

