
 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 289 

 

21 грудня 2018 року    19 сесія 7 скликання 

 

Про затвердження положення про преміювання працівників закладів 

культури Лука-Мелешківської ОТГ у 2019 році. 

 

Відповідно п.5 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, постанови КМУ “Про оплату праці установ, закладів та організацій 

окремих галузей бюджетної сфери” від 28.12.2016 року № 1037, наказом 

Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. № 745 «Про 

впорядкування умов оплати праці працівникам культури на основі єдиної 

тарифної сітки», постанови КМУ “Про виплату працівникам державних і 

комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів 

(будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-

освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань” від 

09.12.2015 року № 1026,  з метою посилення стимулювання праці та якісне 

виконання своїх службових обов’язків, активну участь у творчому вирішенні 

соціально-економічних проблем громади, сільська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити положення про преміювання працівників закладів культури 

Лука-Мелешківської ОТГ на 2019 рік. 

(додається). 

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку. 

 

 

Сільський голова                                                                 Володимир Сич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення 19 сесії 7 скликання 

 Лука-Мелешківської сільської ради 

№289 від 21.12.2018 року 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 

Про преміювання працівників закладів культури  

Лука-Мелешківської ОТГ у 2019 році. 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Дане положення розроблено відповідно Основ Законодавства про 

культуру, Проект Закону України “Про культуру” з метою підвищення якості 

праці, більшої зацікавленості працівників установ клубного типу в її кінцевих 

результатах. Мета даного положення: чітко регламентувати преміювання членів 

колективу, сприяти всебічному розвитку ініціативи творчих і ділових якостей 

працівників, правильному їх добору для більш раціональної праці 

2. Преміювання працівників установ клубного типу здійснюється за 

рахунок коштів передбачених на ці цілі в кошторисах установ культури, 

економії фонду оплати праці або за рахунок коштів, отриманих від надання 

платних послуг. 

3. Преміювання здійснюється при наявності преміювального фонду. 

 

ІІ ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРЕМІЮВАННЯ 

Преміювання здійснюється при умові виконання працівниками обов’язків 

передбачених посадовими інструкціями та основних планових показників у 

визначені строки, але не менше 10% від розміру місячного посадового окладу. 

 

2.1 ПРЕМІЇ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЗА : 

- за активну участь у підготовці та проведення на високому 

організаційному та художньому рівні різноманітних обласних, районних, 

сільських культурно-мистецьких заходів; 

- підготовку та успішне проведення звітів аматорських та мистецьких 

колективів району, села концертних програм до державних та професійних 

свят; 

- змістовну роботу, професійний рівень та особистий вклад в організацію 

культурно-дозвіллєвої діяльності закладів культури, здійснення організаційно-

методичного керівництва їх роботою; 

- підготовку та успішний виступ аматорських “народних” та “зразкових” 

самодіяльних художніх колективів, окремих виконавців в обласних конкурсах, 

фестивалях та інших заходах; 

- багаторічну сумлінну роботу, зразкову трудову та виробничу дисципліну 

( згідно договору); 

- активну участь в громадському житті, якісне виконання значних 

тривалих громадських доручень та сумлінне ставлення до виконання посадових 

обов’язків ; 

- перевиконання плану платних послуг по підсумках роботи за рік. 



2.2 На премії можуть претендувати лише ті працівники, які успішно і в 

повному об’ємі виконують свої посадові обов’язки з урахуванням наявності 

коштів преміального фонду. 

2.3. Працівникам сільських будинків культури та клубів премія 

встановлюється начальником відділу культури і туризму та сільським головою.  

2.4. Працівники сільських будинків культури та клубів не можуть 

претендувати на премії, якщо в їх роботі мають місце недоліки: 

- погіршення якості результатів та основних показників роботи, неповне 

або неякісне виконання своїх посадових обов’язків ; 

- порушення трудової виробничої та виконавської дисципліни; 

- ухилення від участі в громадському житті; 

- порушення правил охорони праці, техніки протипожежної безпеки, 

санітарного режиму. 

2.5 Протягом дії дисциплінарного стягнення заходи матеріального 

заохочення працівника не застосовуються. 

 

ІІІ ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПО ПРЕМІЮВАННЮ. 

3.1 Адміністрація доводить до відома всіх працівників Положення про 

преміювання. 

3.2 Кандидати на преміювання та сума премії визначається керівником 

закладу за погодження з профспілковим комітетом. 

- Дане положення вступає в дію з 01.01.2019 року. В разі необхідності в 

нього можуть бути внесені зміни і доповнення, розроблені адміністрацією та 

профспілковим комітетом і затверджені в установленому порядку. 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                Августович Б.І. 


