
 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 290 

 

21 грудня 2018 року    19 сесія 7 скликання 

 

«Про затвердження Положення про преміювання працівників КЗ Лука-

Мелешківський дошкільний навчальний заклад «Веселка», Яришівський 

дошкільний навчальний заклад «Журавлик» Лука-Мелешківської 

сільської ради» 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 

України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108, відповідно до 

Наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 

«Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних 

розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», 

сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про преміювання працівників ДНЗ «Веселка», ДНЗ 

«Журавлик» Лука-Мелешківської сільської ради» згідно додатку №1. 

 

2. Контроль за виконанням 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 

№290 від 21.12.2018 року 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 

про преміювання працівників КЗ Лука-Мелешківський дошкільний 

навчальний заклад «Веселка», Яришівський дошкільний навчальний 

заклад «Журавлик» Лука-Мелешківської сільської ради 

 

1. Загальні положення 

1.1. Преміювання працівників КЗ Лука-Мелешківський дошкільний 

навчальний заклад «Веселка»,  Яришівський дошкільний навчальний заклад 

«Журавлик» здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні 

результати роботи за підсумками роботи за місяць, за квартал, півріччя, рік, до 

професійних свят, при наявності відповідних коштів. 

1.2. В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи з 

урахуванням особистого вкладу працівникам може бути виплачена одноразова 

премія. 

1.3. Преміювання працівників ДНЗ «Веселка», ДНЗ «Журавлик»  здійснюється 

за розпорядженням сільського  голови згідно клопотання директора ДНЗ 

«Веселка» та ДНЗ «Журавлик»  погодженого з профспілковим комітетом 

навчального закладу та  з начальником відділу освіти. 

1.4. При преміюванні має забезпечуватися зв’язок виплат з результатами 

праці кожного окремого працівника, а також повинні враховуватися конкретні 

показники діяльності закладу в цілому. 

1.5. Розмір премії кожному окремому працівнику встановлюється залежно 

від особистого внеску у підсумки діяльності установи. 

2. Порядок визначення фонду преміювання 

2.1. Фонд матеріального заохочення (преміальний фонд) створюється за 

рахунок фонду економії заробітної плати в межах загальних коштів, 

передбачених кошторисом на оплату праці. 

2.2. Фонд матеріального заохочення (преміальний фонд) використовується 

на матеріальне заохочення працівників ДНЗ за підсумками роботи за місяць, за 

квартал, півріччя, рік,до професійних свят, при наявності відповідних коштів. 

 

3. Показники преміювання і розмір премії 

3.1. Обов’язковими умовами для розгляду питання про преміювання працівників є: 

- своєчасне і якісне виконання виробничих завдань згідно з посадовими 

обов’язками, добросовісне ставлення до виконання своїх функціональних 

обов’язків; 

дотримання в роботі вимог чинного трудового законодавства, Правил 

внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативно-правових актів, що 

регламентують різні сторони їх трудової діяльності; 

- відсутність порушень трудової дисципліни, техніки безпеки і охорони 

праці. 



3.2. Преміювання проводиться за такими показниками: - сумлінне виконання 

службових  

       обов’язків;  

- сумлінне виконання службових обов’язків; 

      - дотримання правил внутрішнього розпорядку, положень колективного 

договору;   

       -  особистий внесок працівника у роботу колективу; 

-  відсутність претензій до працівника з боку адміністрації навчального закладу 

та батьків; 

- дотримання працівником безпечних умов праці для життя та здоров’я дітей; 

- активна участь у громадському житті;  

- збільшення обсягу робіт та обов’язків. 

3.3.  Працівники можуть бути позбавлені премії повністю або частково за 

неякісне виконання службових обов’язків, порушення трудової чи виконавчої 

дисципліни тощо. 

 

4. Причини повного або часткового позбавлення премії 

4.1.   Несвоєчасне або неякісне виконання виробничих завдань та своїх 

функціональних обов’язків. 

4.2.   Порушення трудової, фінансової дисципліни. 

4.3.   Відсутність результативності у виконанні поставлених завдань, 

низький рівень виконавської дисципліни. 

4.4.   Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до 

працівника не застосовуються. 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                  Б.І. Августович 

 


