
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 906

21 лютого 2020 року 33 сесія 7 скликання

Про затвердження положення Про преміювання працівників відділу
освіти та культури Лука-Мелешківської  сільської ради

Заслухавши інформацію сільського голови  Сича В.М., про преміювання
працівників  відділу освіти та культури Лука-Мелешківської  сільської ради,
керуючись  Законом  України  „Про  державну  службу”  ч.ч.1-6  ст.21,  Закону
України „Про державний бюджет України” ,  Постановою Кабінету Міністрів
України № 268 від 09.03.2006 року(із змінами) та з метою стимулювання праці,
відповідальності  працівників  відділу освіти та  культури Лука-Мелешківської
сільської  ради  за  якісне  і  своєчасне  виконання  службових  обов’язків  та
доручень  керівництва,  активну  участь  у  творчому  вирішенні  соціально  -
економічних проблем сіл та установ сільської ради сільська рада – 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити положення „Про преміювання правників відділу освіти 

та культури Лука-Мелешківської  сільської ради” (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

відділу - головного бухгалтера - Шило В.М. та начальника відділу освіти та 

культури Лука-Мелешківської сільської ради.

Сільський голова                                                                 Володимир Сич 



Додаток 1
до рішення 33 сесії 7 скликання

 Лука-Мелешківської сільської ради
№___ від 21.02.2020 року

Положення
про преміювання працівників відділу освіти та культури Лука-

Мелешківської сільської ради
Дане положення розроблено відповідно до ч. ч. 1-6 ст. 21 Закону України

«Про  службу  в  органах  місцевого  самоврядування»,  постанови  Кабінету
Міністрів України № 268 від 09.03.06 р. зі змінами  та з метою стимулювання
праці,  відповідальності  працівників  відділу  світи  та  культури  Лука-
Мелешківської сільської ради за якісне і своєчасне виконання своїх службових
обов’язків  та  доручень  керівництва,  активну  участь  у  творчому  вирішенні
соціально-економічних проблем села:

1. Премії  виплачуються за особистий вклад у загальні результати роботи,
високий  професійний  рівень  та  у  відповідності  з  критеріями  оцінки
виконання службових обов’язків.
2. На  створення  річного  фонду  преміювання  спрямовуються  кошти  з

урахуванням  рангу,  вислуги  років  на  державній  службі  та  в  органах
місцевого самоврядування, надбавок за високі досягнення у праці.
3. Премії  нараховуються за  фактично відпрацьований час  в межах фонду

оплати праці, затвердженого на даний період.
4. Працівникам, які працювали неповний місяць в зв’язку з переходом на

іншу роботу, на пенсію, по скороченню штатів та з інших причин, виплата
премії нараховується за фактично відпрацьований час.
5. Премії  працівникам  виплачуються  помісячно  з  фонду  оплати  праці  в

розмірі  30%-300% до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг,
вислугу років та надбавки за високі досягнення у праці або в розмірі місячної
або середньомісячної заробітної плати.
6. Відсоток  премії  може  збільшуватись  в  межах  економії  фонду  оплати

праці.
7. Одноразові  премії  працівникам  виплачуються  з  нагоди  відзначення

ювілейних  дат  від  дня  народження  в  розмірі  посадового  окладу
середньомісячної  або  місячної  зарплати  та  більше  та  до  професійних  та
державних свят.
8. При економії фонду оплати праці розмір премій може збільшуватись.
9. Працівники можуть бути позбавлені премії повністю або частково (до 50

%)  за  невиконання  своїх  службових  обов’язків  (порушення  строків
виконання доручень, неякісну підготовку матеріалів, тощо).
10. Повне  або  часткове  не  нарахування  премії  здійснюється  за  той

розрахунковий період, в якому мало місце упущення в роботі і оформляється
розпорядженням голови сільської ради ,  наказом керівника з обов’язковим
зазначенням причин.

Секретар сільської ради                                                       Б.І. Августович


