
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 925

14 квітня 2020 року                   36 сесія 7 скликання

Про затвердження Положення про оплату праці працівників відділу
освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради

Відповідно до Кодексу Законів про Працю України в поточній редакції
від  02.04.2020  року,  Закону  України  від  24.03  1995  року 
№ 108/95-ВР «Про оплату  праці»,  Закону  України  від  14.10.1992  року  №
2694-ХІІ «Про охорону праці», Закону України від 21.05.1997 року № 280/97-
ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України від 07.06.2001
року  №  2493-III «Про  службу  в  органах  місцевого  самоврядування»,
Постанови  КМУ  від  09.03.2006  р.  №268  зі  змінами  «Про  упорядкування
структури  та  умов  оплати  праці  працівників  апарату  органів  виконавчої
влади,  органів  прокуратури,  судів та  інших органів»,  Постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  10.07.2019  № 822  «Про оплату  праці  педагогічних,
науково-педагогічних  та  наукових  працівників  закладів  і  установ  освіти  і
науки»,  Інструкції  зі  статистики  заробітної  плати,  затвердженої  Наказом
Державного комітету статистики України від 13.01.2004 року  № 5  «Про
затвердження  Інструкції  зі  статистики  заробітної  плати»    та  з  метою
забезпечення стимулювальної ролі матеріального забезпечення працівників
відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради за виконання
виробничих завдань і посадових обов’язків сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити:
1.1.  Положення  про  оплату  праці  працівників  відділу  освіти  та  культури
Лука-Мелешківської  сільської  ради  (Додаток  1)  та  Положення  про
преміювання, виплату надбавок та надання матеріальної допомоги (Додаток
2),  Перелік  посад  працівників  з  ненормованим  робочим  днем  системи
Міністерства  освіти  та  науки  України,  яким  може  надаватися  додаткова
оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів ( Додаток 3).

2.  Умови  преміювання  працівників  відділу  освіти  та  культури  Лука-
Мелешківської сільської ради, визначені в цьому Положенні застосовуються
з прийняттям даного рішенням

3. Положення про преміювання працівників відділу освіти та культури Лука-
Мелешківської сільської ради», затверджене рішенням 33  сесії 7 скликання

Проект



від  21.02.2020  року  «Про  затвердження  положення  Про  преміювання
працівників відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради»
вважати таким, що втратило чинність

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  начальника
відділу освіти та культури Лука-Мелешківської  сільської  ради та постійну
комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку

Сільський голова Володимир Сич



Додаток  1 до рішення 

925 сесії 7 скликання Лука-
Мелешківської сільської ради

від _________________

ПОЛОЖЕННЯ 
про оплату праці працівників

відділу  освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради

Загальні  положення  та  визначення                                   
1.1. Метою  цього  Положення  є  забезпечення  мотивації  персоналу  на
ефективну  працю,  спрямовану  на  задоволення  потреб  працівників  усіх
галузей,  що  входять  до  структури  відділу  освіти  та  культури  Лука-
Мелешківської  сільської  ради  (Далі-  Відділ)  і  досягнення  цілей  Відділу  в
умовах існуючої ситуації в Україні.

1.2.   Положення про оплату  праці  працівників  відділу освіти та  культури
Лука  -  Мелешківської  сільської  ради  (далі  —  Положення)  розроблено
відповідно до Кодексу законів про працю України в поточній редакції  від
02.04.2020 року, Господарського кодексу України, Закону України від 24.03
1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці», Закону України від 14.10.1992
року  №  2694-ХІІ  «Про  охорону  праці»,  Постанови  Кабінету  Міністрів
України  від  10.07.2019  №  822  «Про  оплату  праці  педагогічних,  науково-
педагогічних  та  наукових  працівників  закладів  і  установ  освіти  і  науки»,
Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої Наказом Державного
комітету статистики України від 13.01.2004 року  № 5  «Про затвердження
Інструкції зі статистики заробітної плати»  та Положення про відділ освіти та
культури. 

1.3.  Це  Положення  визначає  систему  оплати  праці  в  закладах  освіти  та
культури,  її  структуру,  строки  і  періодичність  виплати  заробітної  плати,
джерела витрат на оплату праці та інші питання оплати праці працівників
відділу. 

1.4. Визначення даного Положення:
     Заробітна плата- це винагорода , обчислена,  як правило, у грошовому
вираженні,  яку  за  трудовим  договором  адміністрація  установи  (закладу)
виплачує працівнику за виконану ним роботу.
      До  інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати у
формі  винагород  за  підсумками  роботи  за  рік,  премії,  надбавки
компенсаційні  та  інші  грошові  і  матеріальні  виплати  за  спеціальними
системами та положеннями, які передбачені нормами чинного законодавства.
1.5. Джерелом  коштів  на  оплату  праці  є  кошти  місцевого  бюджету,
державної  субвенції  та  інші доходи відповідно до чинного законодавства. 
1.6. Критеріями рівня оплати праці працівників відділу є:



 -  посадові  оклади  працівників,  визначені  на  основі  тарифної  системи
оплати  праці  відповідно  до  норм чинного  законодавства  і  штатного
розкладу, укладені контракти,  встановлені надбавки, доплати та інше.

  - результатів його роботи;

-  результати господарської діяльності та рівень доходності підприємства.

2.Системи оплати праці

2.1.  Оплата  праці  у  Відділі  здійснюється  у  вигляді  нарахування  й
виплати  працівникам  заробітної  плати  та  інших  додаткових  виплат,
передбачених  чинним  законодавством  України,  Колективним  договором,
Положенням про преміювання та цим Положенням з урахуванням специфіки,
змісту  і  напрямків  освітянської,  культурної  та  виробничої  діяльності  з
застосуванням  тарифної  системи  оплати  праці  із  почасовою  та  почасово-
преміальною формою оплати праці.

2.2.  Розмір  заробітної  плати  працівників   Відділу  залежить  від
складності  та  умов  виконуваної  роботи,  професійно-ділових  якостей
працівника,  результатів  його  праці  та  результатів  діяльності  Відділу  за
звітний період (ч.2 ст.94 КЗпП України).

2.3. Заробітна плата встановлюється з такого розрахунку, що вона не
може бути нижче за встановлений державою мінімальний розмір (ч.1 ст.95
КЗпП  України)  при  виконанні  працівником  місячної,  погодинної  норми
праці.

2.4. В разі підвищення законодавчо встановленого розміру мінімальної
заробітної  плати  адміністрація  відділу  освіти  повинна  встановити
міжкваліфікаційні  (міжпосадові)  співвідношення  розмірів  тарифних ставок
(посадових окладів)

3. Структура заробітної плати

 До складу заробітної  плати працівників відділу освіти та культури Лука-
Мелешківської сільської ради входять: 

3.1. Основна заробітна плата:

а)  посадовий  оклад,  встановлений  працівникам  відповідно  до  штатного
розпису,  до контракту, тиарифікації. 

3.2. Додаткова заробітна плата: 

а) надбавки, доплати, гарантійні і компенсаційні виплати за:

- ранг, вислугу років;

-суміщення професій (посад);

- виконання  обов'язків  тимчасово  відсутніх  працівників  (у  разі  хвороби,
перебування  у  відпустці,  з  інших  причин)  –  до  50%  посадового  окладу



відсутнього  працівника  (штатним  заступникам  керівників  структурних
підрозділів підприємства ця доплата не виплачується);

- інтенсивність праці – у розмірі до 100% посадового окладу;

-  високу професійну майстерність;

- високі досягнення в праці;

- знання та використання в роботі іноземної мови;

Надбавки  за  високі  досягнення  у  праці  та  доплати  за  інтенсивність
праці, високу професійну майстерність скасовуються або зменшуються у разі
несвоєчасного  виконання  завдань,  погіршення  якості  роботи,  порушення
трудової дисципліни за рішенням директора підприємства.

б)  премії  та  винагороди,  що  мають  систематичний  характер  і  пов’язані  з
виконанням  виробничих  завдань  (посадових  обов’язків)  –  за  окремим
положенням (Додаток 2) ;

в)  матеріальна  допомога  систематичного  характеру,  надається  всім  або
більшості  працівників  (перед  виходом  у  відпустку  для  оздоровлення,  у
зв'язку з вирішенням соціально-побутових потреб, у разі тимчасової втрати
працездатності та інше);

г) оплата роботи в надурочний час і у святкові та неробочі дні – у розмірах та
за розцінками, установленими чинним законодавством;

д) оплата за невідпрацьований час:

-  оплата  щорічних  (основної  та  додаткових)  відпусток,  оплата  або  суми
грошових компенсацій у разі невикористання відпусток працівникам ( в тому
числі, які мають дітей);

- оплата додаткових відпусток у зв'язку з навчанням та творчих відпусток;

- суми  заробітної  плати,  що  зберігаються  за  основним  місцем  роботи
працівників, за час їхнього навчання з відривом від виробництва в системі
підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

3.3. Заохочувальні і компенсаційні виплати, які мають одноразовий характер,
які  передбачені  актами  чинного  законодавства: 
а) винагороди та премії:

- винагороди за  підсумками роботи  за  рік,  щорічні  винагороди за  вислугу
років, стаж роботи (додаток 2 до наказу);

- премії за виконання важливих та особливо важливих завдань – у розмірі до
одного посадового окладу;

- одноразові  винагороди  (заохочення),  не  пов'язані  з  конкретними
результатами праці, до ювілейних та пам'ятних дат, як у грошовій, так і
натуральній формі;



3.4. Виплати соціального характеру у грошовій і натуральній формі:

- вартість путівок працівникам та членам їхніх сімей на лікування та
відпочинок, екскурсії за рахунок коштів підприємства;

-  вартість  проїзних  квитків,  які  персонально  розподіляються  між
працівниками.

3.5. Підставою  для нарахування бухгалтерією заробітної плати працівникам
за місяць за підсумками роботи за місяць є:

- штатний розклад;

- табель обліку робочого часу;

- акт виконаних робіт по трудовій угоді;

- накази про нарахування інших заохочувальних виплат

4.  Перегляд  та  індексація  розміру  заробітної  плати 
4.1.  Розмір  заробітної  плати  (посадові  оклади)  переглядаються,  з
урахуванням змін у чинному законодавстві.

4.2.  У  період  між  переглядами  розміру  заробітної  плати  індивідуальна
заробітна плата індексується згідно з чинним законодавством. 

5.  Строки  і  періодичність  виплат  заробітної  плати 
5.1.  Заробітна  плата  виплачується  працівникам  регулярно  в  робочі  дні  в
строки, встановлені даним Положенням, двічі на місяць через проміжок часу,
що не перевищує шістнадцяти календарних днів, але не пізніше 7 днів після
закінчення періоду, за який здійснюється виплата ( ч.1 ст.115 КЗпП України):

- до  15  числа  поточного  місяця  –  виплачується  заробітна  плата  за
першу половину місяця з 1 по 15;

- до  30  числа  наступного  місяця  –  виплачується  заробітна  плата  за
другу половину місяця з 16 по 30 (31).

5.2. Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим
або  неробочим  днем,  заробітна  плата  виплачується  напередодні. 
5.3.  У  разі  затримки  виплати  заробітної  плати  на  один  і  більше  місяців,
працівникам  проводиться  нарахування  та  виплата  компенсації  втрати
частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати.

5.4.  Відділ  здійснює  виплату  заробітної  плати  через  установи  банків
відповідно до чинного законодавства. 

5.5. Розмір заробітної плати за першу половину місяця повинен становити не
менше оплати за фактично відпрацьований час працівника.

5.6.  Заробітна  плата  працівникам  Відділу  за  весь  час  щорічної  відпустки
виплачується  не пізніше ніж за три дні до початку відпустки ( ч.3 ст.115
КЗпП України 



6.  Обмеження  розміру  утримань  із  заробітної  плати 
Утримання із заробітної плати працівників здійснюються тільки у випадках,
передбачених чинним законодавством. 

7.  Вирішення  трудових  спорів  з  питань  оплати  праці 
Трудові спори з питань оплати праці розглядаються і вирішуються згідно із
законодавством про трудові спори.

Сільський голова Володимир Сич



Додаток  2 до рішення 

925 сесії 7 скликання Лука-
Мелешківської сільської ради

від _________________

ПОЛОЖЕННЯ 
про преміювання працівників

відділу  освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради

Загальні  положення  та  визначення                                   
1.1. Метою  цього  Положення  є  посилення  впливу  матеріального
заохочення та покращення результати роботи працівників усіх галузей, що
входять  до  структури  відділу  освіти  та  культури  Лука-Мелешківської
сільської ради (Далі- Відділ), стимулювання сумлінного, якісного виконання
ними своїх посадових обо’язків та залежно від ініціативи, за ініціативність,
творчий підхід у роботі, добросовісне виконання своїх обов’язків і завдань
шляхом врвхування їх особистого внеску в загальні результати роботи .

1.2.   Положення про оплату  праці  працівників  відділу освіти та  культури
Лука  -  Мелешківської  сільської  ради  (далі  —  Положення)  розроблено
відповідно до Кодексу законів про працю України в поточній редакції  від
02.04.2020 року, Господарського кодексу України, Закону України від 24.03
1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці», Закону України від 14.10.1992
року  №  2694-ХІІ  «Про  охорону  праці»,  Постанови  Кабінету  Міністрів
України  від  10.07.2019  №  822  «Про  оплату  праці  педагогічних,  науково-
педагогічних  та  наукових  працівників  закладів  і  установ  освіти  і  науки»,
Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої Наказом Державного
комітету статистики України від 13.01.2004 року  № 5  «Про затвердження
Інструкції зі статистики заробітної плати»  та Положення про відділ освіти та
культури.

1.Дія даного Положення поширюється на всіх працівників відділу
освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради ( в т. ч апарату,
працівників закладів освіти та культури): 

1.1.Преміювання  здійснюється за  особистий  вклад  у  загальні
результати  роботи,  високий  професійний  рівень  та  у  відповідності   з
критеріями оцінки виконання службових обов’язків щомісячно.

1.2.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.

1.3. Щомісячні премії нараховуються за фактично відпрацьований час в
межах фонду оплати праці, затвердженого на даний період.



1.4.  Працівникам,  які  працювали  неповний  місяць  в  зв’язку  з
переходом на  іншу роботу,  на  пенсію,  по  скороченню штатів  та  з  інших
причин, виплати нараховуються за фактично відпрацьований час.

1.5. 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.

1.6. При наявності фонду розмір премії не обмежений.

1.7. Одноразові премії працівникам виплачуються з нагоди відзначення
професійних , державних свят, ювілейних дат від дня народження та інших в
розмірі   від  посадового  окладу  до  середньомісячнох  заробітної  плати  в
залежності від наявності фонду оплати праці.

1.8. Працівники можуть бути позбавлені премії повністю або частково
(до  50%)  за  невиконання  своїх  службових  обов’язків  (порушення  строків
виконання доручень, неякісну підготовку матеріалів тощо).

1.9. Повне  або  часткове  зняття  премії  здійснюється  за  той
рохрахунковий період, в якому мало місце упущення в роботі і оформляється
розпорядженням  голови  сільської  ради,  наказом керівника  з  обов’язковим
зазначенням причин.

1.10.  Премія  не  нараховується  працівникам  за  час  тимчасової
відсутності  (  тимчасова  непрацездатність,  щорічні,  додаткові  відпустки,
відпустки на навчання, відпустки за власний рахунок та інше).

2. Порядок визначення фонду преміювання

2.1.  Фонд  преміювання  працівників  Відділу  утворюється  в  межах  коштів,
передбачених  на  преміювання  у  кошторисі  та  економії  коштів  на  оплату
праці.

2.2.  На  планування  річного  фонду  преміювання  спрямовуються  кошти  у
розмірі, не менш 30 відсотків посадових окладів.

2.3.  преміювання працівників здійснюється за  рахунок коштів  місцевих та
державних бюджетів в межах фонду оплати праці та економії оплати праці.

2.4. Економія фонду оплати праці утворюється за рахунок вакантних посад,
тимчасової  відсутності  працівників  та  визначається  як  різниця  між
затвердженим у кошторисі фондом оплати праці і фактично використаним.

3.  Показники преміювання та визначення розміру премії

3.1. Преміювання працівників Відділу здійснюється на підставі:

-начальнику відділу- розпоряджень голови сільської ради;



-  керівникам закладів  освіти  та  культури та  працівникам апарату  відділу-
наказів начальника Відділу;

-працівникам закладів освіти та культури- наказів керівників закладів освіти
та культури.

3.2. Преміювання здійснюється за результатами роботи за звітний період у
відсотках до посадового окладу або в абсолютній (фіксованій) сумі в межах
фонду заробітної плати.

3.3. За результатами роботи за звітний період для визначення розміру премії
працівникам враховуються  такі показники:

- особистий внесок працівника у загальні результати роботи;

- обсяг та інтенсивність виконаної роботи посадовою особою;

- сумлінне виконання своїх посадових обов’язків;

-своєчасне та якісне виконання завдань відповідно до посадових обов’язків;

- дотримання виконавської та трудової дисципліни.

4. Порядок преміювання.

4.1. Бухгалтерією Відділу щомісяця визначається сума коштів, яка може бути
спрямована  на  преміювання в  даному місяці  та  середній  розмір  премії  та
готує інформацію для проекту наказів про преміювання працівників Відділу.

4.2. Преміювання здійснюється одночасно з виплатою заробітної плати.

4.3. У разі наявності економії фонду оплати праці  в цілому за рік також може
здійснюватися   преміювання  працівників  за  результатами  роботи  за  рік  з
урахуванням особистого вкладу.

4.4. Працівникам Відділу виплачується:

-   матеріальна  допомога  на  оздоровлення  в  розмірі,  що  не  перевищує
середньомісячної заробітної плати при наданні щорічної відпустки;

-  матеріальна  допомога  на  вирішення  соціально-побутових  питань  що  не
перевищує середньомісячної заробітної плати.

Сільський голова Володимир Сич



Додаток  1 до рішення 

925 сесії 7 скликання Лука-
Мелешківської сільської ради

від _________________

_

Перелік

посад працівників відділу  освіти та культури Лука-Мелешківської
сільської ради з ненормованим робочим днем системи Міністерства

освіти та науки України, яким може надаватися додаткова оплачувана
відпустка тривалістю 7 календарних днів

Начальник Відділу – 7 днів;

Бухгалтер -7 днів.

Сільський голова Володимир Сич


