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про премiювання, встановлення надбаБок та,. наданцtr матерiальноi
до помоги п ра цi вн ика м Уп равлiн ня мiстобУдув._цнffя' та архiтектури
Вишневоi MicbKoi ради Бучанського району Киiвськоi областi
Щане Положення про премiювання, встановлення надбавок та надання
матерiальноi допомоги працiвникам Управлiння мiстобудування та архiтекryри

Положення) розроблено у вiдповiдностi до Закону Украiни пПро службу в
органах мiсцевого самоврядування>>, Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
09.0З.2006 року JЮ 268 uПро упорядкування структури та умов оплати працi
працiвникiв апарату органiв виконавчоi влаци, органiв прокуратури, судiв та
iнших органiв> (зi змiнами), наказу Мiнпрацi Украiни вiд 2З.0З.202| М 609
"Про умови оплати прачi робiтникiв, зайнятих обслуговуванням органiв
Виконавчоi влади, мiсцевого самоврядування та ix виконавчих органiв, органiв
прокуратури, судiв та iнших органiв"(iз змiнами), з метою покращення

органiзацii працi працiвникiв управлiння, пiдвищення Тх персональноТ
вiдповiдальностi по забезпеченню реалiзацii державноi полiтики у галузi
мiстобулування та архiтектури, зацiкавленостi в ефективному виконаннi своТх
функцiон€Lпьних обов'язкiв та з метою пiдвищення вiдповiдальностi за
виконання трудових обов'язкiв працiвниками Управлiння мiстобулування та
архiтектури ВишневоТ MicbKoT ради Буrанського району Киiвськоi областi.
1. Загальнi положення
1.1. Премiювання працiвникiв Управлiння мiстобулування та архiтектури
Вишневоi MicbKoi ради Буrанського району КиiЪськоi областi (далi
Працiвникiв управлiння), здiйснюеться вiдповiдно до ix особистого внеску в
загальнi результати роботи за пiдсумками роботи за мiсяць, а також до
державних, релiгiйних, професiйних свят, ювiлейних дат, Щня MicTa, та iнших

святкових дат, передбачених ст.7З Кодексу Законiв про працю Украiни.
1.2. По наслiдках роботи за мiсяць на премiюванIuI Працiвникiв управлiння
спрямовуються кошти у межах фо"ду премiювання, утвореного у розмiрi не
менше 10О% посадового окJIаду та eкoнoMii фонду оплати працi. При цьому
береться до уваги, що вiдповiдно до Закону Украiни пПро службу в органах
мiсцевого самоврядування) заробiтна плата . посадових осiб мiсцевого
,
самоврядування скJIада€ться з окладу, доплати за ранг, надоавки за вислуry
poKiB та iнших надбавок i премiй.
1.3. Вiдповiдно до ст.2 Закону УкраТни .<Про оплату 'irрацi> премiТ,
пов'язанi з виконанням посадових завдань i функцiй, с додатковою заробiтною
платою.

|.4. Положення визначае умови -га порядок премiювання, встановленtUI
надбавок та надання матерiальноi допомоги Працiвникам управлiння з метою
стимулюваннrI сумлiнного та якiсного виконання ними cBoix посадових
обов'язкiв, iнiцiативного й творчого пiдходу до вирiшенНЯ ПОСТаВЛеНИХ

завдань, забезпеЧеннЯ належноГо рiвнЯ трудовоi та виконавськоi дисциплiни.

Умови премiювання
2.1. Премiювання начаJIьника Управлiння мiстобулування та архiтектури
Вишневоi мiськоi ради Бучанського району Киiвськоi обrцасТi (далi
начальника управлiння) та Працiвникiв управлiння проводиться за успiшне та
2.

якiсне виконання cBoix посадових обов'язкiв, згiдно додаткУ 1 до lIоложення,
2.2. Асигнування на премiювання перЪдбачаються в Кошторисi на
MicbkoT ради
Вишневот мlсько1
архiтектури Бишневоl
Ради
утриманнJI Управлiння мiстобулування та архlтектури
Буtанського району Киiвськоi областi (далi - Управлiнrrя мiстобулування та

'

архiтекryри).
2.3. основними критерiями для премiювання Начальника управЛlння е:
забезпеченнЯ виконаннЯ повноважень, покJIадених на Управлiння

мiстобулування та архiтектури;
своечасне та якiсне виконання завдань Вишневого мiського голови, секретаря
мiськоi ради, заступникiв мiського голови;
своечасна та якiсна реалiзацiя полiтики у сферi булiвничтва, архiтектури та
мiстобулування;
свосчаснiсть та якiсть пiдготовки проектiв нормативно-правових aKTiB та
здiйснення ix правовоi експертизи на високому професiйному piBHi;
забезпечення виконавськоi дисциплiни в пiдпорядкованому Управлiннi;
забезпечення виконання плану роботи;
забезпечення виконання труловоТ дисциплiни.
2.4. основними критерiями для премiювання Працiвникiв управлiння е:
посадовими
обов'язкiв, згiдно
сумлiнне виконання

функчiон€шьних

з

iнструкчiями;
своечасна та якiсна пiдготовка матерiалiв для розгляду на засlданшIх, нарадах
тощо;
безучtовне дотримання виконавськоi та труловоi дисциплiни;
проявлення iнiцiативи та внесення пропозицiй щодо вирiшення складних i
проблемних питань;
своечасне та якiсне виконання планiв роботи Управлiння мiстобудування та
архiтекryри;
свосчаснiсть та якiсть пiдготовки проектiв нормативно-правових aKTiB та
здiйсненНя ix правОвоТ експертизИ на високОму професiйному piBHi,
Одночасно з цими показниками враховусться:
- вiдсутнiсть обгрунтованих скарг на виконання функцiоншIь,них обов"язкiв;
вiдсутнiсть порушень трудовоТ дисциплiни;
вiдсутнiсть порушень чинного законодавства.

3.

Порядок премiювання i затвердження премiй

3.1. ПРемiювання Начальника управлiння та заступника

начЕLльника

здiйснюсться щомiсячно на пiдставi розпорядженнlI Вишневого мiського голови.
З.2. ПРеМiТ Працiвникам управлiння встановлюються згiдно наказу
Начальника управлiння.
З.З. РозмiР премiТ Працiвникам управлiння визнача€ться Начальником
управлiнtш на пiдставi наказу, вiдповiдно до ix особистого внеску в загальнi
результати роботи, рiвня труловот та виконавськот дисцигtлliни, iнтенсивностi
працi.
3.4.
3.4.

Премii
Премii

за цим

Положенням нараховуються

за

щомiсячними

результатами роботи BciM Працiвнйкам управлiнця за фактично вiдпрацьований
ЧеС ВiДПОВiДНО До посадового окладу. За перiоди, якi не вiдносятьс4 до
фактично вlдпрацьованого часу (основна, додаткова та учбова вiдпустка,
перебування на курсах пiдвищення квалiфiкацii, тимчасова непрацездатнiсть)
премii не нараховуються

3.5. ПРемiювання Працiвникiв управлiння до державних, релiгiйних,
професiйнrх свят, ювiлейних Д2Т, Дня MicTa, та iнших святкових' ДТ,
передбачених ст.7з Кодексу законiв про працю Украiни здiйснюеться за

рахунок економii фоrrду оплати працi.

3.6. ВИтрати, пов'язанi з премiюванням Працiвникiв управлiння у
вiдповiдностi до цього Положення проводяться за рахунок асигнувань,
передбачених кошторисом на вказанi цiлi, iз загzLльного фо"ду бюджету

ВИШНеВОТ MicbKoi територiальноi громади. Фонд премiюванIuI встановлюеться
у
Не
Менше
10%
посадового
окладу
та
eкoнoMii
РОЗМiРi
фонду оплати працi, в
МеЖах ЗаТВердженого кошторису Управлiння мiстобулування та архiтектури.

З.7. При встановленнi показникiв премiювання не може бути основою для
ПОЗбавлення працiвникiв премii за невиконання або неякiсне виконання роботи,
ЯКа не вiдноситься до посадових обов'язкiв Працiвникiв управлiння не е
ДОДаТкоВо оплачуваною роботою вкzваних працiвникiв на пiдставi нак€Lзу
Начальника управлiння.
З.8. Начальнику управлiння надаеться право не премiювати Працiвникiв
управлiння або знижувати розмiр премiТ за упущення в роботi, а саме:
- недбале ставлення до виконання службових обов'язкiв;
- порушення TepMiHiB виконання дорr{ень;
- неякiсна пiдготовка матерiалiв;
- несвосчасне виконання рiшень MicbKoi ради, виконавчого KoMiTeTy;
- несвоечасний розгляд заяв, пропозицiй, скарг громадян;
-порушення правил технiки електробезпекц та пожежноi безпеки, що
призвели до травматизму;
- порушення трудовоi дисциплiни самими лрацiвниками,

i

З.9. Особи, якi зробили проryл, не премiюються. Не премiювання або
Зниження розмiру премii проводиться тiльки за тоЙ розрахунковиЙ перiод, в
якому мапо мiсце упущення в роботi чи зроблено проryл. Працiвники, якi
працюють за сумiсництвом не премiюються.

3.10. Протягом строку дiI дисциплiнарного стягнення премii Працiвникам
управлiннrl не виплачуються.
який
пропрацювали неповний перiод,
Працiвникам,
З.1
проводиться виплата премiй, у зв'язку з переводом на iншу роботу, вступом у
навчаJIьний заклад, виходом на пенсiю, звiльненням за скороченням штатiв та з
iнших поважних причин виплата премiй проводиться iз розрахунку часу
фактично вiдпрацьованого в даному перiодi.
З.|2. Премiя виплачу€ться не пiзнiше вiд TepMiHy виплати заробiтноТ плати
за мiсяць, у якому нараховано премiю Премii, якi виплачуються Працiвникам
управлiння у вiдповiдностi до даного Положення, враховуtоться при
HapaxyBaHHi середнього заробiтку у випадках, передбачених чинним
законодавством.

1.

якi

4. Порядок надання матерiальноiдопомоги
4.1.Матерiальна допомога (матерiа_гlьна допомога на

за

оздоровлення,

матерiальна допомога для вирiшення соцiатtьно-побутових питань) надаетБся в
межах фо"ду заробiтноi плати, затвердженого в кошторисi, на пiдставi, у розмiрах
та в порядку, визначеному Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи Ns 268 вiд
09.03.2006 uПро упорядкування струкryри та умов оплати працi працiвникiв
апарату органiв виконавчоi влади, органiв прокуратури, сулiв та iнших органiв> та
вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
4.2.Виллата матерiальноi допомоги Начальнику управлiнrrя (заступнику
нач€Lльника) здiйснюеться на пiдставi розпорядженнrI Вишневого мiського ГолоВи.
4.3. Виплата матерiа_гlьноТ допомоги Працiвникам управлiння здiйснюеться на
пiдставi нак€цу Начапьника управлiння.

Порядок встановлення i виплати надбавок до посадового оклддУ
5.1 .Встановлення надбавок Начальнику управлiння та ПрацiвниКам
управлiння здiйснюеться в межах фонду заробiтноi плати, затвердженоГО В
кошторисах, на пiдставi, у розмiрах та в порядку, визначеному ПостаНОВОЮ
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 09.0З .2006 Ns 2б8 <Про упорядкування структури
та умов оплати працi працiвникiв апарату органiв виконавчоi влаДи, орГаНiВ
прокуратури, судiв та iнших органiв>, iншими нормативно-правовими актами, якi
5.

реryлюють умови оIuIати працi зазначених посадових осiб.
5.2. Встановлення надбавки Начальнику управлiння (засrylrникУ начальника)
здiйснюсться на пiдставi розпорядження Вишневого мiського голови в розмiрi до
50 % посадового окладу з ypaxyBaHHrIM рангу та вислуги poKiB.
5.3. Прачiвникам Управлiння встановлення надбавки здiйснюеться на пiлставi
О%
посадового окладу з урахуванням
нака3у Нача_гtьника управлiння В розмiрi до 50
рангу та вислуги poKiB.
5.4.Надбавка за високi досягнення у працi або за виконання осОбЛИВО
важливоi роботи встановлюеться з метою зацiкавленостi працiвникiв УправЛiННЯ
у покращеннi стилю роботи, пiдвищеннi професiйного рiвня, досягненнi
високоi якостi працi, а також з метою змiцнення стабiльностi кадрiв. Головнi
критерii оцiнки роботи працiвникiв:
- сумлiнне виконання cBoix слryжбових обов'язкiв;

-

-

-

-

впровадження нових методiв роботи;
удосконЕtленнrl стилю роботи;
пiдвищення квалiфiкацii
виконання особливо важливоiроботи та iH.

5,5. Надбавки виплачуються не пiзнiше вiд TepMiHy виплати заробiтноi
плати за мiсяць, у якому HapaxoBaHi.
5.6.Надбавки зменшуються або скасовуються у разi несвоечасного виконання
завдань, погiршення якостi роботи i порушення трудовоi дисциплiни,
б.

Прикiнцевi поло2Iсення.

6.1. В разi змiни нормативно правових aKTiB, зzвначених в преамбулi цього
Положення, до Положення вносяться змiни вiдлd-вйно до вимог чинного

iаконодавства.
мiський голова
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Iлля ДIКОВ

