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Вiдповiдно до вимог Закону УкраiЪи ,,Про державну службу" вiд
|0.12.2015 року Jф 889-VIII, Закону УкраТни ,,Про Уповноваженого ВерховноТ
Ради УкраiЪи з прав людини" вtд 2З грудня 1997 року Ns 776l97-BP, постанов
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 06.04.20Iб р. JФ 292 ,,Щеякi питання оплати
працi державних службовцiв у 2016 роцi" (зi змiнами), вiд 06.04.20rб року
J\b 289 ,,Про затвердженнrI Положення про застосуваннrI стимулюючих виплат
державним службовцям", вiд 06.04.20Iб р. J\Гч 268 ,,Про умови оплати працi
працiвникiв державних органiв, якi виконують функцii з обслуговування, у
20|6 роцi", вiд 20 квiтня 20116 р. J\Гч 304 ,,Про умови оплати працi окремих
керiвних працiвникiв державних органiв, на яких не поширю€ться дiя Закону
УкраiЪи,,Про державну службу", вiд 5 травня 20tб р. JФ З23 ,,Про умови оплати
працi працiвникiв патронатних служб в державних органах", вiд 09.0З.200б р.
М 268 ,,Про упорядкування структури та умов оплати працi працiвникiв
апарату органiв виконавчоi влади, органiв прокуратури, сулiв та iнших
органiв", вiд 19.07.2006 р. Jф 984 ,,,Щеякi питання оплати працi працiвникiв
апарату органiв виконавчоТ влади, органiв прокуратури, судiв та iнших
органiв", наказу MiHicTepcTBa працi УкраiЪи вiд 02.10.1996 р. JФ 77 ,,ГIро умови
оплати працi робiтникiв, зайнятих обслуговуванням органiв виконавчоi влади,
мiсцевого самоврядування та ik виконавчих органiв, органiв прокуратури, сулiв
та iнших органiв"(зi змiнами), з метою заохочення працiвникiв CeKpeTapiaTy
Уповноваженого ВерховноТ Ради Украiни з прав людини за сумлiнну працю,
проявлену творчiсть i iнiцiативу та пiдвищення ix вiдповiдалъностi за
виконання поставлених завдань на наJIежному piBHi,

нАкАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про премiювання та надання матерiальноi

допомоги працiвникам CeKpeTapiaTy Уповноваженого BepxoBHoi Ради
Украiни з прав людини (додаеться).



2. Визнати таким, що втратив чиннiсть наказ Уповноваженого ВерховноТ
Ради УкраiЪи з прав людини вiд 20.|2.2012 р. J$ 28-п ,,Про затвердженнrI
Положення про порядок премiювання та надання матерiальноТ допомоги
працiвникам CeKpeTapiaTy Уповноваженого Верховноi Ради УкраiЪи з
прав людини".

З. Контроль за виконанням цього наказу з€Lлишаю за

Уповноважений ВерховноТ Ради Укра
з прав людини В.В. Лутковська



ЗАТВЕРДХtЕНО

наказом Уповноваженого Верховноi
ради Укратни з прав людини

"iд,,Щ' фБ€лrа 2016 р. Лч---"-1_ -а/

у
)

положення
про премiювання та надання матерiальноI допомоги працiвникам

CeKpeTapiaTy Уповноваженого Верховноi Ради УкраiЪи з прав
людини

I. Загальнi положення

1.1. ПоложеншI про порядок премiювання та надання матерiальноТ допомоги
пр;цrЬлика_м CeKpeTapiaTy Уповноваженого Верховноi Ради Украiни з прав
людини розроблевс:,i}чгховiдно до вимог Кодексу законiв про працю УкраТни,
Законiв Украiни ,,про, державну службу", ,,Про оплату працi", ,,Про
Уповноваженого R;dрховноi Ради УкраiЪи з rrрав людини", постанов Кабiнету
MiHicTpiB .Укryаiни вiд 06.04.2016 р. J\Ъ 292 ,,.Щеякi питання оплати прачi
дер.ъзrвних службовцiв у 2016 роцi" (зi змiнами), вiд 06.04.2016 року
Ns 289 ,,ПрО затвердженнrI Положення про застосування стимулюючих виплат
державним службовцям", вiд 06.04 .20|6 р. JФ 268 'Про умови оплати працi
працiвникiв державних органiв, якi виконlтоть функцii з обслуговування, у
20|6 роцi", вiд 20 квiтня 201,6 р. JФ З04 ,,Про умови оплати працi окремих
Керiвних працiвникiв державних органiв, на яких не поширюеться дiя Закону
Украiни,,Про державну службу", вiд 5 TpaBHrI 2016 р. J\Ъ 323 ,,Про умови оплати
працi працiвникiв патронатних сrryжб в державних органах", вiд 09.03.200б р.М 268 ,,ПРо упорядкування структури та умов огIлати працi працiвникiв
аПаРаТУ органiв виконавчоТ влади, органiв прокуратури, судiв та iнших
ОРганiв", вiд 19.07.2006 р. J\b 984 ,,Щеякi питання оплати працi працiвникiв
аПаРаТУ органiв виконавчоI влади, органiв прокуратури, судiв та iнших
органiв", наказу MiHicTepcTBa працi Украiни вiд 02.10.2006 року М 77 ,,Про
}моВи оплати працi робiтникiв, зайнятих обслуговуванням органiв виконавчоi
ВЛаДИ, мiсцевого самоврядування та ix виконавчих органiв, органiв
прокуратури, судiв та iнших органiв"(зi змiнами).
1.2. ПоложеннrI про порядок премiювання та надання матерiальноi допомоги
працiвникам CeKpeTapiaTy Уповноваженого Верховноi Ради Украiни з прав
лЮДини розроблене з метою заохочення працiвникiв за сумлiнну працю,
Проявлену творчiстъ i iнiцiативу при виконаннi завданъ визначених
Положенням про CeKpeTapiaT Уповнова}кеного Верховноi Ради УкраiЪи з прав
людини, пiдвищення компетентностi, вiдповiдальностi працiвникiв
CeKpeTapiaTy за виконаннrI посадових обов'язкiв, змiцнення виконавськоi
дисциплiни, реалiзацiю принципу: ,,за кращу працю - кращу оплату".
1.З. Премiюваннrl державних службовцiв, окремих керiвних працiвникiв, на
яких не поширюетъся дiя Закону Украi'ни,,Про державну службу", CeKpeTapiaTy
Уповноваженого ВерховноТ Ради УкраiЪи з прав людини може здiйснюватись



вiдповiдно до ik особистого внеску в загuшьнi результати роботи за мiсяць,
квартutл та за результатами щорiчного оцiнювання службовоi дiяльностi на
пiдставi нак€ву Уповноваженого ВерховноТ Ради УкраiЪи з прав людини.
1.4. За рiшенням Уповноваженого Верховноi Ради УкраiЪи з прав людини та у
ВиЗначених ним розмiрах за бездоганне, сумлiнне виконання працiвниками
службових обов'язкiв та iншi досягнення в роботi, вiдповiдно до ik особистого
вкJIаду в заг€шьнi результати роботи, а також з нагоди державних свят, в межах
коштiв передбачених на премiювання у кошторисi CeKpeTapiaTy та eKoHoMiT
коштiв на оплату працi, службовцям може виплачуватись премiя, вiдповiдно до
пл.2 п. 2 постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 09.0З.2006 р. JФ 268.
1.5. В окремих випадках за виконання особливо важливоТ роботи та окремих
дор)л{ень керiвництва може бути виплачена одноразова грошова премiя за
поданнrIм Керiвника CeKpeTapiaTy чи безпосереднього керiвника структурного
пiдроздiлу.
1.6. Службовцям та робiтникам, зайнятим обслуговуванням iнституцiТ
Уповноваженого мiсячна грошова премiя нада€ться з€Llrежно вiд ikнього
робочого вкJIаду в кiнцевi результати роботи CeKpeTapiury, вiдгrовiдно до п.2
пп. ж) нак€}зу MiHicTepcTBa працi УкраiЪи вiд 02.10.1996 року j\Ъ 77.
1.7. Премiювання Уповноваженого ВерховноТ Ради УкраiЪи з прав людини
здiйснюсться вiдповiдно до чинного законодавства на пiдставi наказу Керiвника
CeKpeTapiaTy чи Уповноваженого.
1.8. ПоложеннrI про порядок премiювання та надання матерiальноТ допомоги
працiвникам CeKpeTapiaTy Уповноваженого Верховноi Ради УкраiЪи з прав
людини, змiни i доповненнrI до нього затверджуютъся Уповноваженим.

2. Порядок визначення фо"ду премiювання

2.I. Фонд премiюваннrl утворюеться у розмiрi не менше 20 % посадових
окладiв та економii фонду оплати працi.
2.2.Видатки на премiювання та виплату матерiальноТ допомоги передбачаються
в кошторисi витрат CeKpeTapiaTy Уповноваженого Верховноi Ради Украiни з
прав людини в межах фо"ду оплати працi.

3. Показники премiювання та змiст оцiнки рiвня виконання
працiвниками службових обов'язкiв для ix премiювання

З.l.Премiювання працiвникiв CeKpeTapiaTy Уповноваженого Верховноi Ради
УкраiЪи з прав людини провадиться залежно вiд ix особистого внеску в загальнi
результати роботи пiдроздiлу.
3 .2. ГIри визначеннi розмiру премii враховуеться :

З.2.|. Виконання працiвником функцiон€Lпьних обов'язкiв, виявлення iнiцiативи
щодо забезпечення виконання завдань, що визначенi положенням про
структурний пiдроздiл, в межах наданих повноважень.
З.2.2. Своечаснiсть та якiсть виконання наказiв, дорутень, розпорядженъ i
завдань керiвника пiдроздiлу, виданих в межах його повноважень.
З.2.З. Своечаснiсть та якiсть виконаннrI затверджених планiв роботи.
З.2.4. Щотримання затверджених iнструкцiй, порядкiв i правил CeKpeTapiaTy
Уповноваженого Верховноi Ради УкраiЪи з прав людини.



З.2.5. Вмiння працiвника документувати свою дiяльнiсть, готувати вихiднi
документи, якi не потребують доопрацювання та виправлення.
З.2.6. Щостовiрнiсть iнформацiТ в документах, якi готуються працiвником.
З.2.7 . Об'ективнiсть висновкiв, оцiнок та ре€Llrънiстъ зроблених прогнозiв.
З.2.8. Професiоналiзм (теоретичнi знання та практичне володiння ситуацiею у
сферi вiдання пiдроздiлу, знання та вмiння застосовувати законодавчi акти в
межах посадових обов'язкiв).
З.2.9. Робота з пiдвищення квалiфiкацii.
3.2.10. Формування, зберiгання та використання справ згiдно затвердженоi
номенклатури.
З .2.I 1 . Щотримання Правил внутрiшнього трудового розпорядку.
З.2.|2. Якiстъ i
працiвника.

повнота виконаннrI обов'язкiв тимчасово вiдсутнього

З.2.|З. Своечаснiсть та якiсть пiдготовки довiдкових та ана-шiтичних матерiалiв
до проектiв нормативно-правових aKTiB для розгляду на засiданнях урядових
KoMiTeTiB та Кабiнету MiHicTpiB УкраТни.
3.2.14. Своечаснiсть та якiсть пiдготовки довiдок, експертних висновкiв до
законопроектiв.
3.2.|5. Вплив поведiнки працiвника на мор€Lльно-психологiчний клiмат
колективу.
3.2.16. Органiзацiя особистого прийому громадян, розгляд заяв, звернень, скарг
l пропозицlи.

4. Порядок премiювання працiвникiв i розмiр премiТ

4.1. Премiювання працiвникiв CeKpeTapiaTy Уповноваженого Верховноi Ради
Украiни здiйснюеться щомiсячно вiдповiдно до ik особистого вкJIаду в загальнi
РеЗУлЬтати роботи, в межах коштiв передбачених в кошторисi CeKpeTapiaTy на
оплату працi та економii фонду оплати працi.
4.2. Розмiр премiТ державним службовцям за поточний мiсяць, кварт€lJI та за
РеЗУЛЬТаТами щорiчного оцiнювання службовоi дiяльностi встановлюстъся у
вiдсотках до посадового окладу, за фактично вiдпрацъований час, в меж€ж
н€uIвних коштiв на оплату працi та врахуванням покulзникiв, визначених п. З.1 -
3.2 цього Положення.
4.3. Розмiр премii окремим керiвним працiвникам, на яких не поширюеться дiя
Закону Украiни ,,Про державну службу", за поточний мiсяць, квартал, piK
ВСТанОВЛЮеТъся у вiдсотках до посадового окладу, за фактично вiдпрацьованиЙ
час, в межах наявних коштiв на оплату працi та BpaxyBaHHrIM показникiв,
визначених п. 3.1 - 3.2 цього Положення.
4.4. Розмiр премiТ працiвникам патронатноi служби Уповноваженого за
поточниЙ мiсяцъ, KBapT€lJI, piK встановлюеться у вiдсотках до посадового
окладу, за фактично вiдпрацьованиЙ час, в межах наявних коштiв на оплату
працi та врахуванням пок€lзникiв, визначених п. 3.1 -З.2 цього Положення
4.5. Розмiр премii службовцям та працiвникам, якi виконують функцii з
обслуговування CeKpeTapiaTy, за поточний мiсяць, KBapT€LII, piK встановлюеться
у вiдсотках до посадового окладу з врахуванням Bcix надбавок та доплат, за
фактично вiдпрацьований час, в межах наявних коштiв на оплату працi та
врахуванням показникiв, визначених п. 3.1 - 3.2 цього Положення.



4.6. Вiдповiдно до пп.3 п.2 наказу MiHicTepcTBa працi УкраIни вiд 02.10.1996
РОКУ J\b 77 робiтникам, зайнятим обслуговуванням установи, надаеться мiсячна
грошова премiя з.tIIежно вiд ikнъого вкладу в кiнцевi резулътати роботи.
4.7. Розмiр премiТ робiтникам, зайнятим обслуговуванням установи,
визначаеться Уповноваженим ВерховноI Ради УкраiЪи з црав людини у
вiдсотках до посадового окладу, з врахуванням Bcix надбавок та доплат, за
фактично вiдпрацьований час, в межах наявних коштiв на оплату працi та
врахуванням покulзникiв, визначених п. 3.1 - 3.2 цього Положення.
4.8. Розмiр премiI Керiвнику CeKpeTapiaTy, заступнику Керiвника CeKpeTapiaTy,
Представникам Уповноваженого Верховноi Ради Украiни з прав людини,
керiвникам структурних пiдроздiлiв визначае Уповноважений Верховноi Ради
УкраiЪи з прав людини.
4.9. Премiювання Уповноваженого BepxoBHoi Ради УкраiЪи з прав JIюдини
ЗДiЙснюсться в розмiрi вiдповiдно до чинного законодавства, а також до
державних i професiЙних свят у межах коштiв, передбачених в кошторисi
CeKpeTapiaTy Уповноваженого Верховноi Ради УкраiЪи з прав людини на
оплату працi та eкoнoмii фонду оплати працi.
4.10. Розрахунок мiсячного фо"ду премiювання працiвникiв та пiдготовка
проекту нак€}зу здiйснюеться Вiддiлом планово-фiнансовоi дiяльностi,
бухгалтерського облiку та звiтностi на пiдставi пропозицiй Керiвника
CeKpeTapiaTy.
4.||. Рiшення про премiювання працiвника, розмiр премii приймасться
Уповноваженим ВерховноТ Ради Украiни з прав людини.
4.I2. Пiдставою дJIя нарахування премii -працiвникам CeKpeTapiaTy е наказ
УпОвноваженого Верховноi Ради Украiни з прав людини, в якому вкЕIзуеться

розмiр премiювання у вiдсотках.
4.|3. Виплата премii здiйснюеться за умови забезпечення бюджетними коштами
обов'язкових виплат iз заробiтноi плати працiвникам.
4.|4. За наявностi коштiв розмiр премii, яка виплачусться одному працiвнику,
не обмежуеться.

v 4.|5. При зниженнi якостi роботи працiвникiв, низькому Ti piBHi, невиконаннi
обов'язкiв, визначених посадовими iнструкцiями та iншими нормативними
ДОКУМенТами, порушеннi трудовоТ дисциплiни розмiр премii зменшуеться або
премiя не нараховуеться.
4.|6. Премiя не нараховусться працiвникам, якi допустили порушення трудовоi
дисциплiни або нен€lлежно виконувrulи службовi обов'язки та iншi порушення,
за якi на них накJIаденi стягнення, у мiсяцi видачi наказу.
4.|7. ПремiТ не виплачують працiвникам за час вiдпусток, тимчасовоi
НеПрацеЗдатностi, навчання з метою пiдвищення квалiфiкацii, в тому числi за
КОРДОноМ, а також в iнших випадках, коли згiдно з чинним законодавством
виплати проводятъся виходячи iз середньоi заробiтноi плати.
4.18. Працiвникам, якi звiльнилися з роботи за власним бажанням чи перейшли
в порядку переведення на i"-y робо,ту вiдпрацювавши не повний мiсяць, в
мiсяцi, за який провадиться премiювання, премii не виtIJIач)aються, за винятком
працiвникiв, якi вийшли на пенсiю, звiльнилися за станом здоров'я або згiдно з
пунктом 1 частини першоi cTaTTi 40 КЗпП Украiни.
4.|9. Виплата разових премiй працiвникам CeKpeTapiaTy Уповноваженого, з
наГоди державних i професiЙних свят, рiчницi iнституцiТ Уповноваженого



Провадиться за piшeHHrIM Уповноваженого Верховноi Ради УкраiЪи з прав
людини. Нарахування разовоi премii проводиться у розмiрi, визначеному
наказом Уповноваженого та в межах економii фонду оплати працi, незаJIежно
вiд вiдпрацьованого часу.

5. Премiювання за виконання особливо важливоi роботи та порядок
надання грошовоi допомоги та матерiальноI допомоги для вирiшення

соцiально-побутових питань.

5.1. Премiювання за виконання особливо важливоТ роботи, сумлiнне виконання
службових обов'язкiв здiйснюетъся в кожному конкретному випадку у розмiрi,
визначеному наказом Уповноваженого BepxoBHoi Ради Украiни з прав людини,
незаlrежно вiд вiдпрацьованого часу.
5.2. Витрати на премiювання за виконаннrI особливо важливоi роботи
здiйснюеться за рахунок фо"ду премiюваннll та eKoHoMii фо"ду оплати працi.
5.3. Щержавним службовцям, керiвним працiвникам, на яких не поширюеться
дiя Закону УкраiЪи ,,Про державну службу", працiвникам патронатноi служби
Уповноваженого, надаеться:
5.3.1. Грошова допомога при наданнi щорiчноi основноТ вiдпустки - у розмiрi,
що не перевищуе середньомiсячноi заробiтноi плати.
5.З.2. Матерiалъна допомога для вирiшення соцiально-побутових питань - у
розмiрi, визначеному нак€вом, аJIе не бiльше середньомiсячноТ заробiтноТ плати
та при наявностi eKoHoMiI фонду оплати працi.
5.4. Працiвникам CeKpeTapiaTy, якi виконуютъ функцii з обслуговування,
надасться:
5.4.\. Матерiальна допомога lтри наданнi rцорiчноi вiдпустки - у розмiрi, що не
перевищуе посадовий оклад працiвника.
5.4.2. Матерiальна допомога для вирiшення соцiально-побутових питань - у
розмiрi, що не перевищуе посадовий оклад працiвника.
5.5. Робiтникам, зайнятим обслуговуванням CeKpeTapiaTy Уповноваженого
ВерховноТ Ради УкраiЪи з прав людини, умови оплати працi яких визначенi
вiдповiдно до накu}зу MiHicTepcTBa працi УкраiЪи вiд 02.10.1996 р. J\Ъ 77,
надастъся:
5.5.1. Матерiальна допомога у розмiрi середньомiсячного заробiтку вiдповiдно
до п.2 пп. з) нак€}зу MiHicTepcTBa працi УкраТни вiд 02.10.1996 року }lЪ 77.
5.5.2. Матерiальна допомога для вирiшення соцiально-побутових питань - у
розмiрi, визначеному наказом, €uIе не бiльше середньомiсячноi заробiтноТ плати
та rrри H€uIBHocTi eKoHoMii фонду оплати працi.
5.6. Службовцям CeKpeTapiaTy Уповноваженого Верховноi Ради УкраiЪи з прав
людини, умови оплати працi яких визначенi вiдповiдно до постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 09 березня 2006 року ,,Про упорядкування структури та
умов оплати працi працiвникiв апарату органiв виконавчоТ влади, органiв
прокуратури, судiв та iнших органiв", надасться MaTepizmbнa допомога для
вирiшення соцiально-побутових питань та допомога на оздоровлення у розмiрi,
що не перевищус середньомiсячноi заробiтноi плати працiвника (пп.3 п.2).



5.7. У разi виплати працiвнику протягом року матерiальноi допомоги у розмiрi,
меншому нiж передбачено цим ПоложеннrIм, за заявою працiвника, при
НаЯВНОСТi можливостi, в кiнцi року, Йому може бути проведена доплата
матерiальноi допомоги в розмiрi рiзницi мiж виплаченою та передбаченою цим
Положенням матерiалъною доrтомогою.
5.8. Виплата грошовоТ допомоги на оздоровлення та матерiальноi допомоги для
вирiшення соцiально-побутових питанъ Уповноваженому Верховноi Ради
УкраiЪи з rrрав людини провадиться у розмiрах вiдповiдно до чинного
законодавства.

б. Термiни премiювання

6.1. Премiя виплачуеться не пiзнiше TepMiHy виплати заробiтноi плати за другу
ПОлоВину мiсяця на пiдставi наказу Уповноваженого Верховноi Ради Украiни з
прав людини.

Керiвник Вiддiлу - головний бухгалтер ,; ,6zn 
7,-.l. Бондаренко


