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мiського голови, секретаря мiськоi ради, посадових осiб мiсцевого

самоврядування та iнших працiвникiв виконавчого koMiTeTy MicbkoT ради)

виконавЧий KoMiTeT надас копiю запитуваного розпорядження з додатками,
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ОБУХIВСЪКА MICЬKA РАДА
киiвськоi оБлАстI

ВИ"КОНДВЧИЙ KOMITBT
розпорядхtЕння Nbб88

Вiд 28 грудня 2Оlб року MicTo Обухiв

Про затвердження Положення про умови та порядок
премiювання Обухiвського мiського голови,
заступникiв мiського голови, секретаря MicbKoT ради,
посадових осiб мiсцевого самоврядування та iнших працiвникiв
виконавчого KoMiTeTy мiськоI ради

Вiдповiдно до пункту 20 частини 4 cTaTTi 42 Закону УкраТни "Про
мiсцеве самоврядування", cTaTTi 21 Закону УкраТни "Про службу в органах
мiсцевого самоврядування", постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни J\b268 вiд 09
березня 2006 "Про впорядкування структури та умов оплати працi працiвникiв
апарату органiв виконавчоI влади, мiсцевого самоврядування та Тх виконавчих
органiв, органiв прокуратури, сулiв та iнших органiв" ( з наступними змiнами),
керуючись статтею 97 КЗпП Украiни, наказом MiHicTepcTBa працi та соцiальноi
полiтики УкраТни вiд 02.10.96 року ЛГ977, зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицiТ
УкраТни 11.10.96 за Jф 593/1618( iз наступними змiнами), з метою

упорядкування оплати прачi прачilникiв апарату MicbKoT. рали та структурних
пiдроздiлiв виконавчого KoMiTeTy )

1. Затвердити Положення про умови та порядок премiювання
Обухiвського мiського голови, заступникiв мiського голови, секретаря MicbKoT

ради, Тtосадових осiб мiсцевого самоврядування та iнших працiвникiв
виконавчого KoMiTeTy MicbKoT ради (лоласться).

2. Визнати таким, що втратило чиннiсть з 0I.0|.2017 року,
розпорядження Обухiвського мiського голови вiд 29 грудня 2012 року Jt 403
uПро затвердження Положення про умоRи ,та порядок премiювання
Обухiвського мiського голови,
застуtlникiв мiського голови, секретаря MiibKoT ради, посадових осiб мiсцевого
самоврядування та iнших працiвникiв виконавчого KoMiTeTy MicbKoТ ради).

3. Контроль за виконанням покласти на заступника мiського голови,
ксруючоl,о сIIравами l]икоtIавIJоI,о коплir,с,гу Обух"i ,Т MicbKoi ради Рогозу B.I.

Обухiвський мiський голова о_.М. Левченко
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Пушенко Н.В.
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розгtоря;:1ження ()бух i вс ь кого

мiського голови вiд 28 грудня 20lб року

м688

положення
про ум'ови та порядок премiюваltня Обухiвського мiського голови, застуtrlrикiв

мiського голови, секретаря MicbKoi радио посадових осiб мiсцевого
самовряlIуваIIнЯ та irlrrlиx працiвнИкiв викоlIавчогО KoMiTeTy MicbKoi рали

l. Загальtri положеtlня

1.1. ПоложенIIя про умоl]и ,га порялок премitованItя Обухiвського MicbKol-o
голови, заступникiв мiського голови, секретаря MicbttoT Роди, посадових осiб
мiсцевогсl самовряДуванIlя та iнlrtих праlцiвllиltiв викоrlавчоI,о KoMir.cTy MicbKoT ради(далi - Полоlt<ення) розроблене вiдповiдно до cTarTi 42 Закону Украiни "I-Ipo MiciteBe
самоврядУвання", стаггi 2| ЗаконУ Украiни "Про слуяtбу в органах мiсцевого
самоврядування", постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни Jф268 вiд 09 березня 2006
"Про впорядкуваIIня структури та умов оплати працi прачiвникiв апарату opI.aHlB
виконавчоТ llлади, мiсцевого самоврядування та Тх виконавчих органiв" органiв
прокуратури, судiв та iнших органiв"( з наступними змittами), ,га наказу Мiнiс.гБрсl.ва
працi та соцiальноТ полiтики УкраТни Bilt 02.10.96 рокУ лъ77, зареес.tрованим у
MiHicTepcTBi tостицiТ УкраIни 1 1.10.96 за Лс 59зl1618( iз настуIlними змiнами)

1.2. ГIо.llоltення визначас умови й IIоря]lок llремitоllанltя Обухirзськоl.о MicbKo1.o
голови. заступникiв мiського головй,. сскрfl.аря MicbKoT ради. I]осаi(ових осiб
мiсцевого самоврядування та iнших працiвникiв викоrrавчоI,о комiте.гу MicbkoT ради. зметою стимулювання сумлiнного та якiсного виконання ними свотх посалових
обов'язкiв, ittiцiаr,ивного й творчого пiдходу до вирiшення IIоставлених завдань.
забезttечення належного рiвня Tpy;toBoT ,га виконавськоТ :llисцигtлiни. а також до
дер}кавних (мiських) i професiйних свят та кlвiлейних дат.

2. Порядок визначеltllя фоtlду премiюваIlня

2.1, ГIремiюванrrя мiського голови, заступникiв MicbKor-o голови. секретаря MicbKoT
ради, посадових осiб мiсцевого самоврядуванFIя та iIлшtих праltiвttиltiв виконавI{оI-о
KoMiTeTy MicbKoT Ради здiйснrосr,ься в межах KorпTilз. перолбачених на ltремiюваннrl у
кошторисi MicbKoT Ради та eKoHoMiT коirr,гiв ltpo огIJIаI,у lrpalli, гlередбачеllих бкl,цхtетом
на вiдповiдний бюджетний перiол;

2.2. Розмiр премiт за особистий вклад за результатами роботи ради та
KoMiTeTy визначаеться щомiсячно У вiДсотках вiд M.i

" виконавчого
оплати прашi

вiдповiдноТ посадовоТ особи чи працiвника;

,}.ц,ь),,авь

2.3.Розмiр премiй до державних (мiських) i
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особи чи працiвника, або розмiр ltpeMiT вс],аtlовлк)сl,ься у I,ривt{ях. у мея(ах
затверджених видаткiв на оплату працi;

3. ПоказlIики премilоваIIня та розмiр премii

З.1. ГIремiювання мiського голови, заступникiв мiського голови, секретаря MicbKoT
ради, посадових осiб мiсцевого самоврядування та iншtих працiвникiв виконавtIого
rtoMiTeTy MicbkoT Ради здiйснtосться вiдповiдно До Тх особистого tsнеску в загаllьнi
результаТи роботи, рiвнЯ труловоТ та виконавськоТ дисциплiНи, iнтенсивностi працi.

3.2. Загальний розрахунковий розмiр премiй. tцо нараховуtо,гься працiвникам раilи тавиконавчЬго KoMiTeTy, розраховус,tься фiнансово-госIIоларським вi;tлi.ltом
виконавчого KoMiTeTy, виходЯчи з фоrrду премiюваIIня. 1.а визIIаr{астьсЯ у Bi;lcor.Kax,l(o
посадовиХ окладiВ працiвникiВ з урахуВанням: лопJIаl.И за palII, j{ep}I(aBHo1.o
службовuя; ttадбавки за вислугу pokiB; надбавки за виконання особливо важливоi
роботи; або до середньомiсячноТ заробiтноТ плати.

3.3. Показником, що дас право гlрацiвнику на отримаI]IIя премiТ у заI.альному
розрахунковому розмiрi, с сумлiнне та якiсне виконання посадових обов'язкiв.
вiлсутнiсть порушень трудовоТ й виконавськоТ дисциплiни.

3.4. Окремим працiвникам розмiр премii може бути зменшений або збiльtпений вiл
загального розрахунковогО на пiдставi показНикiв, визГIачениХ У додаткУ :fO LIЬОГО
Положення.

4. fIорялок премirоваllIIя

,1.1,.Премiювання мiського гоJIови здiйснtосться у Ilоряilку, визначено]\{), l(им
Поло>lсенням. на пiдс,гавi рiшення сесii'обухiвськоТ Micl,KtlT ра.lи :

4.2..Премiювання здiйснюсться за розпорядженt{ям мiського голови. яке прийма€ться
щомiся.tно за резуJIьтатами робо,ги за поточItий мiсяllь. до державttих (мiських) i
професiйних свят та ювiлейних лат i визначае перелiк осiб, яким }lараховусться
премiя за вiлповiдний мiсяць та розмiр премiй коя<ноi посадовот особи i кожноl-о
працiвника.
4.3,Рiшення про виплату премiТ за вiдповiдний мiсяць приймасться мiським головою
одlrоособово. ПропозицiТ виклада}оться у lзиглlядi проеItту розгIорядження мiського
гоJlови з урахуванням подань керiвникiв пiдроздiлiв апарату виконавчого KoMir.eтy та
самостiйних структурних пiдроздiлiв виконавL{ого ксlмi,ге,гу, П{о IIе с I-оловI{ими
розпорядIJикамИ коштiв. IlpoeKr' розпорядrttення обов'язковий для вiзуванl.tя
засl,уllником мiського голови . ItеруIочим справами виконавчого ксlплi.гетУ,
начальником lоридичного вiддiлу, наLIаJIьI{иком фillаllсово I,ocIIol{apcbKo0-0 вiдztiлу
виконавчого KoMiTeTy MicbKoT Ради. лIачальLIиком вi;lлiлу органiзаtцiйlrо-ка;tровоi
роботи.

4.4.Видаr,ки на премiювання передбачаюl,ься у
управлiння виконавчого KoMiTeTy та iнших органiв

4.5.Премiювання працiвникiв MicbKoT ради та викон
щомiсяця шляхом прийняггя розпорядж8цня, Mi

лл,
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oioq,rur,

на у,гримання органiв

виняток,
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ПРеМiЮвання може були здiйснено за квартал. Премiя випJIачусться не пiзнiпlе строку
виплати заробiтноТ плати за перпIу половину мiсяця, HacTyrIHoI-o за звiтlIим,

4.6. Проект розпорядження про премiювання вноситься заступником мiського голови
керуючим справами виконавчого tiомiтету MicbKoT ради,
ПiДготовку проекту розпорядження здiйснюе вiддiл органiзачiйrrо-калровоТ роботи
виконавчого KoпliTeTy MicbKoT ради.

4.7. Керiвники самостiйних структурних пiдроздi"цiв I]иконавчого комiте,гу та
ЗасТупниКи мiського голови щомiсяця lцо 25 LIисла вносять зас"гупнику MicbKo1,o
ГоЛоВи . керуючому справами виконавLlоI,о KoMi,l,eтy MicbKoT ради поiIання на
премiювання.
У поданнi зазначаються працiвники, яким проIIонусться виплатити премirо в
Загальному розрахунковому розмiрi, ,га окремо праlliвltики. яким зменшусться або
збiльшуеться розмiр премiТ у вiдсо,гках до загальноI,о iз зазначенням конкреl,них
пiдстав та з урахуванням показникiв, визI{ачених у /1одатку до LIboI,o I-Iоло>ttегll-tя.
4.8. Розмiр премiй керiвникам структурних rriдроздiлiв вико}Iавчого KoMiTeTy визнача€
заступник мiського голови, керуючий справами виконавчого KoMiTeTy у вiдповiдностi
до цього Пололсеllttя.
За наявностi пiдстав розмiр премii окремим керiвникам структурних пiitроздiзliв Moxte
бути зменшено або збiльшено, У цьому випадку заступник мiського I,оjlови
керуючий спраЁами виконавчого комi,ге,гу одночасFIо з проектом розпоряд>Itення
подае MicbKoMy головi пояснювальну записку iз зазначенrtям вiдповiдних конкретних
пiдстав.

4,9. Кожному працiвнику, якому зме}{LIIуе,гься або :збi,гIьlllус,гься розмiр rrpeMiT.
повинно бути повiдомлено про це вiдгtовiдllим ксрiвником iз зазначенFIяN,I коIIкре,гних
пi,lстав.

4.10. Ilрацiвник, не згодний з рiшенням llpo ltремiюваlIIJя, може оскаржити його до
приЙняття розпорядження заступнику MicbKoгo гоJIови керуlочий сllраI]аN,Iи
виконавчого KoMiTeTy, MicbKoMy головi" а пiсля прийняrтя розпоряд)tення - до суду в

установленому чинним законодавством порядку.

4.11. За час вiдпусток, тимчасовоi непрачездатностi, перiод пiдвишення ква;riфiкацiТ,
вiдряджень понад 30 дiб, премiт не виплачуються.

4.12. Працiвникам, якi звiltьни.гtися з роботи в мiсяttь. за який проволиться
ttремiювання, премiТ не виплаII),ються. за виFIятком працiвникiв. якi вийrпли Iia
пенсiю, звi"llьненi за станом здоров'я або згiлнo з п. l частигtи перtlIоТ с,г. 40 КЗпП
УкраТни, чи перейшли за переведенням I{a iншу робоr,у (lrосалу).

4.13.У випадку вiдсутностi мiського голови рiшення про премiювання та вiдIlовiдне
розпорядженгtя приймае його ttерLший зас,гуIIник.

4.14.Пiдставою для нарахування та

установленому порядку розпоряджен

l дн0 3 0риг l
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5.Умови премiювання:

5.1. Якiсне та свосчасне виконання у повному обсязi завдань та обов'язкiв,
встановлених законодавчими та нормативними актами, що регулюють дiяльнiсть
Органiв мiсцевого самоврядування, Регламентом MicbKoT ради, положеннями про
вiддiли, посадовими iнструкцiями;
5,2. !отримання труловоТ дисциплiни, Правил внутрiшнього трудового розпорядку;
5.3.!отриМання норм етики поведiнки.

!

б.Премiя може не нараховуватись або ii розмiр зменшуватись.

6.1. Премiя може не нараховуватись або iT розмiр зменшуватись за:
6. 1. 1.невиконання або неналежне виконання посадових обов'язкiв;
6.1.2.порушення та упущення, що призвели до погiршення роботи MicbKoT ради або
виконавчого KoMiTeTy;
6.1.3.порушення труловоТ дисциплiни, недотримання вимог Регламенту MicbKoi ради,
iнших внутрiшнiх документiв, що регулюють дiяльнiсть виконавчого KoMiTeTy;
6.1.4.невиконання розпоряджень та доручень мiського голови, заступникiв голови,
секретаря ради;
5. 1.5.Порушення етики поведiнки;
5.1.6.наявнiсть Порушень, виявлених у ходi перевiрок та ревiзiй, проведених
спецiа,тьними контролюючими органами.
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Додаток до
Положення про про умови та порядок
премiювання Обухiвського мiського
голови, заступникiв мiського голови,
секретаря MicbKoi ради, посадових осiб
мiсцевого самоврядування та iнших
працiвникiв виконавчого KoMiTeTy
MicbKoT рали

N
зlп

1.

2.

3.

ПОКАЗНИКИ
премiювання

КритерiТ зменшення чи збiльшення розмiру премiТ

Розмiр змеtIпIеIIItя або
збiльrпенttя у
вiдсотках ло
визIlачеIIоt,о

розрахуIrкового
заt,аJlьного розмiру

гlозбаtl"llеtltlя ltpebtiT на
l00 %

llозбав.ltсtltlя ttpcbliT tla
l00 %

змеFILuення розrчriру
премiТ lIa 5() 0,о за
кожний випадок
поруtJIеI IIlя

зменшенIrя розмiру
преплiТ на20 О/о за
ко>lttlий виlIаllок
IIоруIIlеIIIiя

зменшення розмiру
премiТ на l0 Yо за
,кожнии випадок
,зниження якостi

розмlру
%

4.

5.

6.

7,

8.

Викоtlанltя особливо ва}I(ливоi' робо,r и,] .1осягIIсlIня]\l
певних резуrIь,гаr,iв
iВиконання роботи у складIJих умовах,га у позаробочий

'час у зв'язку з невiдкладнимлI обс,гавиIIамиaav J JD лJлJ J rr9Dlлr\Jrqлllrllчltl vvw rqDrrr:lqlvlr:

I]исокi досягFIсt{Ilя у робоr,i:

пстрOлуцькА в. l



9.

запобiгання аварiй, катастроф, втрат бюдхtетних
:оштiв, матерiальних цiнностей тощо;

iВиконання роботи, направленоТ на пiдвищення якостi

1управлtння в органах мlсцевого самоврядування:
j- освiтня робота в галузi управлiння, пiдвищення
JквалiфiкацiI посадових осiб, прачiвникiв виконавчого
KoMiTeTy;

;- 
органiзацiя та керiвництво стажуванням в органах

мlсцевого самоврядування ;

j- позRобка та впровадження рекомендацiй, направлених
lHa пlдвищення якостl управлlння.

;премii на 30 % за

iкожний випадок
1досягнень

збiльtлення розмiру
премiТ на 20 oh

B.I. Рогоза
Заступник мiського голови, керуючий справами
виконавчого KoMiTeTy

3i lлFl030РиГlНАЛOМ:

в iдд iлу

/И pz аою
B.l


