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ЧЕРНIГIВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

Чернiгiв )ry

Про заtпверйкення Полохсення
про премiюв а н ня пра цiв н u KiB
,Ще парmаuенmу економiчноzо розв umtE
обл qcHoi оерJlrов н oi аОм iH icmpo цii

Вiдповiдно до Законiв УкраТни <Про дер]кавну службу>, <Про оплату
працЬ>, постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 18.01.2017 Ns l5 (Питання
оплати працi працiвникiв державних органiв>, наказу MiHicTepcTBa розвитку
економiки, торгiвлi та сiльського господарства Украiни вiд 23,03.2021 N9 609
<Про умови оплати працi робiтникiв, зайнятих обслуговуванням органiв
виконавчоТ влади. мiсцевого самоврядування та Тх виконавчих органiв. органiв
прокуратури, судiв та iнших органiв>, заре€строваного в MiHicTepcTBi юстицii
Украiни 08.04.2021 за Ns 474lЗ6096, враховуючи Типове положення про
премiювання державних службовцiв органiв державноi влади, iнших
державних органiв, ixHix апаратiв (ceKpeTapiaTiB), затверджене наказом
MiHicTepcTBa соцiальноТ полiтики Укратни вiд l3.06.20lб Л! б46,
зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 30.06.20lб за Л! 903/290ЗЗ, з
метою магерiального стимулювання високопродуктивноi та iнiцiативноТ працi,
пiдвищення ii ефективностi, якостi, заiнтересованостi у досягненнi ij'кiнцевого
результату! забезпечення належного рiвня виконавськоi, труловоТ дисциплiни
та посилення персонмьноТ вiдповiдальностi прачiвникiв,Щепартаменту
економiчного розвитк1 обласноТ лержавноi алмiнiсr рашii

наказую:

l. ЗАТВЕРДИТИ Положення про премiювання прачiвникiв flепартаменту
економiчного розвитку обласноi державноТ алмiнiстрацiТ, що додасться.

2.Керiвникам структурних пiдроздiлiв забезпечити безумовне
дотримання вимог Положення про премiювання праttiвникiв .Щепартаменry
економiчного розвитку обласноТ державноi адмiнiстраuii.

3. Визнати таким, що втратив чиннiсть наказ директора .Щепартаменту
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розвитку економiки та сiльського господарства обласноi державнот
адмiнiстрацii вiд 14.11.2019 JФ 73-к <Про затвердхення Полохення про
премiювання працiвникiв {епартаменry розвитку економiки та сiльського
господарства обласноi державноi адмiнiстрацii>.

4. Контроль за виконанням цього наказу заJIишаю за собою.

.Д,иректор Олександра ХОМИКr



ЗАТВВРДI(ЕНО

наказ директора [епартаменту
екояомiчного ро]витку обласноi
державноi адмiнiстрацiт

ar/- о6, zQzt року N. /f

ПОЛОЖЕННЯ
про премiювання працiвникiв

Щепартаменry економiчцого розвитку обласноi дерясавноi адмiнiстрацii

I. }агальнi положеншя

1.1. Положення про премiювання працiвникiв .Д,епартаменту
економiчного розвитку обласноi державноi адмiнiстрацii (дшi - Положення)
визначае порядок визначення розмiрiв. нарахування та виплати премiй
державним службовцям, якi займають посади державноТ служби категорiй <Б> i
<В>, прачiвникам, якi виконують функцiТ з обслуговування та робiтникам,
зайнятих обслуговуванням (лалi - працiвники),Щепартаменту економiчного
розвитку обласноi державноi адмiнiстрацiТ (далi {епартамент),

1.2. I]e Положення розроблено вiдповiдно до Законiв УкраТни <Про
державну службу), <Про оплату працi), постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд l8,01.20l7 Ns l5 (Питання оллати праui працiвникiв державних органiв".
наказу MiHicTepcTBa розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства
Украiни вiд 2З.OЗ.202l Nэ 609 <Про умови оплати працi робiтникiв, зайнятих
обслуговуванням органiв виконавчоТ влади, мiсцевого самоврядування та Тх
виконавчих органiв. органiв прокуратури. сулiв Tll iнших органiв".
зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 08.04.202l за Nс 474136096,
наказу MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики Украiни вiд 13.06.2016 Nl 646 <Про
затвердження Типового положення про премiювання державних слухбовцiв
органiв державноТ влади, iнших державних органiв, iiHix апаратiв
(ceKpeTapiaTiB)>, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 30.06.2016 за
N 90з/29033.

l.З. Премiювання праttiвникiв fепартаменту проводиться з метою
матерiального стимулювання високопродуктивноi та iнiцiативноi прачi,
пiдвищенl,tя ii ефективностi, якостi, заiнтересованостi у досягненнi ii кiнцевого
результату, забезпечення належного рiвня виконавськоi, трудовоТ дисциплiни
та посилення персона.lIьноТ вiдповiдальностi за доручену роботу або поставленi
завдання.

1.4. !ержавним службовцям,Щепартаменту можуть встановлюватись TaKi
вили премiй:
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дiяльностi;
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за результатами щорiчного оцiнювання службовоi

Z) мiсячна, квартмьна премii вiдповiдно
загальнi результати роботи.

до особистого внеску в

1.5., визначае

1.5. Працiвникам, якi виконують фУнкцii з обслуговування та робiтникам,зайнятим обслуговуванням, мохе встановлюватися мiсячна або 
- 

квартальна
цремiя, вiдповiдно до особистого внеску в загальнi результати роботи,
незалежно вiд того, чи встановлюеться вона державним службовцям.

1.6. Вид премiювання, передбаченого пунктами 1.4. та
директор Департаменту.

1.7. Розмiр премii встановлюеться директором ,Щепартаменту шляхом
видання вiдповiдного наказу.

Премiя директору Департаменту встановлюеться пiсля вреryлювання
реального конфлiкту iHTepeciB в установленому порядку вiдповiдпо до """"оrозаконодавства.

. 1.8._ Загмьний розмiр премiй, передбачених пiдпунктом 2 пункту 1.4.
роздiлу l, якi може отримати державний службовець за piK, не може
перевишlувати 30 вiдсоткiв фонду його посадового окладу за pik.

1.9. Фонд премiювання встановлю€ться в розмiрi 20 вiдсоткiв загмьного
фонду посадових окладiв за piK та економii фонду оплати працi.

1,10. ФонД премiювання за результатами щорiчноi очiнки службовоi
дiяльностi визначасться в межах визначеного фонду премiювання.

II. Порядок впзначення розмiру премii
2.1. Розмiр мiсячноi або квартальноi премii працiвника fiепартаменry

залежитЬ вiд його особистого внеску в загальний результат роботи з
урахуванням таких критерiiЪ:

l) iнiцiативнiсть у роботi;
2) якiсть виконання завдань, визначених положеннями про flепартамент

розвитку економiки та сiльського господарства обласноi державноi
адмiнiстацii, структурний пiдроздiл, у якому працюе працiвн"*, йо.о
посадовою iнструкцiею, а також дорученнями керiвництва [епартаменту та
безпосереднього керiвника прачiвн и ка:

3) TepMiHoBicTb виконання завдань;
4) виконання додаткового обсягу завдань (участь у провадженнi

нацiонапьних реформ, роботi комiсiй, робочих груп тощо).

2.2, Нарахування мiсячноТ або квартальноi премiй працiвникам
!епартаменту здiйснюсться у вiдсотках до лосадового окладу, пропорцiйно
вlдпрацьованому часу.

Подання Щодо орiентовного розмiру премii кожного працiвника
!епартаментУ в залежностi вiд показникiв роботи, зазначених в пунктi 2.1
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роздiлу II цього Положення, нада€ться керiвником структурного пiдроздiлу
.Щепартаменту за погодженням профiльного керiвника на узагальнення вiдцiлу
фiнансового забезпечення.

Подання цодо керiвникiв структурних пiдроздiлiв здiйснюють ix
оезпосереднl керlвники.

У разi порушення виконання обов'язкiв, передбачених посадовою
iнсгрукчiсю прачiвника, TepMiHiB виконання доручень та завдань керiвника
сtруктурного пiдрозлiлу. ненмежного ix виконання, за допущенi недолiки.
та./або в залежностi вiд завантаженостi працiвникiв, керiвник структурного
пiдроздiлу вправi вносити подання щодо премiювання окремих лрацiвникiв
зазначеного структурного пiдроздiлу з перерозподiпом або зменшенням
розмiру премii. Вказане враховусться директором [епартаменту при прийняттi
остаточного рiшення.

Остаточне рiшення щодо розмiру премii кожному прачiвнику
!епартаменту приймасться директором .Щепартаменту на пiдставi наданих
вiддiлом фiнансового забезпечення узагальнених пропозицiй керiвникiв
струкryрних пiдроздiлiв.

!иректору .Щепартаменту мiсячна або квартальна премiя встановлюсться
за погодженням iз суб'ектом призначення.

2.З, Премiювання державного службовця за результатами щорiчного
оцiнювання службовоi дiяльностi проводиться у разi отримання ним вiдмiнноi
оцiнки за результатами шорiчного оuiнювання.

Розмiр премii за результатами щорiчного оцiнювання службовоi
дiяльностi встановлюсться в однакових вiдсотках до посадового окJIаду для
державних службовшiв .Цепартаменту. якi отримали вiдмiнну оцiнку за

результатами щорiчноlо очiнювання в поточному роцi.
Зазначена премiя нарахову€ться незаJIежно вiд фактично вiдпрацьованого

часу у мiсяцi, в якому вона виплачусться.

III. Порядок нарахування тs вшплати премiй

3.1. Вiддiл фiнансового забезпечення ,Щепартаменту в межах доведеного
фонду оплати працi щомiсяця наприкiнцi поточного мiсяця або щоквартаtу
визначае загальну суму коштiв, що спрямовусться на премiювання (за наявностi
коштiв на премiювання) та повiдомляс директору .Щепартаменту орiентовний
вiдсоток премiювання за мiсяць або квартал для внесення пропозицiй щодо
премiювання праuiвникiв Делар]аменту керiвниками структурних пiдроздiлiв
flепартаменту,

3.2. На пiдставi письмових пропозицiй керiвникiв структурних
пiдроздiлiв ,Щепартаменту, або осiб, якi ii замiщують, вiддiл фiнансового
забезпечення узагальнюе iнформацiю шодо орiентовного розмiру премii
кожного працiвника Щепартаменту та подас ii директору [епартаменту для
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прийняття остаточного рiшення, що € пiдставою для
директора Департаменту.

з.4. За пропозицiею безпосерелнього керiвника може проводиться
премiювання працiвникiв, якi звiльняються, у мiiячi звiльнення за бакrrчно
вiдпрацьований час.

3.5. Мiсячнi та квартальнi премiт не нараховуються у наступних
випадках:

l) за перiоди вiдпусток (ocHoBHoi, додатковоТ та iнших, передбачених
законодавством), тимчасовоi непрацездатностi, а також в iнших випадках, коли
згiдно iз законодавством виплати проводяться з розрахунку середньоi
заробiтноi плати;

2) державним службовцям, яким встановлено випробувальний TepMiH при
прийнятгi на роботу;

З) державним службовцям, якi призначенi на посаду в мiсяцi, за який
проводиться премiювання;

4) у разi притягнення працiвника до дисциплiнарноТ вiдповiдальностi,
вчинення ним дисциплiнарного проступку або застосування до нього
дисциплiнарних стягнень премiювання не проводиться за мiсяць або квартал,
коли таке стягнення було застосовано, ЯкЩо iнше не зазначено у вiдповiдному
наказi (розпорядженнi).

3.6. Мiсячна премiя виплачуеться не пiзнiше вiд TepMiHy виллати
заробiтноi плати за мiсяць, за який лроводиться премiювання, ttBapTa.lrbнa
премiя _ не пiзнiше вiл TepMiHy виплати заробiтноi плати за останнiй мiсяць
квартму. за який проводи,l ься премiювання.

Премiя за результатами Щорiчного оцiнювання с.1ужбовоТ дiяльностi
виплачуетьсЯ не пiзнiше вiд TepMiHy виплати заробiтноi плати за мiсяць, уякому затверджено висновок щодо результатiв оцirrювання службовоi
дiяльностi, але не пiзнiше грудня року, у якому проводиться оцiнювання
службовоi дiяльностi.

3.7. Спори. пов'язанi з нарахуванням i виплаtою премiТ, вирiшуrоться
вiдповiдно до чинного законодавства.

Начальник управлiння фiнансового и 1,1 . l .
зчб"зпеr""r" .опо"пrй бу*.-r.р rsuй^furБлодимир ОГIАЕIАСЕНКо

пiдготовки проек^ту наказу


