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Про затвердження Порядку здiйснення
виплати надбавок, премiй та допомог
керiвним працiвникам Чернiгiвськоi
районноi державноТ адмiнiстрацiТ

Вiдповiдно до Закону УкраТни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>>,

постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 20 квiтня 20|6 року М З04 <Про

умови оплати працi посадових осiб, керiвникiв та керiвних працiвникiв окремих

державrrих органiв, на яких не поширю€ться дiя Закону УкраТни <<Про державну
службу> (далi - KepiBHi працiвники) затвердити Порядок здiйснення виплати

надбавок, премiй та допомог керiвним працiвникам Чернiгiвсъкоi районноi
державноТ адмiнiстрацii, що додаеться.

Голова районноТ
державноi адмiнiстрацii t В.Б. Корж
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ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районноi державноi адмiнiстрацiлi л-"€l, 
оацЙ* 2018 року М la

порядок
здiйснення виплати надбавок, премiй та допомог керiвним працiвникам

' Чернiгiвськоi районноi державноi адмiнiстрачii

1. I_{ей Порядок розроблений вiдповiдно до Закону Украiни кПро мiсцевi

державнi адмiнiстрацii>, постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiНИ

вiд 20 квiтня 2ОIб року J\Ъ З04 <Про умови оплати працi посадових осiб,

керiвникiв та керiвних працiвникiв окремих державних органiв, на якиХ не

поширюеться дiя Закону Украiни <про державну службу>> та визначае умови
оплати працi керiвних працiвникiв (голови, першого заступника голови,

заступника голови) ЧернiгiвськоI районнот державноi адмiнiстрацiт в частинi

здiйснеНня ви11лати надбавки за вислугУ poKiB, надбавки за iнтенсивнiсть працi,
премiт, матерiальноi допомоги на оздоровлення, матерiалъноi допомоги для
вирiшення соцiально-побутових питань.

2. Установити, що керiвним працiвникам Чернiгiвсъкоi районноi
державноi адмiнiстрацii виплачуеться :

2.1,.Надбавка за вислугу poKiB у розмiрi 3 вiдсоткiв посадового окладу за

кожен календарний piK заJIежно вiд стажу роботи, до якого зарахоВУЮТЬСЯ

перiод роботи на посадi, ранiше набутий стаж державноi служби та перiоди

роботи, передбаченi статтею 4б Закону УкраТни <Про державну службу>, аЛе не

бiльше 50 вiдсоткiв посадового окладу.

Керiвним працiвникам, у яких протягом капендарного мiсяця виникло
право на uiдвищення надбавки за вислуry poKiB, розмiр надбавки змiнюсться з

дня набуття права на пiдвищення.

2.2.Надбавка за iнтенсивнiсть працi в розмiрi до l00 вiдсоткiв посадового
окладу з окремим визначенням конкретного розмiру розпорядженням голови

районноТ державноi адмiнiстрацii.

У разi несвосчасного виконання завдань, погiршення якостi роботи i
порушення трудовоi дисциплiни надбавка скасовуеться або ii розмiр
зменшуеться.

2.3. Мiсячна або квартаJIьна премii вiдповiдно до ik особистого внеску в

загальнi резулътати роботи у межах коштiв, передбачених у кошторисi на
премiюваннrl працiвникiв районноi державноi адмiнiстрацii.
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премiювання проводиться з метою матерiалъного стимулюваннявисокоIIродуктивноi та iнiцiативноi працi, пiдвищення iT ефективностi, якостi,заiнтересованостi у досягненнi fl кiнцевого резулътату, забезпечення наJIежногорiвня виконавсъкоi, трудовоi д".ц"rrоi""" та цосилення персональноiвiдповiдалъностi.

Вид премiювання визначае голова районноi державноi адмiнiстрацiТ.
РозмiР премii керiвниМ працiвнИкам районноi державноi адмiнiстрацi1визначаетъся одноосiбно головою районноi державноi адйнiстрацii.
Виплата мiсячноi премii здiйснюетъся не пiзнiше вiд TepMiHy виплатизаробiтноi плати за мiсяць, за який проводитъся премiювання, кварт€Lлъна - непiзнiше вiд TepMiHy вигIлати заробir"оi.rпurи за останнiй мiсяцъ квартЕtлу.

премii не нараховуютъся у наступних випадках:

1) за перiоди вiдпусток (ocHoBHoi, додатковоi та iнших, передбачених
законодавством), тимчасовоI непрацездатностi, а також в iнших випадках, колизгiднО iЗ законодавствоМ виплати проводятъся з розрахунку середнъоiзаробiтноi плати;

2) керiвним працiвникам, якi звiлънилисяз роботи в мiсяцi або кварталi, заякий проводитъся премiювання, до моменту прийнятгя рiшення провстановлення премii;
a\э) у раз1 застосування до працiвника дисциплiнарного стягненняпремiювання не проводитъся за мiсяцъ або кварт€UI, коли таке стягнення булозастосовано, якщо iнше не зазначено у вiдповiдному розIIорядженнi.

л,__ ?_!,IИIаТеРiаЛЬНа ДОПОМога на оздоровлення пiд час надання щорiчноiвlдгIустки у розмiрi середньомiсячноi заробiтноТ плати керiвного працiвника.
2,5, Матерiалъна допомога для вирiшення соцiально-побутових питаньможе надаватися один р€в на pik у розмiрi середнъомiсячноi заробiтнот плати напiдставi особистоi заяви, в межаrф"дуЪ.rпйи працi 

" 
.rоrоо"Ъму роцi.

рiшення про надання матерiальноi допомоги приймастъся головою
районноi державноi адмiнiстрацii в межах затвердженого фонду оплати працi.

2,6,ВстановленнЯ надбавоК, премiЙ та допоМог головi районноi державноТадмiнiстрацii здiйснюеться за погодженням з головою Чернiгiвсъкоi обласноi
державноi адмiнiстрацii.

Заступник керiвника апарату
районноi державноi адмiнiстрацii Т.П. Шара


