
Про затвердження Полохенlrя про
премiюванtrя працiвникiв
КЗК (АРТТЕРИТОРIЯ) ДМР

Вiдповiдно до Кодекоу законiв про праrrrо Украiни, Закону Украiни <Про оtrлаry
працit>, Закону Украiни (Про культуру), вiдповiдно до Постанови Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни вiд 30.08.2002 Nч 1298 <Про оплату праui працiвникiв на ocHoBi сдиноi
тарифноТ сiтки розрялiв ii' коефiцiснтiв з оплаr и прачi працiвникiв установ. закладiв га

органiзацiй окремих галузей бюджетноi сфери)), Постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 20.04.2001 N9 643 (Про затверджеЕюI розмiрiв пiдвищенIlrl посадових
окладiв (ставок заробiтвоi платлt) та додатковоТ плати за oKpeMi види педагогiчвоi
лiялыlостi у вiдношеннi до rарифноi ставки>,

tIАКАЗУЮ;

1, Затвердити Положення лро прсмiювання працiвникiв Комунального
зашаду культури (АРТТЕРИТОРUI) Днiпровськоi MicbKoi ради (да..ri - Положення),
що додасться.

2, Працiвникам КЗК <АРТТЕРИТОРIЯ) {МР неухильшо дOтримуваlися
вимог, визпаченIlх Полоrкенням (п. 1 цього наказу).

j, Визнати,lilким. що в,гратив чиннiсть. наказ КЗК (АРТТЕРИТОРIЯ,) ДМР
про премitоваtrttя праtliвtликilзвiл 25,08,2021 ЛЪ 02-11 ( IIро затвердrкення По,lоr(ення

Комунального зак;rаду кчльтури <АРТТЕР lпровськоl MlcbKol ради).
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Додаток 4
до Колективного доIовору

ДНIПРОВСЬКА MICЬKA РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНlТАРНОi ПОЛIТИКИ

комунАльний за.клад кvльтvги
(АРТТЕРиТоРIя>

днIпровськоi MlcbKoi влди
(кзк ||АрттЕриторIя" дмр)

зАтвЕ
Е{аказ
вiл <

ПОЛОЖЕННЯ
про премiювання працiвникiв КомуЕального закладу кульryри <АРТТЕРИТОРIЯ>

Днiпровськоi MicbKoi ради

1. зАгАльнI положЕння
l , l . I{e полоlttення вводиl ься з MeTolo матерiального с lимулlовання праltiвltикiв

Комунмьяого закладу культури (АРТТЕРИТОРlЯ) Дяiпровськоi MicbKoi ради (надалi
Заклад) за сlмлiпне i якiсне викопаняя cвoix посадових обов'язкiв, творчото пiаходу ro
вирiшення поставлених завдаяь, пiдвищенrrя ефективностi працi, забезпечевня наJIеrсlого

рiвня виконавчоi ta lрудовоi дисциплiни ,lа визнача. порялок i роrмiри виплаи преviй за

пiлсlмками роботи,
1.2.I-Iоложення про премiювання (палалi Положення) розроблено вiдповiдно д,l

Кодексу законiв про працю Украiни, Закону Украiни (Про оплату працi>>, Закоrrу Украiirи <Про
кJльг)т)у, га iнших нормати вно-лравових .loKдteHTiB. шо регуlпоюr ь пиr ання оллаr и працi,

1.3. I|e Положення € складовою частиною прогресивних органiзацiйних форм i
методiв управлiнвя якiстю роботи прачiвникiв Закладу i поширюсться на Bcix члепiв
трудового колекIиву.

1.4, Премiювання с виплmою винагороди працiвникам за ср,tлiнну працю протягом
всгаяовленоI тривмостi робочою часу. за якiсне виконання покладених на праuiвника
завдань i посадових обов'язкiв, за проявлену iЕjцiативЕjсть i застосування iпновацiйних
пiлхолiв 5 роботi. за досягн)ri tpyloBi успiхи. вiдсугнiсrь пор)шень tрудовоi i виконавськоi
дисuиплiни ta здiйснюсtься вiдповiдно до особисtого внеску Ko)(Holo 1 заальнi рез5 tьtаtи
роботи за пiдсlмковий перiод.

1.5, А,uмiнiстраuiя Закладу мас право прийняти рiшеявя про премiюванuя як штатних
працiвникiв так i сумiсникiв.

1.6. Пiдставою для нарахування та виплати премiI с наказ лиректора Закладу.

2. ВИДИ ТА ПIДСТАВИ ПРЕМIЮВАННЯ

2.1. Премiювання подirrясться ва премii, пов'язанi з викоЕанням слуясбових завдань i

ф) нкцiй. шо маю l ь сис lематични й xapaкr ер. r а на премii. шо мають однора]овий хараr( гер - з

нагоди державЕих i професiйпих свят, ювiлейпих дат, за пiдс}мками роботи вiдповiдного
перiолу, за виконанЕя важливих та особливо важливих завдаяь тощо. Премii виплачуються
,а наявностi eKoHovii фона5 заробirноIллаrи,
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2,2. Пiд час встаЕовлевня розмiру премii працiвtrикatм береться до уваги
особисtиЙ внесок у пiлсучкОвий ре])льIаТ дiяльностi сlрукlурного пiдроздiлу
закладу загалом, Граничнi розмiри i кiлькiстъ премiювань не обмежуються, якщо
суперечить чинfi им Еормативним документам.

2.3. За окремим наказом працiввикalм можуть виплачуватися премii за пiдсумками

роботи за вiдповiдпий перiод (мiсяць, квартал, пiврiччя, pik), премiя за виков.lння особливо

важливого завдання, премiя з Еzгоди державних та професiйвих свят, з яагоди ювiлсйвих
дат! премiя за складання фlнa!ясовоl зв|тностl тошо,

2.4. За результатами роботи За мiсяць для визяачення розмiру премiЙ враховуеться:

- систематlлчItа робота щодо змiцяення та покращеIшя матерiально-технiчноi бази

Закладу;

- розробка i залровалження заходiв. шо сприяли eKoHoMii енергоресурсiв. vаrерiмiв га

грошових коштiв;
- укомплектоваlliсть кадрами, ix стабiльпiсть, вiдсутнiсть скарг;

- ефективяа взаемодiя з громадськимй органiзацiями. державЕими та комуttмьними
закладalми, оргФiами мiсцевого сомоврядуваняя;

- проведенЕя круглих столiв, ceMiHapiB, вебiнарiв, олiмпiад, симпозilмiв, фестивалiв,
Kotiк}?ciBj презеЕтацiЙ, виставок тощо.

2.5. При премiюванЕi можуть бути Bpaxoвard i iншi показники роботи, якi свiдчать про

покращеппя дiяльностi Закладу, а саме:

- кiлькiсть оргаЕiзованих мiжЕародrих/всеукраrнських, iнших масштабних

iняовацiйвих змодiв та форм роботи;
- зростaшtня обсягiв Еаданвя платЕих послуг (Уо вiдношення до rалогiчного показцика

за попередцiй перiод);

- перемога у грalнтових конкурсах;

- вiдвiдуваltiсть власних заходiв (О/о заповнецЕя глядацькоi зали);

- економiя планових показникiв енергоресурсiв:

- залученЕя додаткових pecypciB (фiяансових, матерiальвих) для покраценяя
матерiальЕо-технiчноi бази Змладу

2.6. При премiюваппi працiвникiв повинеЕ забезпечувalтись зв'язок виплат премiт з

результzrтами роботи кохIlого окремою працiвЕика, а також повиянi враховратись показЕики

дiяльностi Змладу.
2.7, Премiя яараховусться за фа(тично вiдпрацьований час у вИсотках до посадового

окладу або у вiдсотках до посадового окладу з урахуванням падбавки за складнiсть i
напруженiсть у роботi. Також розмiр премii може виражатись окремою сумою.' 

2.8. ПреЙiя може виплачуватись за пiдсумк.lми роботи мiсяця, кварталу. пiврiччя.

дев'яти мiсяUiв. року, KpiM цього. преviя може виплач)загись за виl(онання особливо

важливоi роботи (па TepMiH ii викояанЕя), до державнйх, професiйних та il,ших свят,

ювiлейЕих дат працiвникiв.

З. ШДСТАВИ ПОВНОГО АБО ЧАСТКОВОГО ПОЗБАВJIЕННJI ПРЕМIi

З.l. ПрацiвIrики мож)ть бри позбавлепi премii часгково або в повному обсязi за

ценалежне викоtlдllut покладеЕих на Еих завдаfiь i посадових обов'язкiв, порухення трудовоi

дисциIшiви.
З.2. Премiя не виплачусться:

- за перiо.л перебування праlliвника у вiдпус l ках:
1а перiод тимчасовоi непрацеrдатносr i:

- за перiод ЕавчанЕя з метою пiдвищенЕя квалiфiкацii, зокрема й за кордоЕом, а такох в
iвших 

"ипадках, 
коли за працiввиком згiдво iз законодавством зберiга€ться середньомiсячна

заробiтЕа плата;

- у перiод застосуваItня до працiвЕика заходiв дисциллiнарного стягвення;



пеякiспе виконанt{я cBoix функцiоЕмьпих обов'язкiв;
- порушеIrня трудовоi, фiнавсовоi дисциплiни, технiки безпеки, вiдоутпiстъ iнiцiативи та
творчого вiдношення до роботи;

невиконання правомiряих завдапь адмiнiстрацii Закладу або керiвЕика пi,лроз:tilL1l
вiдсlrнiсrь резlлыаrивносli при виконаннi посlавлених iм 1авдаль:

- притяIчеЕяя працiвЕика до дисциплiнарноi вiдловИмьностi за пор).шенпя ПравIlл
внутрiшнього трудового розпорядку, зокрема за проryл та системmичне зalлiзЕення Еа роботу;

3.3.{раuiвникам, якi розривають труловий логовiр (контракт), премiя може
виплачуватися пропорцiйно до вiдпрацьованого ними часу з урахуванЕям особистоaо вяеску
в загмьнi результати роботи свого с,Ipуктурного пiдроздi.rrу тrабо Закладу. за умови1 що
накaв про премiюванЕя працiвпикiв за результатами роботи пiдписано не пiзнiше даги
звiльнення працiвпика.

,l. розмIр прЕмIi тд джврвлА ФlнАItсувАIlня

4.1, Розмiр премiй працiвЕикiв визначаеться диреюором Закладу у ковкретному HaKaJi
про премiюваЕЕя.

4.2. Премiювання працiвяикiв здiйсвюсться за р,жунок eKoHoMii фонду заробiтноi
плати (загаJlьного та спецiarльЕого фопду), передбаченого в кошторисi витрат Закладу, яка
може створюватися за рахунок ЕедоукомплектуваЕня вaкансiй, лiкарЕяних, вiдпусток без
збереr(ення заробiшоi плати тощо,

4.3 При премiювапЕi працiвникiв повиЕеЕ забезпечуватись зв'язок виплат лремii ]
результатами роботи кожною окремого ГIрацiвника, а також враховувmись показники
дiяльпостi Закладу.

4.4, Премiя вараховуеться за фактичЕо вiдпрацьоваЕий час у вiдсотка,ч до посадового
окладу з урахуванням надбавки за складнiсть i напруженiсть в роботi або може вираr(атись
окремою сумою.

4.5. Премiя мохе виплачувmись за пiдсумками роботи мiсяця, кварталу, пiврiччя,
дев'яти мiсяцiв, року. KpiM цього, премiя може виплачуватись за виконаIltlя особливо
важливоi роботи (на TepMiH ii виконання), до державних, професiйних та iнших свят;
ювiлейцих дат працiвЕикiв.

5. прикIнцЕвI положЕннrI

5,1. Виплата премii за пiлсумками роботи за мiсяць може здiйснюватися розом i]
виплmою заробiтноi плати за звiтний перiод у встановлеЕi строки або iз виплатою заробiтноi
плати за мiсяць. наступний за мiсяцем. {а який ]дiйсню.lься преviювання.

5.2, Спори з питаяь премiюваЕня розглядаються у порядку, передбачевому чинним
закоЕодавством Укрдци.

5.3. Змiни та доповнення до даного Положення Епосяться у порядку, встalновлеЕому
чинним законодавством.
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