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1. Загальш положения

1.1. Це Положения вводиться з метою матер1ального стимулювання 
директора Комунального позашкыьного навчального закладу «Мюька комплексна 
дитячо-юнацька спортивна школа» Дншровсько! мшько! ради (дал1 - КПНЗ 
«МКДЮСШ» ДМР) за сумлшне i як1сне виконання поставлених перед ним завдань, 
забезпечення надежного р!вня виконавчо! та трудово! дисциплши та визначае 
порядок i розм1ри виплати йому премш за пщсумками робота.

1.2. Премшвання директора КПНЗ «МКДЮСШ» ДМР здшснюеться 
вщповщно до його особистого вкладу в загальш результата пращ за пщсумками 
робота за м1сяць.

2. Порядок та умови премповання

2.1. Педагопчний/трудовий колектив до 10-го числа мюяця надае 
начальнику управлшня спорту департаменту гумаштарно! политики 
Дншровсько! MicbKoi ради сво! пропозицй щодо премповання директора КПНЗ 
«МКДЮСШ» ДМР за минулий Mi сядь.

2.2. Начальник управлшня спорту департаменту гумаштарно! полынки 
Дншровсько! MicbKoi ради вносить пропозицпо щодо премповання директора 
КПНЗ «МКДЮСШ» ДМР в межах фонду оплати npani шляхом подання 
проекту наказу на премповання.

2.3. Пщставою для виплати премй директору КПНЗ «МКДЮСШ» ДМР 
е наказ директора департаменту гумаштарно! политики Дшпровсько! мюько! 
ради.

2.4. За результатами робота за мюяць для визначення розм1ру премш 
враховуеться:

- систематична робота щодо зм1цнення та покращення матер1ально- 
техн1чно! бази КПНЗ «МКДЮСШ» ДМР;

- розробка i запровадження заход1в, що сприяли економ1! 
енергоресурс1в, матер1ал1в та грошових кошНв;

- укомплектовашеть установи кадрами, !х стаб1льшсть, вщсутн1сть
скарг;

- забезпечення реал1зац1! у КПНЗ «МКДЮСШ» ДМР проекта 
партиципаторного бюджетування;

- ефективна взаемод1я з громадськими орган1зац1ями, державними та 
комунальними закладами, органами м1сцевого самоврядування;

- участь у грантових, благод1йних та шших програмах щодо залучення 
незаборонених чинним законодавством джерел ф1 нансування для розвитку 
КПНЗ «МКДЮСШ» ДМР;

- проведения круглих стол1в, семшар1в, вебшар1в тощо.



При премйованш можуть бути враховаш i шнй показники роботи, яю 
свщчать про покращення д1яльност1 КПНЗ «МКДЮСШ» ДМР, а саме:

- збшыпення KuibKOdi висококвал1ф1кованих спортсмешв у склад 
нащональних зб1рних команд У крайни;

- оргашзащя системи шдвшцення квал1фйсацй та професшно! 
майстерносН тренер1в-викладач1в КПНЗ «МКДЮСШ» ДМР.

- збшынення чисельносН вихованщв КПНЗ «МКДЮСШ» ДМР;
- кшькють перемог, здобутих медалей вихованцями КПНЗ «МКДЮСШ» 

ДМР у змаганнях мюького, обласного, всеукрашського та м1жнародного р1вшв.
- оргашзацЙ! спортивних змагань м1ського та обласного рт'вшв.

2.5. Директор КПНЗ «МКДЮСШ» ДМР може бути повшстю або 
частково позбавлений преми з причин:

- порушення трудово! та фшансово! дисциплши, правил внутршнього 
розпорядку, в1дсутност1 iHiniaTHBH та творчого ставлення до роботи, 
зменшення контингенту учшв закладу - розм!р npeMii зменшуеться на 50 %;

- наявшсгь обгрунтованих скарг на директора КПНЗ «МКДЮСШ» ДМР 
- розмгр преми зменшуеться на 50 %;

- вщсутшсть результативност1 у виконанн1 окреслених задач, низький 
р1вень виконавчо! дисциплши - розм1р npeMii зменшуеться на 75 %;

- директор, на якого накладено дисцишп парне стягнення, позбавляеться 
npeMii у повному po3Mipi.

2.6. В окремих випадках за виконання особливо важливо1' роботи або з 
нагоди 50-pi4Horo та 75-pi4Horo ювiлeю директору КПНЗ «МКДЮСШ» ДМР 
може бути одноразово виплачена прем1я у po3Mipi до 200 % посадового окладу 
в межах загального фонду оплати пращ.

З.Джерела та розм1ри премпованнн

3.1. Премйовання директора КПНЗ «МКДЮСШ» ДМР здшснюеться за 
результатами роботи щомюячно в межах eKOHOMii загального фонду оплати 
пращ, у вщсотках до посадового окладу, з врахуванням надбавки i доплати.

3.2. 1ндивщуальний po3Mip преми директора КПНЗ «МКДЮСШ» ДМР 
за виконання показникгв, зазначених в п. 1.2, 2.3 цього Положения, 
визначаеться директором департаменту гуман1тарно1' политики Дн1провсько1' 
MicbKoi ради за поданням начальника управл1ння спорту департаменту 
гумаштарно! пол1тики Днiпpoвcькoi MicbKoi ради та обмежуеться 
максимальним розм^ром 100% за рахунок загального фонду бюджету та за 
рахунок спещального фонду бюджету, якщо разом з директором КПНЗ 
«МКДЮСШ» ДМР передбачаеться премйовання не меню, як 25 % кшькоси 
пращвниюв закладу, яю зад1ян1 у його наповненн!. Po3Mip npeMii не може 
перевищувати одного посадового окладу (ставки заробггно!' плати, тарифно! 
ставки) з урахуванням тдвищень.

3.3. Надбавки за висою досягнення у пращ, за виконання особливо 
важливо! роботи (на строк ii' виконання), за складшсть, нaпpyжeнicть у po6oTi



встановлюються у po3Mipi до 50 % посадового окладу (ставки заробпно! плати, 
тарифно! ставки) згщно з чинним законодавством Украши у раз1 наявносН 
eKOHOMii фонду.

3.4. У раз1 наявносп економй' фонду оплати пращ в цшому по КПНЗ 
«МКДЮСШ» ДМР також може здшснюватися премповання директора КПНЗ 
«МКДЮСШ» ДМР за результатами роботи за рйс з урахуванням його 
особистого вкладу.

3.5. Премй не виплачуються за час вщпусток, тимчасово! 
непрацездатност1.

3.6. Директору КПНЗ «МКДЮСШ» ДМР, який вщпрацював неповний 
мюяць у зв'язку з призовом до лав Збройних Сил Украши, переведениям на 
шшу роботу, виходом на пенено, звшьненням та з шших поважних причин, яю 
передбачеш трудовим законодавством, виплата премй може здшснюватися за 
фактично вцщрацьований час.

3.7. Спори з питань премповання розглядаються у порядку, 
передбаченому чинним законодавством Украши.

4. Порядок i термши премповання

4.1. Проект наказу про премповання директора КПНЗ «МКДЮСШ» 
ДМР готуе начальник управлшня спорту Дшпровсько! м1сько! ради та подае 
для розгляду директору департаменту гумаштарно! пол1тики Дшпровсько! 
MicbKoi ради до 20-го числа м1сяця, наступного за звпним.

4.2. Прем1я виплачусться в термш виплати зароб!тно! плати.

5. Джерела премшвання

5.1. Прем1я директору КПНЗ «МКДЮСШ» ДМР виплачусться в межах 
фонду оплати пращ. На премшвання також можуть направлятись кошти за 
рахунок економи фонду заробггно! плати, що утворюються протягом року в 
Заклад1, а також кошти спещального фонду. Розм1р економй' зароб1тно! плати 
визначасться як р1зниця м1ж плановою сумою асигнувань за кошторисом (з 
урахуванням змш, що вщбуваються за встановленим порядком) та сумою 
фактичних витрат, наростаючим тдсумком з початку року.

5.2. Розрахунок економй за щцписом директора КПНЗ «МКДЮСШ» 
ДМР додасться до наказу з в1зою заступника директора департаменту 
гумаштарно! шштики Дн1провсько! м1сько! ради з фшансово-економ1чних 
питань.


