


складності виконуваних робіт та функцій, рівня відповідальності та творчої 

активності; 

 - створення умов для підвищення заробітної плати фахівців відповідно до 

особистого внеску у кінцеві результати роботи Прилуцького закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №7 (ліцею № 7) Прилуцької міської 

ради Чернігівської області;  

- стимулювання до виконання працівниками службових обов’язків на 

високому професійному рівні та зміцнення трудової дисципліни.  

Визначення розміру премії та її виплата проводиться в залежності від 

специфіки роботи і особистого трудового внеску кожного працівника.  

1.3. Преміювання здійснюється за рахунок та в межах затвердженого фонду 

заробітної плати Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №7 (ліцею № 7) Прилуцької міської ради Чернігівської області  на 

поточний рік за джерелами утворення економії цього фонду, а саме:  

-  економія фонду оплати праці за загальним та спеціальним фондами 

державного бюджету, яка може утворюватись за рахунок наявних вакансій, 

тимчасової непрацездатності, відпусток без збереження заробітної плати 

тощо в межах затвердженого кошторису доходів та витрат на календарний 

рік для усіх працівників Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів №7 (ліцею № 7) Прилуцької міської ради Чернігівської області;  

- кошти спеціального фонду державного бюджету в межах фактичних 

надходжень та затвердженого фонду оплати праці.  

    Норми цього Положення реалізуються закладом тільки в межах наявних 

коштів та кошторису, при цьому не допускається створення кредиторської 

заборгованості з оплати праці.   

 

2. Порядок і розміри преміювання 

 

2.1. Преміювання працівників Прилуцького закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №7 (ліцею № 7) Прилуцької міської ради Чернігівської 

області може проводитись за підсумками роботи трудового колективу за 

місяць (квартал, рік тощо), до державних і професійних свят, ювілейних дат, 

та в інших випадках за умови виконання основних показників діяльності  

Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №7 (ліцею № 

7) Прилуцької міської ради Чернігівської області відповідно до 

затверджених критеріїв якості роботи і в залежності від особистого внеску 

кожного працівника.  



Преміюванню підлягають співробітники, які займають посади згідно 

штатного розпису Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №7 (ліцею № 7) Прилуцької міської ради Чернігівської області, а 

також працівники по роботі за сумісництвом. 

Перелік професійних свят, до яких здійснюється преміювання працівників 

встановлюється Колективним договором.  

Для цілей цього Положення, встановлюються наступні ювілейні дати: 50, 

55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 років.  

2.2. Преміювання може бути персональним за особистий внесок у 

виконання важливого завдання чи термінової роботи, до знаменної дати 

тощо.  

2.3. Розмір премії конкретного працівника залежить від особистого внеску в 

результати роботи, може встановлюватись як у відсотках до посадового 

окладу, так і в фіксованій грошовій сумі, не обмежується граничними 

розмірами та встановлюється на підставі наказу директора Прилуцького 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №7 (ліцею № 7) 

Прилуцької міської ради Чернігівської області за погодженням із 

профспілковою організацією. 

2.4. Бухгалтерською службою виплата премій здійснюється, як правило, у 

терміни виплати заробітної плати за другу половину місяця, визначені 

Колективним договором Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів №7 (ліцею № 7) Прилуцької міської ради Чернігівської області . 

 

3. Показники преміювання 

 

3.1. Головними критеріями оцінки праці працівників при преміюванні є:  

- своєчасне і якісне виконання планової або оперативної роботи, доручень, 

наказів, розпоряджень;  

- значні досягнення в роботі, високі показники діяльності;  

- розроблення і впровадження заходів, спрямованих на економію 

енергоресурсів, водопостачання, матеріалів, і енергозберігаючих 

технологій; 

- інші критерії та показники діяльності, що не суперечать законодавству та 

цьому Положенню.  

3.2. При визначенні премії заступникам директора з навчально-виховної 

роботи враховується: 

- організація системи роботи щодо підвищення кваліфікації та професійної 

майстерності педагогів; 



- створення належних умов щодо виконання навчальних програм; 

- якісний та дієвий контроль за навчально-виховним процесом, якістю 

знань, умінь, навичок учнів; 

- чітку організацію роботи і здійснення контролю щодо забезпечення 

охорони життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу. 

3.3. При визначенні премії заступнику директора з адміністративно-

господарчої роботи враховується: 

- якісна організація роботи щодо утримання приміщень навчального закладу 

у належному санітарно-гігієнічному стані; 

- чітка організація роботи щодо організації обліку та збереження 

матеріальних цінностей; 

- здійснена на високому рівні робота щодо підготовки навчального закладу 

до нового навчального року; 

- належна організація та систематичний контроль протипожежного стану 

навчального закладу. 

 3.4. При визначенні розміру премії педагогічним працівникам 

враховується: 

- якісна сумлінна праця (якість проведених уроків та занять, використання 

новітніх технологій в освітньому процесі, участь у суспільно-громадському 

житті закладу, стан документації, належний рівень виконавської та трудової 

дисципліни, ефективна робота з батьками, організація та участь у заходах); 

- сприяння розвитку здібностей учнів (підготовка учнів-переможців 

учнівських олімпіад-навчальних предметів різних рівнів та конкурсу 

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук та 

інших конкурсах); 

- перемога та участь у професійних конкурсах педагогів; 

- участь у розробці підручників, навчально-методичних посібників, засобів 

навчання, рекомендацій, авторських навчальних програм тощо; 

-  досягнення високих результатів у навчанні та вихованні учнів. 

3.5. При визначенні розміру премії працівникам  бухгалтерської служби 

враховується: 

- своєчасне нарахування заробітної плати педагогічним та технічним 

працівникам  закладів дошкільної та загальної  середньої освіти; 

- забезпечення організації  роботи щодо обліку та збереження матеріальних 

цінностей; 

- своєчасне виконання  договірних  відносин з оплати постачання 

енергоносіїв, продуктів харчування, пального та інших товарів робіт та 

послуг;  

 - своєчасне подання визначеної законодавством бухгалтерської звітності; 

- систематичне оприлюднення  планів закупівель,  заключених  договорів; 



- сумлінне ставлення до виконання функціональних обов’язків; 

- дотримання в роботі вимог діючого трудового законодавства, Правил 

внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативно-правових актів, які 

регламентують різні сторони їх трудової діяльності; 

- відсутність порушень трудової дисципліни, техніки безпеки та охорони  

праці; 

- ініціативність у діяльності та результативність. 

3.6.  При визначенні розміру премії окремим працівникам враховується: 

- сумлінне ставлення до виконання функціональних  обов’язків; 

- дотримання в роботі вимог діючого трудового законодавства, Правил 

внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативно-правових актів, які 

регламентують різні сторони їх трудової діяльності; 

- відсутність порушень трудової дисципліни, техніки безпеки та охорони 

праці; 

- ініціативність у діяльності та результативність. 
 

4. Позбавлення премії 

 

4.1. Розмір премії працівника може бути зменшено за такими підставами: 

 -  невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків та 

недотримання вимог посадової інструкції; 

 -  порушення виконавчої дисципліни (запізнення на роботу чи передчасне 

залишення свого робочого місця, порушення термінів виконання доручень 

та завдань, отриманих у тому числі на нарадах та оперативних нарадах, 

неякісного їх виконання);  

-  порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку Прилуцького 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №7 (ліцею № 7) 

Прилуцької міської ради Чернігівської області; 

-  порушення правил техніки безпеки і охорони праці, виробничої санітарії, 

недотримання вимог санітарно-епідеміологічного режиму;  

4.2. Працівник позбавляється премії за: 

- повторні або систематичні порушення, передбачені п. 4.1. Положення; 

-   недотримання антикорупційного законодавства; 

- недотримання трудової дисципліни (прогул, поява на робочому місці в 

стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, порушення встановленого 

режиму роботи) та інші грубі порушення Правил внутрішнього трудового 

розпорядку; 






