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Роздiл I. Загальнi положення

1.1. Колективний договiр мiж адмiнiстрацiсю виконавчого KoMiTery НiжинськоI
MicbKoT ради Чернiгiвськоi областi i трудовим колективом виконавчlD( органiв
виконавчого KoMiTery НiжинськоТ MicbKoT ради, виконавчих органiв апараry

виконавчого KoMiTery MicbKoi ради та ix структурних пiдроздiлiв (далi - колекТивний

договiр) розроблений вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про колективнi договори
i угоди>>, Кодексу законiв про працю УкраiЪи, iнших нормативно-правових aKTiB,

що регулюють трудовi вiдносини.
|.2. Метою цього колективного договору е регулювання трудових

i соцiально-економiчних вiдносин з питань органiзацii працi (служби), умов оплати
працi, гарантiй, пiльг i компенсацiй щодо соцiального, побутового
i культурного обслуговування працiвникiв виконавчих органiв виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi ради, виконавчих органiв апарату виконавчого KoMiTeTy MicbKoT

ради та iх структурних пiдроздiлiв (посадових осiб мiсцевого самоврядування
та робiтникiв), узгодження iHTepeciB працiвникiв та адмiнiстрацii (роботодавця)

з питань, що е предметом цього договору.
1.3. Сторонами за цим колективним договором е:

Адмiнiстрацiя виконавчого KoMiTeTy Нiжинсъкоi MicbKoi ради ЧернiгiвськоТ
областi в особi мiського голови MicTa Нiжина ЧернiгiвсъкоТ областi (роботодавець),

з однiеТ сторони;
трудовий колектив виконавчих органiв виконавчого KoMiTeTy Нiжинськоi

мiськоi ради Чернiгiвськоi областi, виконавчих органiв апарату виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi ради та iх структурних пiдроздiлiв (посадових осiб мiсцевого
самоврядування та робiтникiв) в особi голови ради трудового колективу (або

особи, уповноваженоi трудовим колективом, далi - уповноважений представник),
з другоi сторони.

1.4. Сторони цього колективного договору повною мiрою визнають
повноваження та обов'язки одна одноТ i зобов'язуються в ходi вирiшення Bcix
питань соцiально-економiчних, морulJIьних, виробничих i трудових вiдносин

дотримуватися таких принципiв: законностi; справедливостi; паритетУ
представництва; рiвноправностi; взаемноТ вiдповiдальностi; конструктивностi та
аргументованостi пiд час проведення переговорiв щодо укладення колективного

договору, внесення змiн тадоповнень до нього.
1.5. Цей колективний договiр е нормативним документом локальноТ дii,

укладеним вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни, на пiДставi якого
здiйснюеться регулювання вiдповiдних виробничих, трудових, соцiальнО-

економiчних, морЕlльних вiдносин у трудовому колективi виконавчих органiв
виконавчого KoMiTeTy Нiжинськоi мiськоi ради ЧернiгiвськоТ областi, виконавчих
органiв апарату виконавчого KoMiTeTy мiськоi ради та ik структурних пiдроздiлiв.

1.6. Щiя цього колективного договору поширюються на Bci категорiТ посадових
осiб мiсцевого самоврядування виконавчих органiв виконавчого KoMiTeTy MicbKoT

ради, виконавчих органiв апарату виконавчого KoMiTeTy MicbKoi раДи Та ix
структурних пiдроздiлiв, а також на Bci категорii
обслуговуванням органiв мiсцевого самоврядування та
(далi - робiтники).

робiтникiв, зайнятих
ix виконавчих органiв
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1.7. Колективний договiрукладаеться строком на п'ять poKiB, набирае чинностi
з дня його пiдписання сторонами та дiе до укладення нового.

1.8. Змiни до колективного договору вносяться в обов'язковому порядку
вiдповiдно до змiн чинного законодавства Украiни з питань, що е предметом цього
колективного договору, або за iнiцiативою cTopiH (однiеТ зi cTopiH), пiсля
проведення переговорiв та досягнення взаемноi згоди i набувають чинностi,
як невiд'емний додаток до колективного договору, пiсля його затвердження
i пiдписання на спiльному засiданнi cTopiH.

1.9. Колективний договiр, yci змiни та додатки до нього пiдлягають
обов'язковiй реестрацii в управлiннi працi та соцiального захисту населення
Нiжинськоi мiськоi ради ЧернiгiвськоТ областi у порядку та у спосiб, що
визначаються законом.

1.10. Представник адмiнiстрацiI (роботодавця) та уповноважений
представник ознаиомлюють з колективним договором усlх посадових
мiсцевого самоврядування та робiтникiв, на яких поширюеться сфера його дiI.

ycix посадових осiбознайомлюють з колективним

1.11. Сторони розпочинають переговори щодо укладення нового колективного
договору на наступний строк не пiзнiше, нiж за три мiсяцi до закiнчення строку дiТ
чинного колективного договору.

|.|2. Уповноваженi особи, якi ухиляються вiд участi в переговорах щодо
укладення, внесення змiн чи доповнень до колективного договору, а також виннi
в порушеннi чи невиконаннi зобов'язань щодо нього, несуть вiдповiдальнiсть
у порядку та у спосiб, що визначенi законом.

1.1З. Жодна iз cTopiH, яка пiдписала цей колективний договiр, не може
протягом перiоду його дii в односторонньому порядку приймати рiшення, якi
змiнюють норми, положення таlабо зобов'язання cTopiH колективного договору,
або припиняють його виконання.

Роздiл II. Виробничi та трудовi вiдносини

2.1. Адмiнiстрацiя зобов'язу€ться:

2.1.|. ,Що початку роботи за укладеним трудовим договором:
- роз'яснити працiвникам (посадовим особам мiсцевого самоврядування

та робiтникам) iх права, обов'язки та повноваження, ознайомити iх з правилами
внутрiшнього трудового розпорядку, цим колективним договором та iншими
нормативними актами лок€}JIьноI дii, знання яких е необхiдним для виконання
покладених на працiвника функцiй i завдань;

-визначити працiвникам (посадовим особам мiсцевого самоврядування
та робiтникам) iх робоче мiсце, забезпечити необхiдними для роботи матерiально-
технiчними, органiзацiйними та iншими засобами нормативно-правового,
методично-рекомендацiйного, аналiтичного характеру, iнструкцiями з питань
органiзацii роботи, технiки безпеки, охорони працi тощо;

- забезпечити проведення iнструктажiв працiвникiв (посадових осiб мiсцевого
самоврядування та робiтникiв) з технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, охорони
та гiгiсни працi, протипожежноi безпеки;

- роз'яснити працюючим ix трудовi, моральнi та соцiально-економiчнi права,
якi передбаченi чинним законодавством та цим коJIективним договором, чиннi
правила етики поведiнки тощо.



,i

чинним трудовим
годин на тиждень

в умовах п'ятиденного робочого тижня.
2.|.З. Вiдповiдно до Регламенту виконавчого KoMiTeTy Нiжинськоi MicbKoi

Ради Чернiгiвськоi областi, Положення про апарат виконавчого KoMiTeTy

Нiжинськоi MicbKoT ради Чернiгiвськоi областi, виходячи з виробничоi
необхiдностi, керуючись принципами розумностi та доцiльностi встановити для
працiвникiв (посадових осiб мiсцевого самоврядування та робiтникiв) такий режиМ

роботи та вiдпочинку (KpiM посадових осiб мiсцевого самоврядування вiддiлУ
адмiнiстративно-дозвiльних процедур виконавчого KoMiTeTy Нiжинськоi MicbKoT

ради):
початокроботи-о800;
закiнчення роботи - о 17 00;

перерва для вiдпочинку i харчування - з
вихiднi днi - субота та недiля.

13 00до 14 ОО;

Напередоднi святкових та неробочих днiв, визначених нормами чинноГо
законодавства Украiни, тривалiсть робочого часу працiвникiв (посадових осiб
мiсцевого самоврядування та робiтникiв) скорочусться на одну годину.

Щля працiвникiв (посадових осiб мiсцевого самоврядування та робiтникiв),
на вихованнi (утриманнi) яких перебувають малолiтнi дiти (дитина) BiKoM до 14

poKiB, за заявою таких працiвникiв, на пiдставi вiдповiдного розпорядження
мiського голови (особи, яка здiйснюс його повноваження), початок роботи моЖе

бути змiщений на бiльш пiзнiй час, але не бiльше, нiж на З0 хвилин, за рахУнок
скорочення перерви працiвника для вiдпочинку i харчування на вiДповiДнийчас.

2.|.4. Розробити та затвердити посадовi iнструкцii (функцiональнi обов'язки)
працiвникiв (посадових осiб мiсцевого самоврядування та робiтникiв) на пiДСтавi

Положень про вiдповiднi виконавчi органи виконавчого KoMiTeTy MicbKoi раДИ,
виконавчi органи апарату виконавчого KoMiTeTy MicbKoT ради 'га ik стрУктУрниХ
пiдроздiлiв вiдповiдно до чинного штатного розпису, ознаЙомити З нИМИ

працiвникiв пiд розписку.
2.|.5. Враховувати та н.шежним чином реагувати

уповноваженого представника трудового колективу, голови
KoMiTeTy виконавчих органiв виконавчого KoMiTeTy мiськоi ради, ВикОнаВЧИХ

органiв апарату виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради та ik структурних пiдРОЗДiЛiВ

щодо вдосконалення органiзацii роботи (служби), оплати працi, матерiального та

мор€tльного стимулювання працiвникiв (посадових осiб мiсцевого самоВряДУВаННЯ

та робiтникiв), встановлення для них вiдповiдних гарантiй, пiльг та компенсацiй

у межах чинного законодавства Украiни.
2.|.6. Забезпечувати належнi умови для професiйного (фахового) навчання

працiвникiв (посадових осiб мiсцевого самоврядування та робiтникiв), сПриЯТИ

своечасному пiдвищенню ними квалiфiкацiТ, кар'ерного росту, тощо.
2.|.7. Вживати вичерпних органiзацiйних та практичних захоДiв ЩОДО

запобiгання виробничому травматизму, профiлактики професiйних та iнших
захворювань, нещасних випадкiв тощо.

2.1.8. Забезпечувати наявнiсть у загальнодоступних примiщеннях викоНаВЧиХ

органiв виконавчого KoMiTeTy мiськоi ради, виконавчих органiв аПаРаТУ

на пропозицii'
профспiлкового
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виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради та ix структурних пiдроздiлiв медичних
аптечок, первинних засобiв пожежогасiння тощо.

2.I.9. У межах компетенцii забезпечувати соцiальне страхування працiвникiв
(посадових осiб мiсцевого самоврядування та робiтникiв) вiд нещасних випадкiв
вiдповiдно до Закону Украiни <Про заг€Lльнообов'язкове державне соцiальне
страхування), а водiIв службового автомобiльного транспорту - також вiдповiдно
до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 14.08.1996 М 959 <Про затвердження
Положення про обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв
на транспортi>>.

2.|.l0. Здiйснювати контроль за дотриманням трудовоi (службовоi)
i виробничоТ дисциплiни, забезпечувати належний piBeHb органiзатIiйноТ роботи,
спрямованоi на змiцнення дисциплiни i законностi серед працiвникiв (посадових
осiб мiсцевого самоврядування та робiтникiв).

2.I.tl. У межах чинного законодавства та компетенцii застосовувати заходи
дисциплiнарного стягнення та дисциплiнарного впливу до порушникiв трудовоi
(службовоi) дисциплiни.

2.1.12. Надавжи посадовим особам виконавчих органiв виконавчого KoMiTeTy
MicbKoi ради, виконавчих органiв апарату виконавчого KoMiTeTy MicbKoT ради та ik
структурних пiдроздiлiв основну щорiчну вiдпустку, трив€Lлiстю 30 календарних
днiв, якщо законами Украiни не передбачено бiльш тривалоТ вiдпустки, з виплатою
матерiальноi допомоги для оздоровлення у розмiрi, що не перевищуе однiсТ
середньомiсячноi заробiтноТ плати.

Посадовим особам мiсцевого самоврядування, якi мають стаж державноТ
служби, служби в органах мiсцевого самоврядування понад 10 poKiB, надасться
додаткова оплачувана вiдпустка тривалiстю до 1 5 календарних днiв на piK.

Порядок i умови надання додаткових оплачуваних вiдпусток встановлюються
Кабiнетом MiHicTpiB Украiни (стаття 21 Закону Украiни <Про службу в органах
мiсцевого самоврядуваннл>).

Категорично заборонясться ненадання роботодавцем
вiдпустки повноi трив€Lлостi протягом двох poKiB пiдряд (стаття
гIро працю Украiни).

2.|.lЗ. Щорiчний графiк вiдпусток на piK затверджусться вiдповiдним
розпорядженням мiського голови (особи, яка здiйснюс його повноваження),
погоджуеться з уповноваженим представником не пiзнiше 10 сiчня року, на який
його складено та обов'язково доводиться до вiдома Bcix членiв трудового
колективу.

ПропозицiТ щодо черговостi надання щорiчних вiдпусток yciM категорiям
працiвникiв - посадовим особам мiсцевого самоврядування та робiтникам завчасно
подаються керiвниками виконавчих органiв виконавчого KoMiTeTy MicbKoT ради,
виконавчих органiв апарату виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради та ik структурних
пiдроздiлiв до служби персоналу апарату виконавчого KoMiTeTy мiськоi ради,
з урахуванням можливостi забезпечення нормального режиму роботи таких
виконавчих органiв та ik структурних пiдроздiлiв, а також сприятливих умов для
вiдпочинку працiвникiв, Тх особистих iHTepeciB та сiмейних обставин.

2.|.l4.Вiдповiдно до cTaTTi б Закону УкраТни <Про вiдпустки>> надавати
особам з iнвалiднiстю III групи щорiчну основну вiдпустку тривалiстю
26 календарних днiв.

щорiчноТ основноi
80 Кодексу законiв
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Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд |7.|t.1997 Jtfч 1290(iз

змiнами) за роботу за особливим характером працi надавати додатково 4

кыIендарних днi щорiчноi вiдпустки прибиральникам службових примiщень,

зайнятим прибиранням загальних убиралень та санвузлiв.
Вiдповiдно до cTaTTi 19 Закону Украiни <Про вiдпустки>> надавати

щорiчнододатковi оплачуванi вiдпусткитривалiстю 10 календарних днiв без

урахування святкових i неробочих днiв одному з батькiв, якi мають двох або

бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB, або дитину з iнвалiднiстю, або якi усиновили
дитину, MaTepi (батьку) особи з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи А I групи,

одинокiЙ MaTepi, батькУ дитинИ або особи з iнваЛiднiстЮ з дитинства пiдгрупи А I

групи, який виховуе iх без MaTepi (у тому числi у разi трив€Lлого перебування

*urepi в лiкувальному закладi), а також особi, яка взяла пiд опiку дитину або особу

з iнвЪлiднiстю з дитинства пiдгрупи А I групи, чи одному iз прийомних батькiв. За

наявностiдекiлькохпiдстав для наданняцiсiвiдпусткиiiъагальнатривалiсть не

можеперевищувати 1 7 календарнихднiв.
Працiвниковi (посадовiй особi мiсцевого самоврядування таlабо працiвнику),

який вiдповiдно до cTaTTi 25 Закону Украiни <Про вiдпустки>> маС правО на

вiдпустку без збереження заробiтноi плати, зазначена вiдпустка, за його бажанням,

надаеться в обов'язковому порядку.
Працiвниковi, за його заявою, може бути надана вiдпустка без збереження

заробiтноi плати, за сiмейними обставинами таlабо з iнших ПРИЧИН, За УГОДОЮ

стЪрiн, тривалiсТю не бiльше 15 каленДарних днiв на piK (стаття 26 Закону УкраТни

uПрО вiдпусткИ>), (KpiM випадкiВ, встановлених законодавством Украiни).
2.|.t5. Не звiлЬнятИ працiвнИкiв (посадовиХ осiб мiсцевого самоврядування

та робiтникiв) з роботи за iнiцiативою адмiнiстрацii без достатнiх пiдстав,

визначених законом, за виключенням випадкiв звiльнення посадових осiб

мiсцевого самоврядування на пiдставi рiшень атестацiйноТ KoMicii, прийнятих

стосовно таких посадових осiб вiдповiдно до норм cTaTTi 17 Закону Украiни <Про

службу в органах мiсцевого самоврядування).

2.2. Працiвники (посадовi особи мiсцевого самоврядування
та робiтники) зобов'язуються:

2.2.|. Сумлiнно виконувати своТ трудовi (службовi) обов'язки та посадовi

iнструкцiт, неухильно дотримуватись норм чинного законодавства, правил

внутрiшнього трудового розпорядку, етики поведiнки, своечасно виконувати

дору.r.""я адмiнiстрацii (роботодавця) та безпосереднього керiвника (особи, яка

здiйснюе його обов'язки та повноваження).
2.2.2.Постiйно утримувати робоче мiсце, обладнання, засоби виробництва

в нЕUIежНому порядку та справному cTaHi. Свосчасно iнформувати адмiнiстрацiю

в разi виходу iз ладу засобiв виробництва та обладнання.
2.2.з. Щотримуватися чинних правил та iнструкцiй з охорони та гiгiени працi,

технiки безпеки, виробничоi caHiTapii та протипожежноi безпеки.

2.2.4. Вживати заходiв щодо усунення причин i умов, що перешкоджають

нормutльнiй роботi, запобiгати аварiям, надзвичайним ситуацiям та подiям тощо.

У межаХ компетеНцii братИ участЬ у лiквiдацii негативних наспiдкiв таких подiй.

2.2.5. Працiвник (посадова особа мiсцевого самоврядування чи робiтник),
який заподiяв матерiальну шкоду, може добровiльно вiдшкодувати if повнiстю або

частково. За погодженнrIм з адмiнiстрацiею працiвник може замiнити пошкоджене
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ним таlабо з його вини майно рiвноцiнним майном або, за власнi кошти,
вiдремонтувати пошкоджене.

2.2.6. Якщо працiвник (посадова особа мiсцевого самоврядування чи

робiтник) "е згоден з розмiром вiдрахувань з його заробiтноТ плати на
вiдшкодування заподiяноТ ним шкоди, труловий спiр за його заявою розглядаеться
в порядку, передбаченому нормами чинного законодавством Украiни.

2.2.7. Працiвник (посадова особа мiсцевого самоврядування чи робiтник)
зобов'язаний вжити ycix належних заходiв щодо iнформування не пiзнiше
закiнчення робочого дня у будь-який доступний йому спосiб адмiнiстрацii
(роботодавця) про причини своеi тимчасовоI вiдсутностi на роботi (робочому мiсцi)
до трьох годин такоi вiдсутностi.

Не iнформування адмiнiстрацii (роботодавця) щодо причин тимчасовоi
вiдсутностi на роботi (робочому мiсцi) працiвника (посадовоТ особи мiсцевого
самоврядування чи робiтника) понад три години, е пiдставою для адмiнiстрацii
(роботодавця) для застосування до такого працiвника заходiв вiдповiдного

дисциплiнарного впливу або дисциплiнарного стягнення, упритул до звiльнення
його з роботи за прогул згiдно з пунктом 4 cTaTTi 40 Кодексу законiв про працю
УкраiЪи.

Роздiл III. Вiдповiдальнiсть за порушення трудовоi дисциплiни

3.1. Порушення трудовоТ (службовоi) дисциплiни, невиконання чи неналежне
виконання з вини працiвника (посадовоi особи мiсцевого самоврядування чи

робiтника) покладених на нього трудових обов'язкiв, спричинення шкоди майну

роботодавця, мiськоI ради або територiальноi громади MicTa тягне за собою вжиття

до такого працiвника з боку адмiнiстрацii (роботодавця) заходiв впливу, Що
передбаченi нормами чинного законодавства Украiни.

За порушення трудовоi дисциплiни, вiдповiдно до чинного трудового
законодавства Украiни, до працiвника можуть бути застосованi TaKi ЗаХодИ

дисциплiнарного стягнення :

1) догана;
2) звiльнення.
.Щисциплiнарне стягнення застосовусться адмiнiстрацiсю (роботодавцем)

безпосередньо за фактом виявлення проступку, с}JIе не пiзнiше одного мiсяця з дня
його виявлення, не рахуючи часу звiльнення працiвника (посадовоi особи
мiсцевого самоврядування чи робiтника) вiд роботи у зв'язку з тимчасовоЮ
непрацездатнiстю або перебування його у вiдпустцi.

,.Щисциплiнарне стягнення не може бути накладене пiзнiше шести мiсяцiв
з дня вчинення проступку (стаття 148 Кодексу законiв про працю Украiни).

'Що 
посадових осiб мiсцевого самоврядування, KpiM дисциплiнарних стягненЬ,

передбачених чинним законодавством про працю УкраiЪи, МоЖУТь бУТИ

застосованi TaKi заходи дисциплiнарного впливу:
1)попередження про неповну службову вiдповiднiсть;
2)затримка до одного року у присвоеннi чергового рангу посадовоТ особи

лtiсцевого самоврядування або у призначеннi на вищу посаду.
З.2. Якщо протягом року з дня накладення дисциплiнарного стягнення

працiвника (посадову особу мiсцевого самоврядування чи робiтника) не буд"
пiддано новому дисциплiнарному стягненню, BiH вважаеться таким, що не мав
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дисциплiнарного стягнення. Якщо працiвник не допустив нового порушення
трудовоi дисциплiни, i до того ж, проявив себе як сумлiнний працiвник,
то стягнення може бути зняте з такого працiвника до закiнчення одного року.

Протягом строку дiТ дисциплiнарного стягнення заходи заохочення до
працiвника не застосовуються (стаття 151 Кодексу законiв про працю Украiни
iз змiнами, внесеними вiдповiдно до Закону Украiни вiд 18.02.|992 Jф 2134-12).

про дострокове зняття
(посадовоТ особи мiсцевого

голови (особи, яка здiйснюе його

заохочення, гарантii та компенсацii

Рада трудового коллективу, голова профспiлкового KoMiTeTy мають право
клопотати перед адмiнiстрацiсю (роботодавцем)
дисциплiнарного стягнення з покараного працiвника
самоврядування чи робiтника) та аргументувати таке клопотання вiдповiдним
чином.

З.З. Оскарження дисциплiнарного стягнення працiвником (посадовою
особою мiсцевого самоврядування чи робiтником) i дострокове зняття такого
стягнення з працiвника здiйснюються в порядку, передбаченому статтями 150, 151

Кодексу законiв про працю Украiни.
3.4. Перед адмiнiстрацiя

(роботодавець) (службовоТ)
застосуванням дисциплlнарного стягнення

обов'язково вимагае вiд порушника трудовоТ
дисциплiни письмове пояснення. У разi вiдмови працiвника (посадовоi особи
мiсцевого самоврядування чи робiтника) надати письмове пояснення,
про це комiсiйно складаеться вiдповiдний акт.

При визначеннi виду дисциплiнарного стягнення адмiнiстрацiсю
(роботодавцем) враховуються ступiнь тяжкостi вчиненого працiвником (посадовою
особою мiсцевого самоврядування чи робiтником) проступку та заподiяна ним
шкода, обставини, за яких вчинено проступок, а також ставлення працiвника
до своеi роботи (виконання посадових обов'язкiв) до вчинення ним проступку.

З.5. ,Щисциплiнарнi стягнення до працiвникiв (посадових осiб мiсцевого
самоврядування та робiтникiв) застосовуються адмiнiстрацiею та оформляються
вiдповiдними розпорядженням мiського
повноваження.

Роздiл IV. Оплата працi, матерiальне

4.1. Заробiтна плата посадових осiб мiсцевого самоврядування складасться
з посадового окладу, щомiсячноi премiТ, надбавки за ранг посадовоi особи
rлiсцевого самоврядування, надбавки за вислугу poKiB, iнших надбавок та доплат,
передбачених (встановлених) нормами чинного законодавства Украiни, iншими
пiдзаконними актами з питань реryлювання служби в органах мiсцевого
самоврядування та упорядкування умов оппати такоi служби.

4.2. Надбавка за вислугу poKiB виплачуеться щомiсячно у вiдсотках
.]о посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг i залежно вiд стажу
.]ержавноi служби, служби в органах мiсцевого самоврядування у таких розмiрах:

понад З роки - 10, понад 5 poKiB - 15, понад 10 poKiB -20, понад 15 poKiB -
15, понад 20 poKiB - 30, понад 25 poKiB * 40 вiдсоткiв.

4.3. Посадовим особам мiсцевого самоврядування можуть бути встановленi
надбавки за високi досягнення у працi та виконання особливо важливоi роботи,
_]оплати за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх працiвникiв та iншi надбавки
i доплати, визначенi законом, а також надаватися матерiальна допомога для
t-lз.fоровлення до частини щорiчноI вiдпустки, матерiальна допомога для вирiшення
.^оцiально-побутових питань, виплачуватись щомiсячнi та разовi премiТ, в тому
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числi за значниЙ особистиЙ вклад у загальнi результати роботи та з нагоДи

державних свят i професiйного свята - Дня мiсцевого самоврядування в YKpaTHi.

Надбавки за високi досягнення у працi i виконання особливо ваЖЛивоТ

роботи, доплати за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх працiвникiв
(крiмвипадкiв виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх керiвникiв ik
заступниками) та iншi надбавки i доплати, матерiальна допомога для
оздоровлення, матерiальна допомога для вирiшення соцiально-побутових питаНЬ,

щомiсячнi та разовi премii посадовим особам мiсцевого самоврядування (KpiM тих,
якi вiдгrовiдно до Закону УкраТни <Про службу в органах мiсцевого
самоврядування)) перебувають на виборних посадах), надаються на пiдставi
вiдповiдних розцоряджень мiського голови (особи, яка здiйснюе йОгО

повноваження), виданих вiдповiдно до чинного законодавства у Межах

затверджених мiською радою видаткiв на оплату працi.
4.4. YciM категорiям робiтникiв, зайнятих обслуговуванням органiв

мiсцевого самоврядування та ik виконавчих органiв можуть бути встановленi
надбавки за високi досягнення у працi, доплати за виконання обов'язкiв тимчасово
вiдсутнiх працiвникiв, iншi надбавки i доплати, а також надаватися матерiальна

допомога для оздоровлення до частини щорiчноI вiдпустки, виплачУВаТись

щомiсячнi премii.
Встановлення ycix видiв надбавок i доплат, MaTepiaлbнa допомога для

оздоровлення, щомiсячнi премiТ BciM категорiям робiтникiв, зайнятих
обслуговуванням органiв мiсцевого самоврядування та ix виконавчих органiв
надаються на пiдставi вiдповiдних розпоряджень мiського голови (особи, яка
здiйснюе його повноваження), виданих вiдповiдно до чинного законодавстВа У
\{ежах затверджених мiською радою видаткiв на оплату працi.

4.5. Премiювання мiського голови, його заступникiв, встановлення
irrl надбавок, надання матерiальноi допомоги здiйснюеться у порядку та розмiрi,
\,становлених постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 09.03.200б J\Ъ 268
(зi змiнами), у межах затверджених видаткiв на оплату працi.

4.6. Умови оплати працi, розмiри посадових окладiв, премiй, надбавОк,

.]оплат i матерiальноi допомоги ycix категорiй працiвникiв (посадових ОСiб

rtiсцевого самоврядування та робiтникiв) визначаються нормами чинноГО

законодавства УкраТни, пiдзаконними нормативно-правовими актами, виДаниМИ На

тх виконання.
4.7. .Щжерелом виплат ycix видiв нарахувань, в тому числi премiЙ

та матерiальноi допомоги, е кошти мiсцевого бюджету, передбаченi на оплату
працi працiвникiв (посадових осiб мiсцевого самоврядування Та робiтНИКiВ)
\, кошторисi виконавчого KoMiTeTy Нiжинськоi MicbKoi ради Чернiгiвськоi областi,

шо затверджений У встановленому порядку Нiжинською мiською радою
Чернiгiвськоi областi на поточний бюджетний piK, в тому числi економiя фОНДУ
оплати працi.

4.8. YciM категорiям працiвникiв (посадовим особам мiсцевого
самоврядування та робiтникам) можуть бути здiйсненi виплати за рахунок екОНОМii

фонду оплати працi, розподiленоi мiж членами трудового колекТиВУ (У Т. Ч.

посадовими особами мiсцевого самоврядування, якi перебуваютъ на виборНИХ

посадах), у порядку та у спосiб, що визначаються нормами чинного законодавства
}'краiни.
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4.9. Премiювання Bcix категорiй працiвникiв (посадових осiб мiсцевого

самоврядування та робiтникiв) здiйснюеться вiдповiдно до чинного законодавства
УкраiЪи на пiдставi <<Положення про премiювання та виплату матерiальноi
допомоги працiвникам виконавчих органiв виконавчого KoMiTeTy НiжинськоТ
MicbKoi ради, виконавчих органiв апарату виконавчого KoMiTeTy мiськоi ради та ik
структурних пiдроздiлiв>, що е додатком та невiд'смною частиною цього
колективного договору (додасться).

4.10. Адмiнiстрацiя (роботодавець) зобов'язаний виплачувати заробiтну
гIлату двiчi на мiсяць: аванс - не пiзнiше 16 числа кожного мiсяця, кiнцевий
(остаточний) розрахунок - не пiзнiше 01 числа наступного мiсяця через систему
платiжних заробiтних карток, за умови забезпечення вiдповiдного фiнансування
на TaKi потреби. У разi, коли день виплати заробiтноi плати збiгаеться з вихiдним,
святковим або iншим неробочим днем, заробiтна плата виплачуеться напередоднi.
Заробiтну плату за першу половину мiсяця визначити у розмiрi не менше 500/о

посадового окладу (тарифноТ ставки). У разi, якщо у першiй половинi мiсяця
працiвник вiдпрацював не Bci робочi днi (години), сума авансу визначаеться
за фактично вiдпрацьований час.

4.II. Про HoBi умови або змiну чинних умов оплати працi (у разi ik
погiршення) адмiнiстрацiя (роботодавець) повiдомляе працiвникiв (посадових осiб
rлiсцевого самоврядування та робiтникiв) не пiзнiше як за два мiсяцi до ix
запровадження або змiн, ставить до вiдома про TaKi змiни уповноваженого
tIредставника.

4.12. Заробiтна
самоврядування та
не пiзнiше як за три
про працю Украiни).

плата працiвникам (посадовим особам мiсцевого
робiтникам) за час щорiчноТ вiдпустки виплачуеться
днi до початку такоi вiдпустки (стаття 115 Кодексу законiв

4.1З. Працiвникам (посадовим особам мiсцевого самоврядування та
робiтникам), якi вiдпрацювали у виконавчих органах виконавчого KoMiTeTy MicbKoi
ради, виконавчих органах апарату виконавчого KoMiTeTy мiськоi ради та
структурних пiдроздiлах не менше шести повних календарних мiсяцiв, один раз
piK може бути виплачена матерiальна допомога для оздоровлення.

4.I4. Матерiа"гlьна допомога для оздоровлення виплачуеться працiвникам
(посадовим особам мiсцевого самоврядування та робiтникам) при наданнi Тм

частини щорiчноi вiдпустки, трив€Lлiстю не менше 14 календарних днiв, на пiдставi
вiдповiдноi заяви працiвника, в розмiрi однiсТ середньомiсячноТ заробiтноТ плати
один раз за вiдпрацьований piк, оформляеться вiдповiдним розпорядженням
rtiського голови (особи, яка здiйснюе його повноваження), виданим у межах
компетенцii та чинного законодавства.

4.15. Посадовим особам мiсцевого самоврядування може бути виплачена
rtатерiальна допомога для вирiшення соцiально-побутових питань у розмiрi, що не
перевищуе ix однiеi середньомiсячноi заробiтноi плати (постанова Кабiнету
\IiHicTpiB Украiни вiд 09.03.2006 J\b 268 (iз змiнами).

4.16. Робота працiвникiв (посадових осiб мiсцевого самоврядування
та робiтникiв) у вихiднi та святковi днi компенсуеться, за згодою cTopiH, шляхом
_-{адання iM iншого дня для вiдпочинку вiдповiдно cTaTTi 72 Кодексу законiв про
працю Украiни.

4.|7. Адмiнiстрацiя
з:lконодавства забезпечуе :

ix
на

(роботодавець) у межах компетенцii та чинного
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- Контроль свосчасного проведення iндексацiТ заробiтноi плати працiвникiв
(посадових осiб мiсцевого самоврядування та робiтникiв) у зв'язку з ростоМ
iндексу споживчих цiн вiдповiдно до змiн чинного законодавства Украiни.

- Виплату посадовим особам мiсцевого самоврядування та службовцям:
а) надбавки за знання та використання в роботi iноземноi мови: однiеi

сврогtейськоТ - |0 Оh, однiсТ африканськоi - 15 ОZ, двох i бiльше мов - 25 %

посадового окладу;
б) доплати за науковий ступiнь кандидата або доктора наук з вiдповiдноТ

спецiальностi, у разi роботи працiвника, що мае вiдповiднi HayKoBi ступенi
та вченi звання, за фахом (за умови використання здобутих знань у професiйнiй
дiяльностi) - у розмiрi вiдповiдно 5 та 10 вiдсоткiв посадового окладу;

в) надбавки за Почесне звання <<Заслужений>> - у розмiрi 5 Ой посадового
окладу;

г) виплати рiзницi мiж посадовими окладами у разi виконання працiвником
обов'язкiв тимчасово вiдсутнього керiвника або працiвника з бiльшим посадовим
окладом (за наявностi коштiв);

д) здiйснення додатковоi оплати (цоплати):
- за роботу в нiчний час (з 2200 до 06ОО) сторожам та працiвникам, якi

згiдно з графiком ik роботи працюють у цей час - у розмiрi З5 О/о годинноi тарифноi
ставки (мiсячного окладу) за кожну годину такоi роботи;

- за прибирання туалетiв, санвузлiв прибиральникам службових примiщень -
|0 % мiсячного окладу;

- за ненормований робочий день водiям службових легкових автомобiлiв -
1, розмiрi 25 % мiсячноТ тарифноi ставки за весь вiдпрацьований протягом мiсяця
час.

4.18. Встановлюе щомiсячну надбавку за наявнiсть водiЙського класу:
- водiям I класу - 25 0/о мiсячноi тарифноi ставки за весь вiдпрацьованиЙ

протягом мiсяця час;
- водiям II класу - |0% мiсячноТ тарифноi ставки за весь вiдпрацьований

протягом мiсяця час.
4.19. Встановлюе надбавки робiтникам за складнiсть та напруженiсть

1,роботi в розмiрi до 50 % тарифноi ставки (мiсячного окладу) вiдповiдно до наказу
MiHicTepcTBa працi УкраiЪи вiд 02.10.1996 J\Ъ 77 (iз змiнами).

4.20. Вiдповiдно до cTaTTi 1,2t Кодексу законiв про працю Украiни,
адмiнiстрацiя (роботодавець) зобов'язаний оплачувати, у розмiрi, не МенШОМУ

за середньомiсячну заробiтну плату, перiод перебування працiвника у слУжбоВОМУ
вiдрядженнi. У pmi, якщо заробiтна плата працiвника у поточному мiсяцi за Днi
вiдрядження е бiльшою, нiж його середня заробiтна плата, вiдповiднi нарахУвання
та виплати працiвниковi здiйснюються виходячи з бiлъшоТ суми.

Роздiл V. Соцiальнi гарантii працiвникiв

5.1. Yci працiвники (посадовi особи мiсцевого самоврядування та робiтники)
пiдлягають загальнообов'язковому державному соцiальному страхуВаннЮ
вiдповiдно до статтt25З Кодексу законiв про працю УкраiЪи.

5.2. Внески на соцiальне страхування сплачуються виконавчим KoMiTeToM

Нiжинськоi MicbKoi ради Чернiгiвськоi областi у порядку, встановленому чинним
законодавством Украiни.
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5,3. CTpaxoBi виплати та надання соцiальних послуг здiйснюються вiдповlдно

Jo норМ чинного законодавства Украiни, що визначають правовий механiзм
кожного виду соцiального страхування.

5.4. Ддмiнiстрацiя (роботодавець) сприяе оздоровленню працiвникlв шляХоМ

надання Тм вiдповiдних путiвок (у разi наявностi таких) Для прохоДЖеННЯ

санаторно-курортного лiкування на пiдставi наданих працiвником належних

\lедичних документiв.

Роздiл YI. Контроль за виконанням колективного договору

Сторони у межах cBoci компетенцiТ зобов'язуються:

б.1. Забезпечити систематичниЙ контроль за виконанням УМоВ ЦЬоГо

колективного договору, оперативно вживати заходiв впливу до посадових та iнших
осiб, якi допустили/допускають випадки не виконання зобов'язань за цим
.]оговором, свосчасно iнформувати про TaKi випадки членiв трудового коллективу,

}.гIовноваженого представника, голову профспiлкового KoMiTeTy.

6.2. У разi не виконання або несвоечасного виконання сторонами зобов'язань

щодо реалiзацii умов цього колективного договору, легалiзувати (оприлюднювати)

TaKi причини невиконання/не своечасного виконання умов договору та вживати

невiдкладних заходiв щодо забезпечення належного виконання сторонами умов
.]оговору

Посадових та iнших осiб, винних у невиконаннi умов договорУ, ПриТяГУВаТИ

:о вiдповiдальностi вiдповiдно до норм чинного законодавстВа УКРаiНИ.

6.з. Контроль за виконанням цього колективного договору здiйснюстъся
сторонами самостiйно.

6.4. Змiни та доповнення до цього колективного договору, спрямованi на

полiпшення його умов або пов'язанi iз змiнами в чинному законодавствi, вносяться

за взаемною згодою cTopiH, шляхом укладення письмових додаткових угод. Iншi
зltiни до колективного договору вносяться в загальному порядку.

6.5. Спори (конфлiкти), що можуть виникнути у зв'язку з виконанняМ

колективного договору, пiдлягають вирiшенню в установленому порядку

вiдповiдно до Закону Украiъи кпро порядок вирiшення колективних трудових
;порiв (конфлiктiв)>.

Роздiл YII. Перехiднi положення

7.1. Щей колективний договiр (з додатком) набувае чинностi з дати його
пiдписання та пiдлягае реестрацii у рееструючому органi, визначеному вимогами
чинного законодавства Украiни у встановленому законом порядку.

7.2. Вважати таким, що втратив чиннiстъ з дати набрання чинностi цим
колективниМ договором, <<Колективний договiр мiж адмiнiстрацiею

зIIконавчогокомiтеry Нiжинськоi MicbKoT Ради ЧернiгiвськоТ областi i труловим

1олективом виконавчих органiв виконавчого koMiTery Нiжинськоi Micbkoi Ради
ЧернiгiвськоI областi, виконавчих органiв апарату виконавчого KoMiTery MicbKoi ради та

:х струкryрних пiдроздiлiв>, реестрацiйнийJф зб вiд 15 BepecIUI 20116 року (з додатками
а змiнами).

1иснюються вiдповiдно
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Щей колективний договiр пiдписали:

Вiд трудового колектив}ч :

Голова ради трудового колективу
викон органiв виконавчого
ком1 ,i MicbKoi ради

О. М. Лях

3 колекгивним договором ознайомленi:

Еачальник вiддiлу
к)ридично-кадрового забезпечення
апарату виконавчого KoMiTeTy
}fi:rшrrськоТ MicbKoi ради

Еач€шьник вiддiлу бухгалтерсъкого облiку -
го.-tовний бухгалтер виконавчого KoMiTeTy
Нi;r:rпrськоi MicbKoi ради

Воячеслав ЛЕГА

Наталiя €ФIМЕнко
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ПОГОЛКЕНО
Го.-tом ради трудового колективу

органiв виконавчого
MicbKoi ради

О. М. Лях

)аl*
F*o,

+ýj

положtЕння

про премiювання та виплату матерiальноi допомоги
працiвникам виконавчих органiв виконавчого KoMiTery

Нiжинськоi MicbKoi ради Чернiгiвськоi областi,
виконавчих органiв апарату виконавчого KoMiTery

MicbKo[ ради та ix структурних пцроздiлiв

(f,одаток до колективного договору мiж адмiнiстрацiсю виконавчого KoMiTery
Нiжинськоi MicbKoi ради Чернiгiвськоi областi i трудовим колективом

виконавчIоl органiв виконавчого KoMiTery Нiжинськоi MicbKoi ради
Чернiгiвськоi областi, виконавчих органiв апарату виконавчого KoMiTery

MicbKoi ради та iх структурних пiлроздiлiв)

Нiжин 202t

rь-V)



I. Загальнi положенця

1.1. Ще Положення про шремiювання та виплату матерiальноi ДопоМОГИ
працiвникам виконавчих органiв виконавчого KoMiTeTy Нiжинськоi MicbKoi РаДи
Чернiгiвськоi областi, виконавчих органiв апарату виконавчого KoMiTeTy MicbKoi

ради та ik структурних пiдроздiлiв (д-i - Положення) розроблене вiдповiдно до
норм Кодексу законiв про працю Украiни, Законiв УкраiЪи <Про .ЩеРЖаВний
бюджет>>, <<Про оплату працi>>, <Про мiсцеве самоврядування в Украiнi>, <Про

службу в органах мiсцевого самоврядування> iз змiнами, iнших законiв УкраiнИ,
постанов Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 09.03.2006 J\Ъ 268 <Про упорядкуваннrI
структури та умов оплати працi працiвникiв апарату органiв виконавчоi владИ

та iнших органiв>> зi змiнами, вiд 19.07.2006 J\Ъ 984 <,Щеякi питання оплати працi

працiвникiв апарату органiв виконавчоi влади, органiв прокуратури, сУдiв та iнших
органiв> зi змiнами, наказу MiHicTepcTBa розвитку економiки, торгiвлi та сiлъсъкого
господарства Украiни вiд 2З.OЗ.202t J\b 609 <Про умови оплати працi робiтникiв,
зайнятих обслуговуванням органiв виконавчоi влади, мiсцевого самоврядування Та

ix виконавчих органiв, органiв прокуратури, судiв та iнших органiв>>, Регламенту
виконавчого KoMiTeTy Нiжинськоi MicbKoT ради ЧернiгiвськоТ областi VПI
скликання, Положення про апарат виконавчого KoMiTeTy НiжинськоТ MicbKoi ради
Чернiгiвськоi областi VПI скликання.

t.2. Положення е невiд'смним додатком до колективного договору мiж
адмiнiстрацiсю виконавчого KoMiTery Нiжинськоi MicbKoi ради ЧернiгiвськоI областi

i трудовим колективом виконавчих органiв виконавчого KoMiTery Нiжинськоi MicbKoi

радI Чернiгiвсъкоi областi, виконавчlD( органiв апараry виконавчого koMiTery Micbkoi

ради та ik cTpyкTypнloc пiдроздiлiв (д-i - колективний договiр), набувае чинностi
одночасно з нафанIuIм чинностi колективним договором.

1.3. Гfuтання, не вреryльованi цим Положенrrям, вреryльовуються норм€lми

чинного законодавства УкраiЪи та колективного договору.
|.4. Дiя цього Положення поширюсться на Bci категорiI працiвникiв

виконавчих органiв виконавчого KoMiTeTy Нiжинськоi MicbKoi ради, виконавчих
органiв апарату виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради та ix структУрних пiдрозДiлiв -
посадових осiб мiсцевого самоврядування та робiтникiв, зайнятих
обслуговуванням органiв мiсцевого самоврядування та ik виконавчих органiв
(робiтникiв з компJIексного обслуговування й ремонту будiвель, прибиральниКiв
службових примiщень, водiiЪ службового автомобiльного транспорту, двiрниКа,
сторожiв, опаJIювачiв).

1.5. Премiювання працiвникiв (посадових осiб мiсцевого самоврядування

та робiтникiв), а також надання матерiальноi допомоги для вирiшення соцiально-
побутових питань посадовим особам мiсцевого самоврядування, е ЗахоДаМИ

заохочення, що запровадженi адмiнiстрацiею з метою матерiального стимУлюВання
висококвалiфiкованоi та iнiцiативноi працi, пiдвищення fi ефективностi та якостi,
особистоi зацiкавленостi виконавцiв у результатах роботи, посилення персональноi
вiдповiдальностi за доручену дiлянку роботи, забезпечення високого рiвня трУдОвОi

дисциплiни та здiйснюються у межах видаткiв на оплату працi персон.Lлу

виконавчих органiв виконавчого koMiTeTy MicbkoT ради, виконавчих органiв апарату

виконавЧого KoMiTeTy мiськоi ради та ik структурних пiдроздiлiв, встановлених
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кошторисом, затвердженим Нiжинсъкою мiською радою у порядку, Що визначенийзаконом.

1,6' ВiдповiднО дО пiлпункту 2 пункту 2 постанови Кабiнету MiHicTpiBУКРаiНИ ВiД 09,03 ,20Об J\lb 2б8 
'o.u!o""', Ъ.оОunn виконавчих органiв виконавчогоKoMiTeTy мiськоi ради, виконавчих органiв апарату виконавчого KoMiTeTy MicbKoiради та ik структурних пiдроздiлiв, вlдповiдно до ik особистого вкладу в загалънiрезулътати роботи можуть бути виплаченi щомiсячнi грошовi премii.щомiсячнi грошовi премii rrо.uдо"i'' особам мiсцевого самоврядуваннявстановлюються у вiдсотках до ix посадового окладу, з урахуванням ycixвстановлених таким посадовим особам надбавок та доплат.1,7, За сумлiнну працю, зр€lзкове виконання службових (посадових)обов'язкiв, значнi досягненr" 
" робЪтi та особи стиiт 

"u"о*"и вклад в iT загалънiрезулътати, з нагоди державних свят, ювiлейних (визначних; дат та професiйногосвята ДнЯ мiсцевогО самовряДування в YKpaiHi, на пiдставi вiдповiдногорозпорядження мiсъкого голови (особи, яка здiйснюе його повноваження),посадовим особам мiсцевого самоврядування можуть бути виплаченi разовi
;ЁilН#,Нхl.filлЁ,Тi;#. "' "'рЁ""йУ' оДного середнъомiсячного .upooi"*y

1,8, За виконання особливо важливот роботи посадовим особам виконавчихорганiв виконавчого koMiTeTy Micbkoi buor, виконавчих органiв апаратувиконавчого koMiTeTy Micbkoi ради та ix Йруктурних пiдроздiлiв, за поданнямбезпосереднього керiвника на iм'я мiсъкого голови, може бути встановленащомiсячна надбавка у розмiрi до 50 вiдсот*й i* .rо"uдо"ого окладу з урахуваннямнадбавки за ранг посадовоi 
_ 
особи ,й."о"9 самоврядування та надбавкиза вислугу poKiB у межах видаткiв на огIлату працi.Встановлення надбавки здiйснюетiся мiсъким головою (особою,яка здiйснюе його повноваження) шляхом 

""о*"" вiдповiдного розпорядження.1,9,ВiДПОВiДНО ДО ПОСТанови Кабiн."у йi"i"TpiB украiни вiд 09.03.200б J\b268<,Про упорядкування структури та умов оплати працi фцiвникiв апарату органiввиконавЧоi влади та iнших органiв> зi змiнами, посадовим особам мiсцевогоСаМОВРЯДУВаННЯ, ЯКi беЗПОСеРеДНЬО РОЗРобляютъ.та !еруть участъ у розробленнiпроектiВ норматиВно-правових aKTiB йiжинськоi MicbKoi ради, iT виконавчогоKoMiTeTy, мiського голови, здiйснююr" Бр"оично-правову та антикорупцiйнуекспертизу (якщо положенням про пiдроздiл передбач."о 
""понання 

такоi роботи),може бути встановлена щомiсячна чrйu"пu у рьзмiрi до 75 
"iдсоrпi" ix посадовогоокладу з урахуванням надбавки за ранг посадовоi особи мiсцьо.о самоврядуваннrIта надбавки за вислугу poKiB.

встановлення надбавки здiйснюеться мiсъким головою (особою, яказдiйснюе його повноваження) шляхом видання вiдповiдного розпорядження.1,10, Вiдповiдно до нак€ву MiHicTepcTBa розвитку економiки, торгiвлi тасiлъсъкого господарства Украiни вiд 23.03'.202l J\b 609 *Пр"-уrови оплати працiробiтникiв, зайнятих обсфговуванням органiв виконаiоi влади, мiсцевогосамоврядування та ix виконавчих органiв, органi" прокурurур", судiв та iншихорганiв> робiтниКам, зайнятим обслу.о"у"ur"ir ор"u"i",i.ц."ого самоврядуваннята ik виконавчих органiв (робiтникам з комплексного обслуговування й ремонтубудiвелъ, прибирал"""пч, службових примiщень, '"одi"м 
службовогоавтомобiльного транспорту, двiрнику, .ro|o*u*, оп€tлювачам) може бутивиплачеНа щомiсячна грошова премiя залежно 

"iд 
rx особи.rЬ.о вкладу в кiнцевi



резулътати роботи. Конкретний розмiр премii робiтникiв граничними розмiрами необмежуеться. ПремiТ встановлюютъся на пiдставi .rодuпr"" безпосерЬд""о.о
керiвника на iм'я мiського голови.

1,11, Премiальнi виплати робiтникам нараховуються та виплачуютъся
виключно за основним мiсцем ik роботи. Премiальнi виплати робiтниочr, .йiяним
на умовах сумiсництва (сумiсникаФ, не нараховуються та не виплачуються.

L12, Премiювання робiтникiв з комплексного обслуговуuu"", й ремонтубудiвель, прибиральникiв службових примiщень, "одь службового авто-
МОбiЛЬНОГО ТРаНСПОРТУ, двiрника, .roporni", опалювачiв здiйснюеться мiським
головою (особою, яка здiйснюе його повноваження) шляхом видання вiдповiдного
розпорядження за резулътатами розгJIяду подання (клопотання) безпосер.д""о.о
керiвника на iм'я мiського голови, у межах фонду оплати працi.

1,13, Щомiсячне премiювання працiвникiв (посадових осiб мiсцевого
самоврядування та робiтникiв) здiйснюеться за пiдсумками ik роботи за мiсяць,
ОфОРМЛЯеТЬСЯ РОЗПОРЯДЖенням мiського голови (особи, яка здiйснюс його
повноваження) на пiдставi вiдповiдних подань першого заступника мiського
голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, заступникiв мiського головиз питань дiяльностi виконавчих органiв ради, секретаря Micbkoi ради, керуючого
СПРаВаМИ ВИКОНаВЧОГО KoMiTeTY MicbKoi ради до 20 числа Йi."ц", Ъ; який
здiйонюеться премiювання.

1,14, Вiдповiдно до cTaTTi 2 Закону УкраiЪи <Про оплату працi> щомiсячнiпремii е частиною додатковоi заробiтноi плати. Позбавлення працiвникiв(посадових осiб мiсцевого самоврядування та робiтникiв) щомiсячних премiй
без належних пiдстав, визначених законом та цим Положенням, не допускастъся.

1,15. РозпорядженняМ мiського голови (особи, яка здiЙснюе йогоповноваження) робiтникам, зайнятим обслуговуванням органiв мiсцевого
самоврядування та ix виконавчих органiв можуть бути 

".ru"o"neHi Taki доплатита надбавки:
- за роботу в нiчний час (з 22 оо до 06 оо) сторожам та iншим робiтникам,якi за графiком роботи працюють у цей час, у ро.йiрi з5 % годинноi тарифноТ

ставки за кожну годину такоТ роботи;
- за прибирання туалетiв, санвузлiв загЕuIьного

службових примiщень - lO % мiсячного окладу;
- водiям службових легкових автомобiлiв:

користування прибиралъникам

1) за ненормований робочий день - у розмiрi 25 оz мiсячноi тарифнот ставки
за весь вiдпрацьований протягом мiсяця час;

2) за наявнiсть водiйського класу:
- водiям I класу _ 25 7о мiсячноi тарифноi ставки

протягом мiсяця час,
- водiям II класу _ 10 7о мiсячноi тарифноI ставки за весь вiдпрацьований

протягом мiсяця час.
1,16. Розпорядженням мiсъкого голови (особи, яка здiйснюе йогоповноваження) робiтникам, зайнятим обслуговуванням органiв мiсцевого

самоврядування та ix виконавчих органiв можуть бути встановленi надбавкиза складнiстЬ та напрУженiсть у роботi в розмiрi оо 50 % тарифноI ставки(мiсячного окладу) вiдповiдно до Наказу MiHicr.p.ruu працi Украiни вiд 02.10.199бМ 77 (iз змiнами).

за весь вiдпрацьований



1,17. !жерелом виплат ycix видiв премiй, надбавок, доплат та матерiальноi
допомоги е кошти мiсцевого бюджету, передбаченi для оплати працi працiвникiв
(посадових осiб мiсцевого самоврядування та робiтникiв) кошторисом виконавчого
koMiTeTy НiжинськоI Micbkoi ради Чернiгiвъькот областi, що затверджений увстановленому порядку Нiжинською мiоькою радою Чернiгiвськоi
поточний бюджетний piK, в тому числi економiя фонду o.rrrur" працi.

областi на

II. Розмiри та цорядок виплати премiй
2,1. Фоrц премiюваншI угворюеться у розмiрi не менше 25 вiдсоткiв мiсячного

фонду оIUIати працi працiвникiв виконавчих op.u"i" виконавчого KoMiTeTy MicbKoi
ради, виконавчих органiв апарату виконавчого koMiTeTy мiськоi Ъuоr, ikструктурних пiдроздiлiв (за посадовими окладами з урахуванням ycix надбавок i
доплат) та економiI фоrrду оппати працi.

2.2. Виплата премiй здiйснюеться за умови забезпечення у повному обсязi
бЮДЖеТНИМИ КОШТаМИ Обов'язкових виплат iз заробiтноi плати працiвнипчЙ, i"-""
соцiальних виплат та видаткiв на проведення розрахункiв за комунальнi послуги
та енергоносii.

2.3. Розрахунок мiсячного фо"ду премiювання працiвникiв
здiйснюеться уповноваженими посадовими особами вiддiлу бухгалтерського
облiку апарату виконавчого KoMiTeTy MicbKoi РаДи та .rодu.r"." началъниковi
вiддiлу бухгалтерського облiку - головному бухгалтеровi виконавчого koMiTeTy
MicbKoi ради для визначення розмiру премiюва""" Ъо.адових осiб мiсцевого
самовряДуваннЯ У вiдсоткаХ дО ik посадового окладу з урахуванням ycix
надбавок i доплат; робiтникiв - у вiдсотках до ik тарифноi ставки (мiсячного
окладу) з урахуванням ycix надбавок i доплат, першому заступниковi мiського
головИ з питанЬ дiяльноСтi виконавчиХ органiв ради, заступникам мiського голови
з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, cekpeTapeBi мiсъкот ради, керуючому
справами виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради для внесення ,rро.rо."цiй щодозменшення розмiру премiй конкретним працiвникам, якi допустили порушеншI
трудовоi, службовоi дисциплiни або неналежно виконув€Lли службовi йв'язки
протягом перiоду, за який здiйснюеться нарахування премiТ.

2.4. Пiд час визначення розмiру щомiсячноi премii враховуються Taki
пок€вники:

- виконання працiвником затверджених на вiдповiдний перiод планiв роботивiдповiдних виконавчих органiв виконавчого KoMiTeTy MicbKoi'- ради, ""*oiru"r",органiв апарату виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради, ik структур""" пiдроздiлiв;
- виконання працiвником у звiтному перiодi посадових обов'язкiв, зазначених

у його посадовiй iнструкцii та дотримання ним правил внутрiшн"о.ь .рудового
розпорядку та правил етики поведiнки;

- стаН дотримаНня норМ чинного законодавства Украiни;
- трудова дисциплiна;
- виконавська дисциплiна;
- внесення особистого вкладу працiвника в загальнi результати роботивiдповiдного виконавчого органу чи його структурного пiдроздiлу;- резулътати щорiчноi оцiнки дiяльностi посадових осiб мiсцевого

самоврядування;
- результати атестуваншI посадових осiб мiсцевого самоврядування;



/0
- наявнiсть/вiдсутнiстъ дiючого у перiод нарахування премii у працiвникадисциплiнарного стягнення - (догани);
- результати комплексних та цiльових перевiрок службовоТ дiялъностiвиконавЧих органiв виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради,""по"uu.rих органiв апаратувиконавчого KoMiTeTy мiсъкоТ ради, ik структурних пiдроздiлiв уповно"й"Ъr"органами чи особами.
2,5, Нарахування щомiсячноi премii, зменшення iT розмiру або iT невиплатазаJIежить вiд фактичного стану виконання пок€}зникiв, 

""a"u.r""их пункт ом 2.4.цього Положення.
2,6, Працiвникам, якi звiльнилися з роботи протягом мiсяця, за якийпроводитъся премiювання, премii не нараховуються та не виплачуються,за винятком тих працiвникiв, якi призначенi на iнш] посади у виконавчих органахMicbkoi ради, виконавчих органах виконавчого koMiTeTy Micbkoi радиrвиконавчихорганах апарату виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради_аоо ix структурних пiдроздiлахУ порядкУ переведеннЯ чИ просуваннЯ пО службi, або ,"irr"""пи." зi'' службив органах мiсцевого самоврядування у зв'язку з виходом на пенсiю.
2,7, Виплата разових премiй по.uдоu"м особам мiсцевого самоврядуваншIза сумлiнну працю, зр€lзкове виконання посадових обов'язкiв, виконання особливоважливоi роботи та iншi досягнення в роботi, з нагоди державних свят, ювiлейних(визначних) дат, з нагоди професiй"ой .""ru - Дня мiсцевого самоврядування вYKpaiHi здiйснюетъся на пiдсЪавi розпорядження мiського голови (особи, якаЗДiЙСНЮе ЙОГО ПОВНОВаЖеННЯ), ВИДаних.u.riд.уrками розгляду вiдповiдних подань(к;rопотань) першого заступника мiського голови з питанъ дiяльностi виконавчихорганiв ради, заступникiв мiського голови мiського голо"" a питань дiяльностiвиконавчих органiв ради' секретаря Micbkoi Ради.2,8, НаРахуваннЯ та виплати ,rр.riй, зЕвначених у пунктi 2.7. цъогоПоложення, проводяться у розмiраr, u"a"ura""* розпорядженням мiського голови(але не бiлъше нiж один середньомiсячний заробiток працiвника, якийпремiюеться), в межах асигнувань на оплату працi, .uЪ".рд*ених в кошторисi наутримання установи незаIIежно вiД фактично вiдпрuц"о"u"ого таким працiвникомчасу.

2,9, У разi притягнення працiвникiв (посадових осiб мiсцевогосамоврядування та робiтникiв) до дисциплiнарноi' вiдповiдальностi, протягомперiоду дii дисциплiнарного стягнення заходи заохочення у виглядi щомiсячнихпремiй посадовим особам мiсцевого самоврядування та робiтникам, матерiальноi
допомоги для вирiшення соцiально-побутових питань посадовим особам мiсцевогосамовряДуваннЯ до такиХ працiвнИкiв не застосовУютъся, рЕlзова грошова премiяпосадовим особам мiсцевого самоврядування не нараховуеться та не виплачу€ться.

2,10, Працiвникам, якi тимчасово, на умовах контракту, виконуютъ обов'язкиза посадами У виконавчих органах виконавчого KoMiT.rY *i."ooi ра!и, виконавчих
|Р|анах 

апарату виконавчого KoMiTeTy мiсъкоi ради або ix структурних пiдроздiлахl не е посадовими особами мiсцевого самоврядування, .rp.rli' ,u ,urbpii""uдопомога для оздоровлення нараховуються та виплачуються у порядку та наумовах, визначених вiдповiдними контрактами, якi укладаються з такимипрацiвниками на пiдставi вiдповiдного ро..rорrдження мiсiкого голови (особи, яказдiйснюе його повноваження), виданого за результатами розгляду подання(клопотання) першого заступника мiсъкого голови з питань дiяльностi виконавчихорганiв ради або заступникiв мiсъкого голови з питанъ дiяльностi виконавчих



kt
органiв ради (вiдповiдно до розподiлу ik посадових обов'язкiв та функцiон€шьнихповноважень).

2,|1, Посадовим особам мiсцевого самоврядування, призначеним натимчасоВо BaKaHTHi посадИ, в томУ числi, за строкОвимИ трудовими договорами -контрактами премii виплачуються на заг€ш""й" пiдставац' визначених закономта цим Положенням.
2.12. Щомiсячна премi я за розрахунковий

застосовано заходи дисциплiнарного стягнення,
та не виплачуеться.

перiод, у якому до працiвника
працiвниковi не нараховуетъся

III. Надання матерiальноi допомоги
3,1, [жерелом виплати ycix видiв матерiальноi допомоги е кошти мiсцевогобюджету, передбаченi для оплати працi працiвникiв (посадових осiб мiсцевогосамоврядування та робiтникiв) кошторисом виконавчого KoMiTeTy *i."Koi;|uo", ,uозатверджений мiською радою у встановленому законом порядку на поточнийбюджетний piK, в тому числi економiя фо"ду оплати працi.
3.2. Посадовим особам мiсцевогоЪu*о"рядування надаютъся :1) матерiальна допомога для вирiшення соцiалъно-побутових питанъу розмiрi, визначеному вiдповiдним розпорядженням мiського голови(особи, яка здiйснюе його повноваження), -. n. бiлъшомУ вiд середньомiсячноТзаробiтноi плати, в межах асигнувань на оплату працi, .ur".рд*ених в кошторисiна утримання установи;
2) допомога для оздоровлення при наданнi щорiчноi вiдпустки або частинищорiчноi вiдпустки, тривалiстю не менше. 14 пй.rrдuрrr",. днiв, у розмiрi,визначеному вiдповiдним розпорядженням мiського .ono"" (особи, 

"nu 
.дiй."rоuйого повноваження), €ше не бiлъшому вiд середнъомiсячноi заробiтноi плати,в межах асигнуванъ на оплату працi, затверджених в коштор"ai ,ru утриманшIустанови.

З,з, YciM категорiяМ робiтникiв, зайнятих обслуговуванням органiвмiсцевогО самовряДуваннЯ та ik виконавчих органiв, 
"uдuur"." матерiалънадопомога для оздоровлення при наданнi iM щорiчноi вiдпустки або частинищорiчноi вiдпустки, тривалiстю не менше 14 п*."дuр"i* днiв, у розмiрi,визначеному вiдповiдним розпорядженням мiського голови (особи, 

"nu 
.iй"..його повноваження), €Lле не бiлъшому вiд середнъомiсячнЬi заробiтноi плати,в межах асигнувань на оплату працi, затверджених в коштор".i 

"u утриманшI
УСТаНОВИ. ^ 

-----J

3,4,матерiальна допомога для оздоровлення робiтникам виплачуетьсядо щорiчноi вiдпустки або частини щорiчноi вiдпустки, тривалiстю не менше14 ка,гrендарних днiв, за основним мiсцем ik роботи. Матерiальна допомога дляоздоровлення робiтникам, задiяним на умовах сумiсництва (сумiсникам),не нараховуетъся та не виплачуеться.
з,5, У разi виплати працiвнику (посадовiй особi мiсцевого самоврядування чиробiтнику) протягом року матерiальноi допомоги у розмiрi меншому за одинсереднъомiсячний заробiток, Зd заявою такого працiвника, при наявностiможливостiо в кiнцi бюджетного року йому може Ъуr" здiйснена вiдповiднадоплата у розмiрi рiзницi мiж його ..р.д"iоriс"чним .upobirno' та й;..;rrrовиплаченоТ йомУ сумИ матерiалъноi допомоги на пiдставi вiдповiдного

розпорядження мiського голови.



аз,6, МаТерiалъна допомога для оздоровлення, матерiальна допомога длявирiшеннЯ соцiальНо-побутовиХ питанЬ посадовиМ особам виконавчих органiввиконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради, апарату виконавчого KoMiTeTy мiсъ*оТ pio" ,uik структурних пiдроздiлiв у роЪмiрi, що^не rф.""щуе середньомiсячний заробiток,у повному обсязi, виплачуеться за умови наявностi у таких посадови" о.й стажуроботи у вiдповiдних виконавчих органах шiсть i бiльше мiсяцiв.

IV. Прикiнцевi положення
4,1, L{e Положення е додатком до <<Колективного договору мiж адмiнiстрацiеювиконавчого KoMiTery Нiжинськоi мiськоi Ради Чернiгiвськоi областi i трудовимколективом виконавчих органiв виконавчого koMiTery Нiжинськоi Micbkoi РадиЧернiгiвськоi областi, виконавчlж оgганiв апараry виконавчого KoMiTery мiсъкоi радита ix струкryрних пiдроздiлiы 

"u "."Ц'urrrоо йо.о частиною.
4,2, Внесення змiн та доповнень до цъого Положення не можливе безвнесення вiдповiдних змiн та доповнень до зазначеного вище колективногодоговору на пiдставах та в порядку, передбаченому 

""n""^n 
законодавствомУкраiни та умовами колективного договору з обов'язковою под€lJIьшоюреестрацiею таких змiн i доповнень.

Начальник вiддiлу
юридично-кадрового забезпечення
апарату виконавчого KoMiTeTy
Нiжинсъкоi MicbKoi ради

Начальник вiддiлу бухгалтерсъкого облiку -
г_оловний бухгалтер виконавчого KoMiTeTy
Нiжинсъкоi MicbKoi ради

В'ячеслав ЛЕГА

Наталiя €ФIМЕнко
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