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витяг
з протоколу загальних зборів трудового колективу
Михайлівської сільської ради
від 19 червня 2020 року
Присутні: 6 членів трудового колективу
Михайлівської сільської ради.
Порядок денний.
1. Про виконання колективного договору за 2019 рік.
2. Про підписання колективного договору між Михайлівською сільською радою
та трудовим колективом сільської ради на 2020 рік.
I. Слухали:
Секретаря сільської ради Бігам О. В. про виконання Колективного договору за
2019 рік.
Виступили:
Призиглей Г.М. —головний бухгалтер сільської ради, яка сказала про те, що
20/9 рік, порівняно з попередніми роками був не найгірший, тож
здійснювалися'заходи з метою покращення умов на робочих місцях для
працівників сільської ради.
Вирішили:
1.Роботу по виконаннях Колективного договору за 20/9 рік вважати
задовільною.
*
II. Слухали:
*»
Лях Н.Я., сільського голову, яка доповіла, що зметаю сприяння регулюванню
трудових відносин і соціально економічних інтересів працівників сільської
ради, відповідно до Закону України «Про колективні договори та угоди», який
визначає взаємні виробничі, трудові та соціально - економічні відносини між
підприємствами, установами , організаціями та трудовим колективом, є
необхідність підписання колективного договору між Михайлівською сільською
радою та трудовим колективом сільської ради.
Біган О. В., секретаря сільської ради, яка ознайомила працівників сільської ради

зі змістом Колективного договору Михайлівської сільської ради на 2020 рік.
Вирішили: Питання про підписання колективного договору між
Михайлівською сільською радою та трудовим колективом сільської ради
прийняти. Прийнято ОДНОЇ ОЛОСНО.

//. ЛЯХ
О. БІГАН

І

І. Загальні положення
Колективний договір на 2020 рік укладено між адміністрацією Михайлівської
сільської ради в особі сільського голови НМ. Лях з одного боку і трудовим колективом в
особі представника трудового колективу, секретаря сільської ради Біган О.В. з метою
врегулювання трудових і соціально - економічних відносин з урахуванням інтересів сторін.
Даний колективний договір включає обов'язки сторін, які направлені на створення
умов підвищення ефективності роботи управління.
Положеннями колективного договору керуються всі працівники сільської ради .
Положення є обов'язковими для сторін, які його підписали.
Сторони визнають договір нормативним актом, його норми й положення діють
безпосередньо і є обов'язковими для виконання керівництвом та трудовим колективом.
Всі зміни і доповнення до колективного договору протягом строку його дії вносяться
на підставі спільного рішення адміністрації і трудового колективу з наступним схваленням їх
на зборах трудового колективу і підлягають реєстрації в установленому порядку.
II. Правова гарантія договору
Даний колективний договір гарантує захист прав і інтересів працівників сільської
ради. В разі виникнення особливих умов, які перешкоджають виконанню колективного
договору, з ініціативи будь якої із сторін можуть бути скликані позачергові збори трудового
колективу.
III. Контроль за виконанням колективного договору
Контроль за виконанням зобов'язань по колективному договору здійснюють
Адміністрація і представник трудового колективу , звітують про його виконання один раз
на півроку.
При здійсненні контролю Адміністрація, трудовий колектив і інші відповідальні
виконавці зобов'язані своєчасно надавати необхідну інформацію про хід виконання
положень договору, а при необхідності звітувати за їх виконання .
IV. Зобов'язання Адміністрації
Адміністрація зобов'язується:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

- забезпечувати трудову і виробничу дисципліну;
- дотримуватися законодавства про працю;
- покращувати умови праці працівників;
- забезпечити виконання вимог охорони праці;
V.

Зобов'язання трудового колективу

Працівники сільської ради зобов'язані:
5.1. - додержуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, який встановлений у
сільській раді;
5.2. - додержуватися Конституції України та інших актів законодавства України;
5.3. - працювати чесно і добросовісно, виконувати якісно і в повному обсязі розпорядження
та вказівки своїх керівників та свої функціональні обов'язки, які передбачені посадовими
інструкціями;

5.4. - виконувати завдання, передбачені планами роботи та документами, які знаходяться на
контролі, у визначені терміни;
5.5. - забезпечувати якість виконання робіт;
5.6. - додержуватися трудової і виконавської дисципліни;
5.7. - додержуватися норм, правил та вимог по охороні праці, пожежної безпеки;
5.8. - постійно вдосконалювати організацію своєї роботи.
підвищувати професійну
кваліфікацію ( самостійно чи на курсах підвищення кваліфікації );
5.9. посадовим особам місцевого самоврядування та спеціалістам, визначених Законом
України «Про запобігання корупції» надавати щороку декларацію про доходи, зобов'язання
Фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї в електронному
вигляді до Єдиного державного реєстру декларацій
осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
VI.
Виробничо - економічні відносини
Адміністрація зобов"язується:
6.1. - організувати виконання плану та завдань сільської ради;
6.2 - прийом на роботу посадових осіб місцевого самоврядування здійснювати на конкурсній
основі:
6.3 - надавати переважне право у просуванні по службі спеціалістам більш високої
кваліфікації, ініціативним, які постійно підвищують свій професійний рівень, та знаходяться
> кадровом} резерві;
6.4 - своєчасно переглядати ранг посадових осіб місцевого самоврядування ;
6.5 - ознайомлювати всіх працівників з записами в трудових книжках під розпис;
6.6 - своєчасно оформляти документи для пенсій посадових осіб місцевого самоврядування
та працівників сільської ради які досягли вікової межі;
6.7 - сприяти навчанню та підвищенню кваліфікації посадових осіб.спеціалістів та
працівників .
6.8. - при скороченні штату, працівники, яким залишилось менше 3-х років до настання
пенсійного
віку,
мають
переважне
право
уникнути
скорочення.
•Я

VII. Забезпечення продуктивної зайнятості
З метою забезпечення продуктивної зайнятості працівників сільської ради
Адміністрація забов'язується:
7.1. - забезпечити повну зайнятість і використання працюючих в сільській раді
відповідно професії, кваліфікації;
7.2. - у разі створення нових робочих місць, сприяти працевлаштуванню інвалідів у розмірі
4% :
7.3. - забезпечити збереження робочих місць, шляхом першочергового скорочення
вакансій.
“.4,- на випадок скорочення чисельності працівників - не більше 5% протягом року;
7.5 При скороченні штатів:
7.5.1- попереджати працівників персонально про вивільнення їх не пізніше ніж,за 2 місяця;
7.5.2 - після попередження про звільнення надавати працівнику можливість пошуку роботи
за межами організації 1 день на тиждень з оплатою:
7.5.3 - надавати перевагу при появі вакансій поверненню в організацію звільнених за
скороченням штатів;
7.6 - своєчасно та в повному обсязі перераховувати страхові внески до Пенсійного фонду;

7.7 - своєчасно надавати відомості до системи персоніфікованого обліку,
працівників про нарахування страхових внесків.

інформувати

Представник трудового колективу зобов’язується:
- здійснювати громадський контроль за повнотою та своєчасністю нарахування,
обліку і виплати заробітної плати та сплати внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, подання відомостей до системи персоніфікованого
обліку,
інформування застрахованих осіб про нарахування страхових внесків.
VIII. Режим роботи. Тривалість робочого часу та відпочинку
При прийнятті на роботу в сільську раду працівник повинен бути ознайомлений:
- з наказом про прийняття на роботу;
- з правилами внутрішнього трудового розпорядку;
- з умовами праці на робочому місці, пільгами та компенсаціями;
- з інструкціями по охороні праці та пожежної безпеки;
- з посадовою інструкцією;
- зі змістом колективного договору.
Для всіх працівників час початку і закінчення роботи, обідня перерва встановлений
правилами внутрішнього трудового розпорядку .
Дні відпочинку та фонд робочого часу встановлені відповідно календарю - графіку
роботи сільської ради.
Рішення про перенесення робочих днів приймається на підставі розпоряджень
Кабінету Міністрів України.
«
IX. Оплата праці, захист $аробітної плати
•Заробітна плата посадових осіб складається з посадових окладів, премій, доплати за
ранги, надбавки за вислугу років в органах місцевого самоврядування та інших надбавок.
Посадові оклади посадовим особам, працівникам сільської ради установлюються
залежно від складності та рівня відповідальності виконуваних службових обов'язків у
відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006р № 268 "Про
впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади “ .
постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 року №1013 «Про впорядкування
структури заробітної плати .особливості проведення індексації та внесення змін до деяких
нормативно правових актів «.Законом України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України. Законом України «Про Державний бюджет
України на 2017 рік» від 21.. 12.2016 № 1801 -VIII. Законом України "Про оплату праці».
Розміри доплати за ранг визначаются додатком 48 постанови Кабінету Міністрів
України від 09.06.2006р № 268 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” .Оплата праці
працівників централізованої бухгалтерії здійснюється згідно постанови кабінету Міністрів
України від 11 липня 2000 року № 1080 «Про умови оплати праці централізованих
бухгалтерій при органах виконавчої влади органів місцевого самоврядування «.Оплата
працівників культури здійснюється згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 30
серпня 2003 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери».
Надбавки за
вислугу років виплачуються посадовим особам місцевого
самоврядування щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг

щ
і-гежно від стажу служои в органах місцевого самоврядування в розмірах відповідно до
ого законодавства.
Забезпечити встановлення і виплату мінімальної заробітної плати відповідно до
-лдавства . Встановити розмір мінімальної заробітної плати в сумі 4723 грн.
Встановити розмір мінімального посадового окладу в розмірі прожиткового мінімуму
для працездатної особи.
Конкретні розміри заробітної плати працівників сільської ради встановлюються
г ддовідно до затвердженого штатного розпису і чинного законодавства. Доплати та
надбавки здійснюються відповідно до рішення сільської ради та' законодавства за
д годженням з представником трудового колективу.
Проводити індексацію заробітної плати відповідно до постанови Кабінету
М чістрів України від 09.12.2015 року №1013 «Про впорядкування структури заробітної
.. •• .особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно правових
актів «.
Адміністрація зобов'язується забезпечити безперешкодне ознайомлення працівників
розмірами заробітної плати та утримань.
Виплачувати заробітну плату двічі на місяць ,згідно статті 24 Закону України «Про
“дату праці « та статті 115 КЗПП : у робочі дні за першу половину місяця до 21 числа за
.? а з 01 по 15 число місяць . остаточний розрахунок до 05 числа наступного місяця за
“ерїод з 16 п о.30 (31) числа місяця. Якщо день виплати заробітної плати збігається з
вихідним днем, то заробітна плата виплачується напередодні цього дня, відповідальні
годівники подають до бухгалтерії табель обліку робочого часу двічі на місяць. Розмір
аг бітку. що виплачується в першу половину місяця (перших 15 календарних днів),
становить не менше оплати за фактично відпрацьований робочий час із розрахунку
ари фної ставки ( посадового окладу працівника).
До основної щорічної відпустки працівникам сільської ради надається матеріальна
допомога на оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових
нтаніг. Матеріальна допомога на оздоровлення є обов'язковою виплатою. Залежно від
наявності коштів її може бути виплачено в мінімальному розмірі ( у розмірі посадового
складу працівника ). або в максимальному( у розмірі його середньо місячної зарплати).
Згідно статті 21 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 року № 504/96 - ВР,
відпускні за час щорічної відпустки виплачується не пізніше за 3 дні до початку відпустки в
найближчий день, установлений для виплати заробітної плати. Матеріальна допомога для
вирішення соціально - побутових питань виплачується згідно запланованих видатків у
V джеті сільської ради та не перевищує середньомісячної заробітної плати.
Працівникам щомісячно нараховуються премії за сумлінну роботу, зразкове виконання
службових обов'язків, особистий внесок відповідно до Положення про преміювання у разі
--явності коштів. Премія виплачується в межах фонду заробітної плати. її розмір залежить
від економії цього фонду.
В разі звільнення працівника виплачуються розрахункові вдень звільнення.
На час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним
законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам
гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.
Працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами
) країни "Про військовий обов'язок і військову службу" і "11ро аль тернативну (невійськову)
служоу". "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", надаються гарантії та пільги
відповідно до цих законів.
За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за
контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці.

„■ _; , ..... рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк
.:. закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце
- ■
.-сала і середній заробіток. Таким працівникам здійснюється виплата грошового
_
- за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону
- - • Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
садівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які
_ - _ ~ вільненню з військової служби у зв'язку з оголошенням демобілізації, але
- д; військову службу у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом,
ідо
більше ніж на строк укладеного контракту, зберігаються місце, роботи, посада і
гок. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за
г_ -. - •• к дів Державного бюджету України відповідно до Закону України "Про
. . _ гний . правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
_г_- -. визначені попередніми абзацами, зберігаються за працівниками, які під час
- _ - військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров'я) та
_7 'дг г-і- гь на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані
V
зі .сутніми, на строк до дня. наступного за днем їх взяття на військовий облік у
нном\ військовому комісаріаті після їх звільнення з військової служби у разі закінчення
--V;
я в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону,
- д- ісля визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими.
X. Відпустки
Черговість надання щорічних відпусток встановлюється адміністрацією,
за
■
•• з трудовим колективом Графік відпусток складається на кожний календарний
ге 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників сільської ради.
І сад зим особам надається щорічна відпустка тривалістю ЗО календарних днів, а
... з стаж посадової особи місцевого самоврядування понад 10 років, надається
_ - -.. лачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів, а починаючи з 11 року дана
- .
планується на 2 календарних дні за кожний наступний рік, але не більше 15
СІЛЄ-ЦСДГ-НХ днів.
им працівникам основна відпустка надається тривалістю 24 календарних днів за
асдпреісьсвашій робочий рік.
... \ов: оплачувані відпустки та відпустки без збереження заробітної плати за
с г:надаю ться згідно Закону України " Про відпустки". Головному бухгалтеру та
_ ег)-касиру щороку надавати додаткову відпустку за ненормований робочий день в
г
.7. ~ календарних днів.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 року № 1290 (зі
- _ . згідно розділу XXII листа Міністерства соціальної політики України від 21.09.2019
7
Л'_ 1344 13 84-16 надаються щорічні додаткові оплачувані відпустки, тривалістю до 4
• адендарних днів, за особливий характер праці працівникам, які працюють на персональних
комп'ютерах.
За розпорядженням сільського голови посадова особа або працівник сільської ради
же б_\ти відкликаний із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної
- ;::ус ки. яка залишається, надається посадовій особі або працівнику у будь - який Інший
-:ас відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.
б' разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі
невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки.
Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін надається працівнику за
сімейними обставинами та з інших причин на термін, обумовлений угодою між працівником
та адміністрацією, але не більше 15 календарних днів нарік.

XI. Охорона праці
Vімінкт рація зобов'язується:

і . і - стз зрити на кожному робочому місці, в структурних підрозділах сільської
: - 'езпечні умови праці, відповідно до чинних нормативних актів, забезпечити
Ох- • -рвання системи управління охорони праці затвердженою розпорядженням
д ; “ лови від 01.03.2017 року № 20.
У. 2 - : г - лити навчання і інструктажі по охороні праці усіх працюючих відповідно
Ж МУ ' Типового положення.
ередбачити згідно статті 19 Закону України»Про працю» фінансування
■(юфілактичних заходів з охорони праці.
гоьодити дн.і охорони праці 2 рази на рік: 28 квітня Всесвітній День охорони
5 - убезпечити використання працівником права відмовитися від дорученої
-•
с ворилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я.
- л'е лечити своєчасне проведення розслідувань та облік нещасних випадків
тг» ?-•*'. на:-: службових обов'язків .
лое лечити інформування працівників про стан охорони праці, причини аварій.
■.
- улків і професійних захворювань та про заходи, які вжито для їх усунення .
X - забезпечити виплату вихідної допомоги в розмірі тримісячного заробітку
я*. -- • у різ: розірвання ним трудового договору за власним бажанням з причини
я . г±: адміністрацією вимог законодавства з охорони праці або умов колективного
д: * г з цих питань.
рганізовувати один раз на рік проведення медичних оглядів для всіх
ге*'

Г і_ г -

? " з і 'С Т З Н О В .

е не допускати до роботи ‘працівників, як знов прийнятих, так і переведених з
о вого де другого, в тому числі тимчасового переводу, без попереднього інструктажу
■вам г> - гал: і пожежної безпеки безпосередньо на робочому місці.
1- інформувати працівника під час укладення трудового договору під розписку
гл л в сільській раді, та наявність на його робочому місці, де він буде
•
небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі
В-. і;.-»
- л ів\ на здоров'я та про права працівника на пільги та компенсацій за роботу в
і х х \ умовах.
1 - не допускати до роботи працівників сільської ради, які не пройшли навчання,
-. - --л- і перевірку знань з питань охорони праці.
. З- -адавати матеріали, у разі ушкодження здоров'я працівника при виконанні ним
-' 'овязків, Новоодеському відділенню Фонду соціального страхування від
гласних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Миколаївській
б. асті для відшкодування заподіяної шкоди.
' 4- застосовувати заохочення до працівників сільської ради за активну участь та
- л лшз\ у здійсненні заходів підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці: Подяка,
: іження Почесною грамотою сільської ради . нагородження цінними подарунками або
?• : вою премією при наявності коштів.
11.15- забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених
■.
в безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня
. г-. ни праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і
азарій 'додаються).
11.16. - проводити цикл лекцій з питань профілактики невиробничого травматизму .

Працівник сільської ради зобов'язаний:
. і - - ;блги про особисту безпеку і здоров'я, а також безпеку і здоров'я оточуючих
■ви. і в * ..V виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території
■ до ~
ш
лс ва. в установі та організації;
■ - з чодиги в установленому законодавством порядку попередні та періодичні
■ед>-- "ляди • один раз на рік).
Гіга ■- - -есе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог,

XII. Підвищення кваліфікації, економічних знань та
загальноосвітнього рівня
"Гидія ибов'язується:
ви для навчання і підвищення професійної кваліфікації у відповідних
- -б
• сікдадах і шляхом самоосвіти;
І 1- - •
правове навчання всіх працівників сільської ради.

в .- спорів .

XIII. Вирішення конфліктних ситуацій
лждосгі і конфліктні ситуації, які виникають між адміністрацією і трудовим
виріїиуються шляхом переговорів в атмосфері взаємної довіри і поваги,
сь при цьому Законом України
«Про порядок вирішення колективних трудових

ХІУ. Заключні положення
У.: - д колективний договір вступає в дію з 1 березня

2020 року і діє протягом

... закінченні цього терміну колективним договір продовжує діяти до заключения

-_

сунзськии

Від трудового колективу
секретар сільської ради О.В. Біган

і2.
-к п вн н 2020 р й ку
(і Л І і ‘. \ Г. .ї*4*

"19" червня 2020 року

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
НОВООДЕСЬКИЙ РАЙОН
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
- грхдня 2019 року

село Михайлівка

П: ствердження структури
■штельності АУ та штатного
піно на 2020 рік.

№4

Тридцять восьма сесія
сьомого скликання

Керуючись пунктом 5 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве
: -лунання в Україні” , відповідно до пункту 140, 141 Конституції України,
Михайлівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
: - ' і судити структуру та чисельність АУ Михайлівської сільської ради на 2020 рік в кількості
-215 одиниці:
с _льський голова - 1.
*
секретар - 1.
; у л.левпорядник - 1.
касирі- 0,5
■гхлрашвник - 0,25
лл-обний працівник - 0,5 •
1 Позволити сільському голові при необхідності вносити зміни до структури апарату сільської
ради в межах затвердженої чисельності та сплати праці.
5 Преміювання, надання матеріальної допомоги сільському голові проводити, так як і апарату
сільської ради, згідно чинного законодавства в % відношенні до заробітної плати працівників в
ежах затвердженого кошторису.
Затвердити штатні розписи по Михайлівській сільській раді на 2020 рік (додаються).
5. Рішення сільської ради від 14.12.2018 року XXIX сесії сьомого скликання «Про
затвердження структури чисельності виконавчого апарату на 2019 рік» № 5 визнати таким, що
втратило чинність.6
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської
діяльності, етики, законн£(|іг'£а правопорядку.

Сїл.ьсьй

ЛЛ-УЛ Т У .,.

ч\
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Гш
лру

н. ЛЯХ

Затверджую
штат у кількості 4,25 штатних одиниць
з місячним фондом заробітної
плати

за

посадовими окладами Девятнадцнть тисяч вісімсот чотири гри.00коп.

Сільський голова
(посада)

Лях Н.Я.
( підпис керівника)

(ініциали і прізвище)
04 . 12.2019
(число, місяць,рік)

ТИПОВИЙ ШТАТНИЙ РОЗПИС
на 2020 рік
«

Михайлівська сільська рада

01 . 01.2020

Кількіст
Посадов
Назва
структурного ь
№ п\п
ий оклад
підрозділу та посад
штатних
%
(грн.)
посад
1
2
— V Голова
2 Секретар місцев.ради
3 Спеціаліст із земельні
4 Касир
5 Прибиральник
службов. приміщень
6 Підсоби.працівник

Керівник
Гол.бухгалтер

(З * *

3
1
1
1
0,5
0,25

4
7000
6100
3100
1675
643

0,5
4,25

1286
19804

5
10
25
25
15

Надбавки (грн.)
Доплати (грн.)
Надбав
ВУС,
надб.
за
ка
за
паспорт.
висок, досяг. ранг
%
сума
вислугу
стіл
в праці
доп.мін 50%
років
6
7
8
9
10
11
7551
20
1661
8
550і
1650
20
1650
9
500
8501
50
2125і
13
300
251,25
50
963,13
837,5
537,75

3506,25

Лях Н.Я.
Призиглей Г.М.

6399,13

1350

1075,5
1613,25

837,5

Фонд
заробітної
плати на
місяць
(грн.)
12
9966,00
9900,00
6375,00
3726,88
1180,75
2361,50
33510,13

Фонд
заробітної
плати на рік
(грн.)
13
119592
118800,0
76500
44722,56
14169
28338
402121,56

Затверджую
ш тат у кількості 1,5 ш татн ої од иниці
з м ісячним ф о н до м за р о б ітн о ї платиза
по са д о в и м и окл ад ам и П ять тисяч тр и си а п я тд е ся т грн. 00 коп.

Сільський голова
с .Сї1--

(посада)

ЛЯ
( підпис керівника)

(ініциали г)л'рйвиід%

ги*
9//
.П
о*
МГТ'-ь.

04.12.2019
(число, місяць,рік)

І

ТИПОВИИ ШТАТНИМ РОЗПИС
на 2020 рік
Михайлівська сільська рада

1160

ін ш і

програми, заклади та заходи у сфері освіти

( назва установи)
01 . 01.2020

“ ЗЗсЗ
Кількість
пруггурного
штатних
*л ::з д іл у
та
посад
-осад
2
"от. бухгалтер
І Е/хгалтер

•
ВОЗНИК

:л. бухгалтер

3

Тарифни
й розряд

4
1
0,5

1,5

10
6

Доплати (грн.) Фонд
заробітно
їплати на
за
ДО
місяць
престижність
мін.зар.плати
праці
(грн.)

Надбавка
Посадови
й
оклад
(грн.)
%
5
3826
1524

5350
Лях Н.Я.
Призиглей

7

6
50
50

8
1913
762

2675

Фонд
заробітно
ї плати на
рік (грн.)

75,5

9
5789
2411,5

10
69468
28938

75,5

8200,5

98406

ІЛІІІИ|іДИіуіІІ
у КІІ ІІ.КО І 11 0,/Р ( IIIЯ 1 1 ІИ * О Д И Н И Ц І.
з місячним фондом аеробітноТ
млши
ІІІІШ

ні

посадовими окладами Дві тисячі чотириста дааяносто сім гри ЗО коп

Сільський голова
(посада)

ЛяхН.Я.
(ініцмали і

( підпис керівника)
04.12.19
(число, місяць,рік)

ТИПОВИЙ ШТАТНИЙ РОЗПИС
на 2020рік
Михайлівський сільський клуб

й розряд

Кількість
Назва структурного
І° п\
штатних
підрозділу та посад
посад

Тарифни
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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
НОВООДЕСЬКИЙ РАЙОН
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
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E-mail : 20903112@ukr.net, код ЄДРПОУ 20903 112
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 19 червня 2020 р.

с. Михайлівка

№ 28

Про затвердження штатного розпису
по апарату управління.
На підставі пункту 20 час тини третьої статті 42 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні” на виконання Постанови Кабінету Міністрів України
від 03 червня 2020 року № 441 «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету
Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268»:
1. Затвердити штатний розпис по Михайлівській сільській раді з 01.07.2020 року

Затверджую
штат у кількості 4,25 штатних одиниць
з місячним фондом заробітної
плати

за

посадовими окладами Двадцять одна тисяча чотириста пятдесят чотири грн.ООкоп.

Сільський голова
ЛяхН.Я.
( підпис керівника)

(ініциали і прізвище)
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ПОЛОЖЕННЯ

про порядок преміювання працівників
апарату виконавчого комітету сільської ради , централізованої бухгалтерії
та установ Михайлівської сільської ради
Положення «Про порядок преміювання працівників апарату виконавчого
комітету сільської ради , централізованої бухгалтерії та установ сільської
ради» (далі - Положення) розроблене відповідно до Закону України “Про
оплату праці”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, постанови
Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,
органів прокуратури, судів та інших органів”, постанови Кабінету Міністрів
України від ЗО серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та
колективного договору.
Положення розроблено з метою посилення впливу матеріального
заохочення на покращення результатів роботи працівників апарату виконавчого
комітету сільської ради , централізованої бухгалтерії та установ сільської ради ,
стимулювання їх праці залежно від ініціативи, особистого вкладу в загальні
результати роботи.
Дія цього Положення поширюється на усіх працівників апарату
виконавчого комітету сільської ради, централізованої бухгалтерії та
працівників установ.
1. Загальні положення

1.1. Преміювання працівників здійснюється за якісне, своєчасне і в
повному обсязі виконання обов’язків, визначених Законами України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого
самоврядування”,постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006
року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів”, постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298
“Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери», колективного договору та посадовими
інструкціями, а також з урахуванням їх ініціативи, особистого вкладу в загальні
результати роботи за місяць.
1.2. В окремих випадках за виконання важливих додаткових завдань, з
нагоди державних і професійних свят, ювілейних та святкових дат, працівникам

може бути виплачена одноразова премія в кожному конкретному випадку за
розпорядженням сільського голови в межах затвердженого фонду оплати
праці.
2. Порядок визначення фонду преміювання

2.1. Преміювання працівників здійснюється в межах затвердженого
кошторисом на відповідний рік фонду преміювання та економії фонду оплати
праці.
2.2. Фонд преміювання утворюється у розмірі не менш як 10 відсотків
річної суми посадових окладів працівників, умови оплати праці яких
регламентуються постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006
року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,
постанови Кабінету Міністрів України від від ЗО серпня 2002 р. № 1298 “Про
оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів
з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери».
2.3. Видатки на преміювання плануються та здійснюються в межах
асигнувань на оплату праці, затверджених в кошторисі на відповідний рік.
3. Показники преміювання і розмір премії

3.1. Для визначення розміру премії враховуються такі показники:
сумлінне виконання посадових обов’язків;
своєчасне та якісне виконання доручень керівництва;
відсутність порушень трудової та виконавської дисципліни;
ініціативність та творчість в роботі;
постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної
кваліфікації;
коректне ставлення до колег по роботі та відвідувачів;
виконання роботи тимчасово відсутніх працівників.
3.2. Преміювання працівників здійснюється відповідно до їх особистого
вкладу в загальні результати роботи у межах затвердженого фонду преміювання
та економії фонду оплати праці. Розмір премії працівників залежить від
виконання показників, зазначених в пункті 3.1 цього Положення, та не
обмежується максимальними розмірами.
3.3. Нарахування премії посадовим особам місцевого самоврядування
здійснюється пропорційно відпрацьованому часу та посадовим окладом, з
урахуванням доплати за ранг, надбавки за вислугу років, надбавки за високі
досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, та інших
надбавок та доплат. Нарахування премії
працівникам централізованої
бухгалтерії, працівникам установ здійснюється пропорційно відпрацьованому
часу та посадовим окладам.

3.4. Преміювання працівників може проводитись щомісяця, щокварталу,
щопівроку або за підсумками року.
3.5. Премії не виплачуються працівникам за час перебування у відпустці, у
період тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із
законодавством виплати проводяться, виходячи із середньої заробітної плати.
3.6. Премія виплачується працюючим на момент прийняття розпорядження
про преміювання.
3.7. Підставами для зменшення розміру або позбавлення премії можуть
бути:
порушення трудової дисципліни, регламенту щодо організації
використання робочого часу та режиму роботи;
порушення термінів виконання документів, недотримання вимог щодо
порядку їх підготовки;
порушення термінів розгляду звернень громадян;
некоректне ставлення до колег по роботі та відвідувачів;
невиконання без поважних причин інших обов’язків, передбачених
посадовою інструкцією;
3.8. У разі наявності підстав, зазначених у п. 3.7 цього Положення, розмір
премій працівникам може бути зменшений або працівники можуть бути
позбавлені премії.
3.9. Зменшення розміру або .позбавлення премії провадиться у тому
місяці, у якому були допущені порушення, зазначені у пункті 3.7 цього
Положення.
Якщо допущені порушення були виявлені у наступних періодах,
працівник може бути позбавлений премії повністю або частково у тому періоді,
коли про це стало відомо, але не пізніше шести місяців з дня вчинення
порушення.
Разові премії не застосовуються до працівників протягом дії
дисциплінарного стягнення.
4. Порядок нарахування і терміни виплати премій

4.1. Відділ централізованої бухгалтерії в межах доведеного фонду оплати праці
щомісяця до 20 числа поточного місяця визначає загальну суму коштів, що
спрямовується на преміювання та повідомляє розміри преміювання за місяць
для внесення пропозицій щодо преміювання працівників.
4.2.
На підставі усних пропозицій керівників структурних підрозділів та
сільського голови готує проект розпорядження про конкретні розміри
преміювання працівників відповідно до особистого внеску в загальні результати
роботи кожного працівника, остаточне рішення приймається розпорядженням
сільського голови.

4.3. В окремих випадках з нагоди ювілейних дат, державних та
професійних свят працівникам може бути виплачено одноразову премію.
Така премія нараховується на підставі розпорядження сільського голови за
умови наявності економії фонду оплати праці.
Ювілейними датами вважається досягнення працівниками 50, 55 і 60 років.
4.4. За виконання особливо важливої роботи та окремих доручень
керівництва працівникам може бути виплачено одноразову премію за поданням
безпосереднього керівника структурного підрозділу апарату або установи за
умови наявності економії фонду оплати праці.
4.5. Виплата премії здійснюється одночасно з виплатою заробітної плати за
другу половину місяця.
4.6. Спори, пов’язані з нарахуванням і виплатою премії, вирішуються
відповідно до чинного законодавства.
5. Надбавки

За рішенням сільської ради встановлюється:
5.1. Надбавка за високі досягнення у праці (або за виконання особливо
важливої роботи) працівникам апарату виконавчого комітету, централізованої
бухгалтерії та іншим працівникам сільської ради у розмірі до 50 відсотків
посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого
самоврядування та вислугу років. „
Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється працівникам за
умови сумлінного і якісного виконання ними своїх посадових обов’язків.
Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється на чітко
визначений термін^тобто на період виконання цієї роботи.
При цьому працівникам може встановлюватися одна з цих надбавок. Розмір
надбавки кожному працівнику визначається рішенням сільської ради.
5.2. Надбавки за високі досягнення у праці (або за виконання особливо
важливої роботи)сільському голові та посадовим особам сільської ради
встановлює сесія сільської ради один раз на період повноважень відповідної
ради.
5.3. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і
порушення трудової дисципліни зазначена надбавка може бути скасована або
розмір її зменшений.
6. Порядок надання матеріальної допомоги

6.1. Посадовим особам та працівникам апарату сільської ради в межах
фонду оплати праці один раз на рік надається матеріальна допомога на
оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати одночасно з наданням
щорічної відпустки, також один раз на рік може надаватись матеріальна
допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує

середньомісячної заробітної плати працівника, згідно з поданою заявою та
відповідно до розпорядження сільського голови.
6.2.
Працівникам установ сільської ради ( освіта,культура) один раз на рік
може надаватись матеріальна допомога у розмірі посадового окладу при наданні
щорічної відпустки, згідно з поданою заявою та відповідно до розпорядження.
6.3. Для надання працівникам матеріальної допомоги для вирішення
соціально-побутових питань та матеріальної допомоги в межах доведеного
фонду оплати праці спрямовуються кошти у розмірі, що не перевищує
середньомісячної заробітної плати.

Додаток № 1
до положення про преміювання

Перелік
показників, які збільшують розмір розрахункової суми премії
1.

Премія зменшується за

( у відсотках до
розрахункової суми)

1.1

За здійснення працівником ініціативних
робіт.

до 100 відсотків

1.2.

За активну участь в роботі та її
результативність, підготовку аналітичних
даних

До 100 відсотків

1.3.

За виконання окремих робіт та доручень у
стислі строки.

до 100 відсотків

Додаток № 2
до положення про преміювання

Перелік
показників, які зменшують розмір розрахункової суми премії
1.

Премія зменшується за

( у відсотках до
розрахункової суми)

1.1

Нездійснення працівником ініціативних
робіт.
Неактивну участь в роботі та її негативну
результативність, не своєчасну підготовку
аналітичних даних

до 50 відсотків

1.2.

1.3.

Невиконання окремих робіт та доручень у
стислі строки.

До 50 відсотків

до 100 відсотків

----------------------------------------- %
---------

Я

ПЕРЕЛІК
доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів.

Розміри доплат і надбавок.

Доплати і надбавки
Доплати:
•
За виконання обов язків тимчасово
відсутніх спеціалістів і службовців
цих же категорій персоналу ( у разі
хвороби, відпустки без збереження
заробітної плати тощо)

До 50% відсотків посадового окладу за
основною роботою з використанням
на цю .чету до 50 відсотків посадового
окладу відсутнього працівника.

До 50 відсотків посадового окладу в
межах затвердженого фонду оплати
праці.
У разі несвоєчасного виконання
завдань, погіршення якості роботи і
порушення трудової дисципліни
надбавка скасовується або
- - • -—.. ...- ---------...-... —
-.......... -....... %
..... зменшується.

За високі досягнення у праці.

Голова сі.

Н.Я. Ля х
19.06.2020р..

Представник трудового
колективу, секретар сільської
рады
О. В. Біган
/9.06.2020 р.

ГРАФІК ВІДПУСТОК
по Михайлівській сільській раді
на 2020рік.
1. Лях Н.Я.

лютий 2020

2.Призиглеи Г.М.

березень 2020 р.

3. Біган О.В.

квітень 2020 р.

4. Щепій Ї.М.

липень 2020 р.

5. Шмадченко О.П.

липень 2020 р.

6. Пасека С.В.

вересень 2020 р.

Додаток

Комплексні заходи
щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці
та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці,
запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій.

№№
п/п
1
1

2

->
з

4'

Назва заходів ( робіт)

Вартість
робіт

2
3
2500.00
Передплата газет та журналів
гри.
на 2020 рік для навчання і
підвищення професійної
кваліфікації працівників.
Обов'язкове
проходження
флюорографії всіх працівників
та медогляд тих працівників
сільської
ради.
які
використовують
V роботі
комп'ютерну та копіювальну
техніку
*
500.00
Замінити
світильники
в
грн.
кабінетах апарату сільської
ради.
Замінити вхідні дерев'яні
двері на енергозберігаючі
металопластикові.

5000.00
грн.

Строк
виконанії
я
4
І квартал
2020 р.

І1-ІІІ
квартали
2020 р.

III
квартал
2020 р.
III
квартал
2020 р.

Відповідальні за
виконання
5
Сільський голова Лях
Н.Я., головний бухгалтер
сільської ради Призиглей
Г.М..
Сільський голова Лях
Н.Я.. голова
профспілкового комітету
Біган О.В.

Сільський голова Лях
Н.Я.. головний бухгалтер
сільської ради Призиглей
Г.М.,
Сільський голова Лях
11.Я., головний бухгалтер
сільської ради Призиглей
Г.М.,

Примітка:
виконання передбачено в разі фінансування заходів відповідно дії
частини четвертої етап і 19 Закону України " Про охорону праці".

Представник
трудового колективу,
секретар сільськрї-оади
Бігай О.В.
”19”

'

червня 2020 року

Додаток

ПЕРЕЛІК
професій і посад працівників, яким видасться безкоштовно мило, миючі та
знешкоджуючі засоби

№№
п/п

Назва виробництв,
цехів , професій і посад

Назва миючих та
знешкоджувальних
засобів

1

2
Прибиральниця
службових приміщень

3
Мило
туалетне

1

Норма видачі

4
200 гр. на місяць

Сода кальцінірована

700 гр. на 2 місяця

GALA хлор

700 гр. на 2 місяця

