
IUI€BO-CBMTOIIIIIHCbKA PAIIOHHA PALLA ChOMOL'O CKJIHKAHHSI 

PIIIIEHHM 
ilpo 3aTBepqweHHR BHTT Ha YTPHmaHHSI 

KHCB0-CBqT0mulicbK0I paiiOHHOI paJLH Ta BHKOHBOFO anapay Ha 2017 pii 

BirIoBirHo go riyHKTy 4 iaCTHHH 1 carri 43, HHKT 3 CTHHH 6 cTarri 55 3aKoHy 

YKpaIHH <<ilpo MicueBe camOBPA,4yBaHHq B YKpaIHi>>, HocTaHoBil Ka6iHeTy MiHicTpiB 

YKpaIHH Big 09.03.2006 POKY N2 268 <<[Ipo yrI0psIKyBaHH5J CTKTH Ta YMOB OHJJaTH ripaiu 

HpaU1BHHK1B ariapay opraHiB BHK0HaBq01 BjIaJw, opraHiB rlpoKypaTypl4, cy4iB Ta 1HIII14X 

opraHiB)), BaX0B}OqH BHCHOBKH Ta PeK0MeHaU11 ll0CTiiH0l K0MiCiI 3 HHTHb HJ1HYBHH5I 

61oceTy, MHaHciB, IIQgaTK0B01 rIOJI1THKH, coLUaJThHo-eKoHoMi'IHor'o P03Bl4TKY Ta iHBecTHLui, 

paoa paa 

B up iiii H JI 

1. 3aTBep,rHTH BHTTH Ha yTpi4maHHq KN€BO-CB$ITOIIIHHCLKOI paioHHol PaAI4 Ta 

B14KOHBOIT0 ariapay Ha 2017 piic 3ri.rwo .LJOaTKy N2 1. 

2. FOJIOB1 paliOHHOI pa,LJH, 3CTHHHKM FOJIOBH paiOHHOI pa,LH, H0C0B14M oco6aM 

B14K0HB0F0 anapay pa.rJH BCTH0BHTH Ha6aBKy 3a B14KOHHH51 oco6sI14Bo Ba)KJEHBOI 

p060TH B p03Mipi 50% nocaoBoro OKiiagy 3 ypaxyBaHHAM Ha6aBKH 3a paHr 

H0ca,1i0BHX oci6 opraHiB MiCueBoro camOBPAAYBaHHA Ta BHCJIYFY pOKiB. BHrInaly 

Ha,r6aBK14 39uiicHIoBaTH 3a 03[IO51JI)KHHS1M FOJTOBH pafoHHol paw y BUWOBLLHOCTi .LO 

HOMOKeHH$I npo HO5I0K BCTHOBJIHH$I Ha6aBK14 (,LoriiaTH) 3a BHCOKi JOC$IFHHH5I y 

rlpaui a60 3a BMKOHHH5I oco6JT14Bo Ba)KJT14B0I p060TH II0C0B14M oco6aM KH€B0-

CBMTOfflHHCbKOI pafoHHol pagH Ha 2017 piK (,roaToK N2 2). 

3. BCTaHOBHTH 3 01.01.2017 POKY FOJIOB1 paioHHol paH, 3CTHHHKM ITOJIOBH pafioHHol 

pa,LJH, KepyIOIOMy dnpaBaMll BHKOHBOFO ariapay K14CBO-CB5ITOffl14HCBKOI paHoHHol 

pagi4 lljoMic5I'IHe llpeMiIOBaHHSi BiHOB1H0 JO OCO614CTOFO BKjiagy B 3FJThH 

P3YJTbTTH p060TH B p03Mipi 150 BiCOTK1B Hoca,LIoBoro oKJTa.rJy y B1,LHOBUHOCTi .Lo 

BHMOF HHHOO 3aKOHogaBCTBa YKpaIHH. 

4. HpeMiIoBaHHM npauiBHHKiB  BHKOHaBqOI'O anapay pa,LIH 3 uicHIoBaTH B1JJrIOBiHO .LO 

BHMOIT lql4HHOFO 3aKOHO,TJaBCTBa YKpaIHH Ta HoJIoeHH5I ripo HO5I0K HMHOBHH5i Ta 

BHruiaTy MaTepiaJmHol goriomom HOCOBHM oco6aM KH€BO-CB5ITOHJHHCBKOI paoHHol 

paAH Ta po6im14KaM, 3aVIH5JTHM 06dllyr'0ByBaHHSIM opraHiB MicIeBoro CMOBP5UJBHH51 

Ha 2017 p1K (,ro,raToK N2 3). 

5. Kowrpoim 3a BHKOHHH5IM uoro pimeHH5J HOKJTCTH Ha nocTiiiHy KOM1C1IO paioHHol 

pagH 3 HHTHL 	 4IIHaHC1B, HoaTKoBol HOJI1THKH, c0aJIbH0- 

eKoHoMiqH( 

F 

M. KHIB 
26 citlul 2017 poKy  
X2 251-16-Vu 



Додаток  Ns 1 
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  
від  26 січня  2017 року  Ns 251-16-VII 

КОШТОРИС  
витрат  на  утримання  районної  ради  та  їі  виконавчого  апарату  

на  2017 рік  
(КПКВК  - 0110170) 

г  н. 
Найменування  видатків  Код  Загальний  

фонд  
Спеціальний  

фонд  
РАЗОм  

ВИДАТКИ  - ВСЬОГО  : 4 584 000,00 150 000,00 4 734 000,00 

Поточні  видатки  2000 4 584 000,00 150 000,00 4 734 000,00 
Заробітна  плата  2111 2 236 200,00 - 2 236 200,00 

Нарахування  на  оплату  праці  2120 493 800,00 - 493 800,00 
Використання  товарів  і  послуг, 
в  тому  числі  : 

2200 746 000,00 150 000,00 896 000,00 

Предмети, матеріали, обладнання  та  інвентар  2210 300 000,00 30 000,00 330 000,00 
Оплата  послуг  (крім  комунальних) 2240 436 000,00 120 000,00 556 000,00 
Витрати  на  відрядження  2250 10 000,00 - 10 000,00 
Оплата  комунальних  послуг  та  енергоносіїв, 
в  тому  числі  : 

2270 1 067 000,00 - 1 067 000,00 

Оплата  теплопостачання  
Оплата  водопостачання  і  водовідведення  
Оплата  електроенергії  

2271 
2272 
2273 

600 000,00 
17 000,00 

450 000,00 
- 
- 

600 000,00 
17 000,00 

450 000,00 

Окремі  заходи  по  реалізації  державних  
(регіональних) програм, не  віднесені  до  
заходів  розвитку  

2282 10 000,00 - 10 000,00 

Інші  виплати  населенню  2730 24 000,00 24 000,00 

Інші  поточні  видатки  2800 7 000,00 - 7 000,00 
Капітальні  видатки  3000 - - - 

Заступник  голови  ради 	 О.М. Однороманенко  



Додаток  Ns 2 
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  
від  26 січня  2017 року  Ns 251-16-VII 

ПОЛОЖЕННЯ  
про  порядок  встановлення  надбавки  (доплати) за  високі  

досягнення  у  праці  або  за  виконання  особливо  важливої  роботи  
посадовим  особам  Киево-Святошинської  районної  ради  

на  2017 рік  

1. Це  Положення  розроблене  відповідно  до  Законів  України  «Про  місцеве  
самоврядування  в  Україні», «Про  службу  в  органак  місцевого  самоврядування» та  
Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  09.03.2006 року  N2 268 «Про  
упорядкування  структури  та  умов  оплати  праці  працівників  апарату  органів  
виконавчої  влади, органів  прокуратури, судів  та  іншик  органів». 

2. Надбавка  (доплата) за  високі  досягнення  у  праці  або  виконання  особливо  
важливої  роботи  встановлюеться  в  межак  фонду  оплати  праці  з  метою  посилення  
впливу  матеріального  заокочення  на  покращення  результатів  роботи  посадовик  осіб  
районної  ради, стимулювання  сумлінного, якісного  виконання  ними  своїк  посадовик  
обов'язків, за  ініціативність , творчий  підкід  в  роботі, добросовісне  виконання  
посадовик  обов'язків  і  завдань  шляком  вракування  їк  особистого  внеску  в  загальні  
результати  роботи. 

3. Надбавка  (доплата) за  високі  досягнення  у  праці  або  виконання  особливо  
важливої  роботи  встановлюеться  в  розмірі  50 % посадового  окладу  з  уракуванням  
надбавки  за  ранг  посадової  особи  органів  місцевого  самоврядування  та  надбавки  за  
вислугу  років. 

4. Головними  критеріями  при  встановленні  надбавка  (доплата) за  високі  
досягнення  у  праці  або  виконання  особливо  важливої  роботи  е: 

- ефективність  праці  та  відсутність  претензій  і  зауважень  до  виконаної  роботи; 
- повне  та  своечасне  виконання  своїк  службовик  обов'язків; 
- дотримання  трудової  дисципліни; 
- виконання  особливо  важливик  завдань . 
5. Посадовим  особам, щойно  прийнятим  на  роботу, надбавка  (доплата) за  

високі  досягнення  у  праці  або  виконання  особливо  важливої  роботи  в  першому  
місяці  не  встановлюеться . 

6. Встановлення  надбавки  (доплата) за  високі  досягнення  у  праці  або  
виконання  особливо  важливої  роботи  визначаеться  розпорядженням  голови  
районної  ради  за  погодженням  заступників  голови  ради  щомісячно . 

7. Підставою  для  змін  та  внесення  доповнень  до  даного  Положення  е  зміни  та  
доповнення  до  чинного  законодавства  з  питань  оплати  праці  в  органак  місцевого  
самоврядування. 

8. Дане  Положення  вводиться  в  дію  з  дня  його  затвердження, переглядаеться  і  
затверджуеться  на  кожний  бюджетний  період. 

Заступник  голови  ради 	 О.М. Однороманенко  



Додаток  Ns 3 
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  
від  26 січня  2017 року  Ns 251-16-VII 

ПОЛОЖЕННЯ  
про  порядок  преміювання  та  виплату  матеріальної  допомоги  
посадовим  особам  Киево-Святошинської  районної  ради  

та  робітникам, зайнятим  обслуговуванням  
органів  місцевого  самоврядування  на  2017 рік  

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ  

1.1. Це  Положення  розроблене  відповідно  до  Законів  України  «Про  місцеве  
самоврядування  в  Україні» ,«Про  службу  в  органах  місцевого  самоврядування» ,«Про  
оплату  праці» , Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  09.03.2006 року  Ns 268 «Про  
упорядкування  структури  та  умов  оплати  праці  працівників  апарату  органів  виконавчої  
влади, органів  прокуратури, судів  та  інших  органів» та  наказу  Міністерства  праці  України  
від  02.10.1996 року  Ns 77 «Про  умови  оплати  праці  робітників, зайнятих  обслуговуванням  
органів  виконавчої  влади, місцевого  самоврядування  та  їх  виконавчих  органів, органів  
прокуратури, судів  та  інших  органів». 

1.2. Положення  визначае  умови  та  порядок  преміювання  працівників  виконавчого  
апарату  районної  ради  з  метою  посилення  впливу  матеріального  заохочення  на  
покращення  результатів  роботи  працівників  Киево-Святошинської  районної  ради  (далі  — 
ради), стимутповання  сумлінного  та  якісного  виконання  ними  своїх  посадових  та  трудових  
обов'язків, ініціативного  й  творчого  підходу  до  вирішення  поставлених  завдань, 
забезпечення  належного  рівня  трудової  та  виконавської  дисципліни . 

1.3. Преміювання  працівників  ради  здійснюеться  за  якісне, своечасне  і  в  повному  
обсязі  виконання  функціональних  обов'язків, посадових  інструкцій, з  урахуванням  їх  
ініціативи, особистого  вкладу  в  загальні  результати  роботи  за  місяць, а  також  до  держаних  
і  професійних  свят. 

1.4. Преміювання  працівників  районної  ради  здійснюеться  щомісячно  відповідно  до  
розпорядженням  голови  районної  ради, а  у  разі  його  відсутності  — особи, яка  виконуе  його  
обов'язки, за  погодженням  заступників . 

2. ВИЗНАЧЕННЯ  ФОНДУ  ПРЕМІЮВАННЯ  

2.1. Видатки  на  преміювання  передбачаються  в  кошторисі  витрат  на  утримання  ради  
та  виконавчого  апарату  районної  ради. 

2.2. Преміювання  здійсшоеться  в  межах  фонду  преміювання, утвореного  у  розмірі  
не  менш  як  10 відсотків  посадових  окладів  та  економії  фонду  оплати  праці, яка  
визначаеться  як  різниця  між  затвердженим  кошторисом  (наростаючим  підсумком  з  
початку  року  вктпочно  по  місяць, за  підсумками  якого  мае  проводитися  преміювання) та  
фактично  нарахованими  за  цей  же  період  сумами  оплати  праці. 

З. ПОКАЗНИКИ  ПРЕМІЮВАННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ  РОЗМІРУ  ПРЕМІЇ  
ТА  ПОРЯДОК  ПРЕМІЮВАННЯ  

3. L Працівники  виконавчого  апарату  районної  ради  преміюються  за  якісне, 
своечасне  і  в  повному  обсязі  виконання  функціональних  обов'язків, встановлених  
посадовими  інструкціями, з  урахуванням  їх  ініціативи, особистого  вкладу  в  загальні  
результати  роботи  за  місяць  чи  інтттий  період  преміювання. 

3.2. Загальний  розмір  премій  розраховуеться  виходячи  з  фонду  преміювання  і  
економії  фонду  оплати  праці, та  визначаеться  у  відсотках  до  посадового  окладу  
працівників, у  розмірі  не  менш  як  10 відсотків . 



3.3. Премія  може  нараховуватися  до  державних  та  професійних  свят, до  ювілейних  
дат  працівників  за  розпорядженням  голови  районної  ради  в  межах  економії  фонду  оплати  
праці. 

3.4. Нарахування  премій  до  державних  і  професійних  свят, ювілейних  дат  
проводиться  як  в  абсотпотних  сумах, так  і  відсотках, визначених  розпорядженням  голови  
районної  ради. 

3.5. Робітникам, зайнятим  обслуговуванням  органів  місцевого  самоврядування  
виплачуеться  премія  в  межах  річного  фонду  преміювання  утвореного  в  розмірі  не  менш  10 
відсотків  до  посадового  окладу  з  урахуванням  доплат  та  надбавок  обов 'язкового  характеру  
та  економії  фонду  оплати  праці. 

3.6. В  окремих  випадках  за  виконання  особливо  важливих  робіт  керівникам  
структурних  підрозділів, спеціалістам  і  службовцям  районної  ради  за  розпорядженням  
голови  ради  може  виплачуватися  одноразова  премія. 

3.7. Максимальним  розміром  премія  не  обмежуеться . 
3.8. Премія  виплачуеться  за  фактично  відпрацьований  час. 
3.9. Премії  не  виплачуються  працівникам  за  період  перебування  у  відпустках, 

тимчасової  непрацездатності , період  навчання  та  підвищення  кваліфікації, крім  випадків, 
коли  премія  нараховуеться  до  державних  та  професійних  дат, а  також  до  ювілейних  дат. 

3.10. Нарахування  та  виплата  премій  здійснюеться  одночасно  із  виплатою  заробітної  
плати, крім  премій  разового  характеру. 

3.1 L Працівники  можуть  бути  позбавлені  премії  повністю  або  частково  за  
несвоечасне  або  неякісне  виконання  своїх  посадових  обов'язків, в  тому  числі  порушення  
строків  виконання  доручень, неякісну  підготовку  матеріалів  тощо, порушення  правил  
внутрішнього  розпорядку  та  громадського  порядку. 

4. ПОРЯДОК  НАДАННЯ  МАТЕРІАЛЬНОЇ  ДОПОМОГИ  

4.1. Відповідно  до  підпункту  3 пункту  2 Постанови  Кабінету  Міністрів  України  Ns 
268 від  09.03.2006 року  «Про  упорядкування  структури  та  умов  оплати  праці  працівників  
апарату  органів  виконавчої  влади, органів  прокуратури, судів  та  інших  органів» надавати  
посадовим  особам  місцевого  самоврядування  матеріальну  допомогу  для  оздоровлення  при  
наданні  щорічної  відпустки  та  допомогу  для  вирішення  соціально-побутових  питань  у  
розмірі, що  не  перевищуе  розміру  середньомісячної  заробітної  плати  працівника . 

4.2. Відповідно  підпункту  з) пункту  2 Наказу  Міністерства  праці  України  від  
02.10.1996 року  Ns 77 «Про  умови  оплати  праці  робітників, зайнятих  обслуговуванням  
органів  виконавчої  влади, місцевого  самоврядування  та  їх  виконавчих  органів, органів  
прокуратури, судів  та  інших  органів» робітникам, зайнятим  обслуговуванням  районної  
ради  надавати  матеріальну  допомогу  в  розмірі  середньомісячної  заробітної  плати, яка  
виплачуеться  один  раз  на  рік  при  наданні  щорічних  відпусток. 

4.3. Підставою  для  виплати  матеріальної  допомоги  е  заява  працівника  та  
розпорядження  голови  ради. 

4.4. Матеріальна  допомога, зазначена  в  пунктах  4.1. та  4.2., надаеться  в  межах  
затвердженого  фонду  оплати  праці. 

5. ЗАКЛЮЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ  

5. L Підставою  для  змін  та  внесення  доповнень  до  даного  Положення  е  зміни  та  
доповнення  до  чинного  законодавства  з  питань  оплати  праці  в  органах  місцевого  
самоврядування. 

5.2. Дане  Положення  вводиться  в  дію  з  дня  його  затвердження, переглядаеться  і  
затверджуеться  на  кожний  бюджетний  період. 

Заступник  голови  ради 	 О.М. Однороманенко  


