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ПРОТОКОЛ NЬ 2
зборiв Ради трудового колективу

Управлiння Щержавноi казначейськоi сrryжби УкраТни
у м.Нововолинську Волинськоi областi

16.11.202l м.Нововолинськ

Присутнi:
-державнi службовцi, провiдний iнспектор,

прибиральник службових
примiщень - всього 11 чоловiк

Вiдсутнi:
Порва М., перебувае

у вiдгryстцi по догляду за дитиною
до досягненнrI нею 3-рiчного BiKy,

Власюк I., перебувае

у допологовiй та пiсляпологовiй
вiдпустцi

Голова зборiв: Троцюк О.- засryпник начальника вiддiлу обсJryговування

розпорядникiв коштiв та iнших клiентiв.

Секретар: Мартинюк К. - провiдний iнспектор.

ПОРЯДОК ДЕННИЙз

1. Про розгJIяд та затвердження Положення про премiювання державних слу-
жбовцiв та працiвникiв, якi виконують функцii з обс.гryговуванн щ та робiтни-
KiB, зайнятих обслryговуванням, Управлiння .Щержавноi казначейськоТ служби
Украiни у м.Нововолинську Волинськоi областi

СЛУХАЛИ:

1. Мельничук Галину - начальника вiддi.rry звiтностi та бухгалтерського
облiку - головного бухгалтера, яка ознайомила членiв трудового колективу
УДtСУ у м. Нововолинську ВолинськоТ областi з Положенням про
премiювання державних сrryжбовцiв та працiвникiв, якi виконують функцii з
обслуговуваннrI, та робiтникiв, зайнятих обслуговуванням, Управлiння
,Щержавноi казначейськоi служби Украihи у м.Нововолинську ВолинськоТ
областi та наголосила на необхiдностi обговорити його та запропонувати
внесення змiн або прийняти його в запропонованому BapiaHTi.



ВиСТУПИЛИ:

Троцюк Олена, заступник нач€uIъника

розпорядникiв коштiв та iнших клiентiв та
вiддiлу обслуговува

Бургела Оксана, головI
спецiалiст вiддiлу звi,гностi та бухга_гrтерського облiку, якi внесли пропозI
щодо прийняття обговорюваного Положення в дiю.

ВИРIШИЛИ:

1. Затвердити Положення про премiювання державних службовцiв та п

цiвникiв, якi виконують функцii з обслуговування, та робiтникiв, зайня
обслуговуванням, Управлiння,.Щержавноi казначейськоi сrryжби УкраТни
м.Нововолинську Волинськоi областi.

2. Визнати таким, що втратило чиннiсть Положення про премiюваr
державних службовцiв та працiвникiв, якi виконують функцii з обслуговув
ня, та робiтникiв, зайнятих обслуговуванням, Управлiння ,Щержавноi
значейськоi служби Украiни у м.Нововолинську ВолинськоТ обла{
затверджене протоколом зборiв Ради трудового колективу Nч 1 вiд 19.01.2(

року.

Члени трудового колективу

галина Мельни.
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Iрина Крок
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_ff{ MupiaHHa KoBr

И, Оксана Галевсl
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ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРДtД,t
ГОЛОВНЕ УПРАВЛIНЕUI ДЕРЖАВНОi КАЗНАЧЕЙСЬКОi СЛУ)I(БИ

УКРАiНИ У ВОJIИНСЬКIЙ ОБJIАСТI
уIIрАвлIння дЕржАвноi кАзнАчЕЙськоi с"lгужБи укрдiни

у м.нововолинську волинськоi оБлАстI

нАкАз

копlя

Ns 30l б .тпtстоп ада 202I

Про затвердження
Поrrоrсення про премiювання

м.Нововолинськ

Вiдповiдно до статей 50, 52 Закону УкраiЪи <Про державну службу>,
Тitпового положення про премiювання державних службовцiв органiв
-ержавноi влади, iнших державних органiв, ixHix апаратiв (ceKpeTapiaTiB),

затвердженого наказом MiHicTepcTBa соцiальноТ полiтики УкраiЪи вiд
л3.06.2016 Ng 646 (зi змiнами, внесеними наказом MiHicTepcTBa соцiальноI
:то.-тiтики УкраiЪи вiд 0б.05.2019 J\b683), та Умов оплати працi працiвникiв
_]ержавних органiв, якi виконують функцii з обслуговування, i працiвникiв
Управлiння адмiнiстративних будинкiв Господарсько-фiнансового
.]епартаменту CeKpeTapiaTy Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, Управлiння
аrчiнiстративними будинками,.Щержавного управлiння справами, Управлiння
аrviнiстративними будинками Управлiння справами Апарату Верховноi Ради
Украiни, затверджених постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 24.|2.20|9
}91l12 кПро умови оплати працi працiвникiв державних органiв, на яких не
поширюеться дiя Закону Украiни <Про державну службу>, з метою
rtатерiального стимулювання високопродуктивноi та iнiцiативноi працi,
пiдвищення ii ефективностi, якостi, заiнтересованостi у досягненнi ii кiнцевого

результату та посилення персон€lльноi вiдповiдальностi державних службовцiв
та працiвникiв, якi виконують функцii з обслуговування, за доручену роботу
або поставленi завдання

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про премiювання державних службовцiв та
працiвникiв, якi виконують функцii з обслуговування, апарату Управлiння
Щержавноi казначейськоi служби Украiни у м.Нововолинську Волинськоi
областi (дагli - Положення), що додаеться.



2. Начальникам самостiйних вiддiлiв Управлiння .Щержавноi казначейськоi
с.гryжби Украiни у м.Нововолинську ВолинськоТ областi при премiюваннi
державних службовцiв та працiвникiв, якi викоЕують функцiТ з обслуговування,
керуватись вимогами цього Положення.

3. Начальнику вiддiлу звiтностi та бухгалтерського облiку - головному
бухгалтеру Мельничук Галинi здiйснювати нарахування працiвникам
Управлiння,Щержавноi казначейськоТ сrryжби Украiни у м.НововолинськУ
Волинськоi областi премiТ вiдповiдно до цього Положення в межах фо"ду
оплати працi.

4. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Управлiння .Щержавноi
казначейськоi служби Украiни у м.Нововолинську Волинськоi областi
вiд 19.01 .2021 }Ф3 "Про затвердженнrI Положення про премiювання".

5. Контроль за виконанIшм цього накЕву з€lлишаю за собою.

Iгор МАТВIIZчУКначальник



ПОГОДЖЕНО

Протоколом зборiв Ради трудового
колективу NЬ2 вiд 1б.11.202l
Управлiння,ЩержавноТ казначейськоi
сrryжби УкраТни у м.Нововолинську
волинськоi областi

oplл 
-,J/ олена трочюк

ада 2021- року

ШДОТОВJIЕНО:
Провiдний iнспектор Катерина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управлiння rЩержавноi
казначейськоi слгужби УкраiЪи
м.Нововолинську В олинськоi
областi
вiд 16 листопада202| ЛЬ 30

ПОЛОЖЕННЯ
про премiювання дерл(авцих службовцiв та працiвникiв,

якi виконують функцii з обслуговування,
апараry Управлiння ЩеРжавно[ казначеЙсько[ слулсби Украihи у

м.Нововолпнську Волинськоi областi

I. Загальнi положення

1. Це Положення розроблено вiдповiдно до Кодексу законiв про праIц(
Украiни, ЗаконУ УкраiЪи <Про оплату працi>, Закону УкраiЪи <Про д.р*u"*ц
с-гryжбу>, Умов оплати працi працiвникiв державних органiв, 

"*i ""*b"yoriфункцiТ з обс.lryгОвування, i працiвникiв Управлiння адмiнiстративних будЙнкir
ГосподаРсько-фiНансовогО департаменту CeKpeTapiaTy Кабiнеry MiHicTpir
УкраiЪи, Управлiння адмiнiстративними будинками Щержавного управлiння
справами, Управлiння адмiнiстративними будинками Управлiння .npu"uщ
Апарату Верховноi Ради Украiни, затверджених постановою Кабiнеry
MiHicTpiB УкраiЪИ вtд 24.|2.2019 ль1112 <Про умови оплати працi працiвникiв
державних органiв, на яких не поширюеться дiя Закону Украiъи кпро державну
службу>>, Типового положення про премiювання державних службовцiв Ърганiв
державнОТ влади, iнших державних органiв, ixHix апаратiв (ceKpeTapiaTiB),
затвердженого нак€вом MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики3аr,вердженого нак€вом Мlнlстерства соцiальноi полiтики Украiни вiд
13.06.2016 Ns 646 (зi змiнами, внесеними нак€вом MiHicTep.r"u Ъоцiаlrьноi
полiтики Украiни вiд 06.05.2019 М683), i встановлюе порядок визначеннrI
розмlрlв, нарахування та виплати премiй державним слryжбовцям, якi займають
посадИ державнОi с.гryжбИ категорiй l,Б,l i "В", та працiвникам, якi виконують
функцii з обслуговування, апарату Управлiння .щержавнот казначейськоi
с.гryжби Украiни у м.Нововолинську ВолинськоТ областi (дапi - Управлiння).

2. ПремiюваннЯ державних службовцiв та працiвникiв, 
"*i виконують

функцii з обслуговування, проводиться з метою матерiа.пьного стимулювання
високопродуктивноТ та iнiцiативноi працi, пiдвищення if ефективностi, якостi,
заiнтересованостi у досягненнi iT кiнцевого результату та посиленнrI
персонЕtльноi вiдповiдальностi за доручену роботу або поставленi завдання.

3. .ЩержавниМ с.гryжбовцям можуть встановлюватись TaKi види премiй:
l) премiя за результатами щорiчного оцitпованнrl слryжбовоi дiяльностi;
2) мiсячна премiя вiдповi.щrо до особистого внеску в загалъний результат

роботи Управriння;

Dтинюк

h



3) мiсячна премiя за н€Lлежне виконання умов контракту про про
державноi служби.

Працiвникам, якi виконують функцii з обслуговуваннrI, встано
мiсячна премiя вiдповiдно до особистого внеску в загальний
Управлiння у межах фонду премiювання.

результат

4. ВстановленIш премiй державним сrryжбовцям та працiвникам,
виконують функцii з обслуговування, проводиться начальником Управлi
вiдповiдно до цього Положення.

5. Розмiр премii державних слryжбовцiв та працiвникiв, якi викон

функцii з обслуговування, апарату Управлiння встановлюеться начальн
Управлiння шJIяхом видання вiдповiдного наказу.

Начальнику Управлiння та заступнику начальника управлiння
начальнику вiддi.гrу обслуговуванIш розпорядникiв коштiв та iнших кл

розмiр премii встановлюеться керiвником державноi служби у Голоt

управлiннi Щержавноi казначейськоi сrryжби Украiни у Волинськiй
погодженням iз Головою Казначейства або заступником Голови Казн
вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв.

6. Загальний розмiр премiй, передбачених пiдпунктом 2 пункry 3

роздiлу, якi може отримати державний службовець за piK,
перевищувати 30 вiдсоткiв фонду його посадового окJIаду за piK.

7. Фонд премiювання Управлiння встановлюеться в розмiрi 20
загального фонду посадових окладiв за piK та eкoнoмii фонду оплати працi.

8. Загальний розмiр премii працiвникiв, якi виконують функl
обслуговування, граниtIними нормами не обмежуеться.

II. Порядок визначення розмiру премii
державним службовцям та працiвникам, якi виконують

функцii з обслуговування, апарату Управлiння

1. Порядок розрахунку та розподiлу фонду премiювання в Управл
визначаеться у такому порядку:

1) фонд премiювання Управлiння визначаеться вiдповiдно до гrунктiв

роздilry I цього Положенrrя;
2) мiсячна премiя державним службовцям, працiвникам, якi вико

функцii з обслryговування та робiтникам, зайнятих обслуговуванням,
вiдсотках вiд посадового окJIаду.

3) вiдсоток премiювання розр€lховуеться шшяхом спi

не

Bi

визначеного фо"ду премiювання до фо"ду заробiтноi плати за посадо
окладами за фактично вiдпрацьований час.

2. Розмiр мiсячноi премii державного с.гrужбовця та працiвника, я
виконуе функцii з обслуговування, заiIежить вiд його особистого
загаJIьний результат роботи Управлiння з урахуванням таких критерiТв:

1) iнiцiативнiсть у роботi;
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2) якiсть виконаншI завдань, визначених положеннями про Управлiннlсамостiйний структурний пiдроздiл, у якому працюе державний службовецrабо працiвник, який виконуе функцii , Ьб.rrу.овуваннrl, його посадовоriнструкЦiеюо а такоЖ дорrIеннями керiвництва Управлiн,",чбезПОСеР.О""О.,
керiвника;

3) термiновiстъ виконання завдань;
4) виконання додаткового обсяry завдань (участь у провадженннацiональних реформ, роботi комiсiй, робЪчих груп тощо).
Пiдставами для зменшен"" porripy премii або ii пЬзбавлення може бутлненалежне виконання посадових обов'язкiв, невиконанIUI або "a"-ai"aвиконанн,I заходiв, передбачених планами роботи Упрйiнн", порушеннJвиконавськоi дисциплiни, порушення трудовоi дисцiплiни, застосуванн,

дисциплiнарних стягнень
Накладання дисциплiнарного стягненнrI в

посднуеться з одночасним позбавленням премiТ,
с.гryжбових завдань i функцiй, за той мiсяць, 

" "*о*уiнше не з€вначено у наказi.

установленому порядк}
пов'язаноi з виконанням

накJIадено стягнення, якщо
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пропозицii щодо зменшення розмiру або позбавлення премii працiвникiвоформлЮютьсЯ доповiдНими,.rry*Ъо""й" aч.r".ками iз зазначенням причин тапогоджуються керiвництвом Управлiння вiдповiдно до розподiлу обов;язкiв.3, Премiювання державного службовця за резулътатами щорiчногооцiнювання службовот дiяльностi ,ро"од".ъся у разi отримання ним вiдмiнноiоцiнки за результатами щорiчного оцiнювання.
Розмiр премiТ за результатами щорiчного оцiнюваннrl службовоТ дiяльностiвстановлюеться в однакових вiдсотках до посадового окJIаду дJIя державнихслужбовцiВ Управлiння, якi отримаJIи вiдмiнlту оцй*у--.а результатамищорiчного оцiнювання в поточному роцi.
зазначена премiя нарахову€тъся незапежно вiд фактично вiдпрацьованого

часу у мiсяцi, в якому вона виплачуеться.
4, За перiоди вiдггусток (основноi, додатковоi та iнших, передбаченихзаконодавством), тимчасовоi непрацездатностi та в iнших випадках, коли згiдноiЗ законодавствоМ виIIлати проводятъся з розрахунку середньоi заробiтноiплати, мiсячна премiя державним службо"ц", ,u .rрчцi"rr"*чr, якi виконують

функцii з обсrгуговування, не нараховуеться.

III. Порядок нарахування та виплати премiй

1. Вiддiл звiтностi та бухгалтерського облiку вiдповiдно до гryнкту 1
роздirry II Положення щомiсяця розраховус фонд .rp.riro"Jrr"" управлiнняКазначейства, погоджуе з начальником управлiно Ъч доводитъ iнформацiю
щодо розрахункового розмiру премiт до керiвникiв самостiйних структурнихпiдроздiлiв дjUI надання пропозицiй йооо премiювання працiвникiвструктурних пiдроздiлiв.

2. Керiвники самостiйних структурних пiдроздiлiв Управлiння або особи.якi ik замiнюють, на ocHoBi розрахун*i", ,ruдuних бухгалr.р.;;;; й;"o"j;



готуЮть пропозицii щодо встановлення розмiру мiсячноi премii кожноNт
державному службовцю та працiвниц, який виконуе функцii з обслуговуваннL
з урахуванням пропозицiй iх безпосереднiх керiвникiв.

Нарахування премii здiйснюеться за результатами роботи поточноtо
мiсяця на пiдставi наказу, який гоryе вiддiл звiтностi та бухгалтерського облiкr.
на пiдставi погоджених керiвництвом управлiння Казначейства пропозичiй
керiвникiв самостiйних структурних пiдроздiлiв управлiння Казначейства (аб.,l

осiб, якi ik замiщують) щодо встановлення розмiру мiсячноi премii.
Керiвникам самостiйних структурних пiдроздiлiв, особам, якi виконуюго

ik обов'язки, та заступнику керiвника самостiйного структурного пiдроздi.lц.
якi здiйснюють керiвництво пiд час вiдсутностi керiвника самостiйногс
структурного пiдроздirry, розмiр премii встановлюеться на пiдставi розрахункiь
наданих вiддiлом фiнансовоi роботи:

у разi пiдпорядкування самостiйного структурного пiдроздiлу заступникt
начальника управлiння - вiдповiдним заступником начальника управлiння
згiдно з розподiлом обов'язкiв за погодженням начальника управлiння
Казначейства;

у разi пiдпорядкування самостiйного структурного пiдроздiлу начальнич
управлiння - безпосередньо начальником управлiння/ виконуючим обов'язкlz
нач€Lпьника управлiння.

У зв'язку з цим, абзац третiй пункry 2 роздiлу III Положення вважат[
вiдповiдно абзацом четвертим пункту 2 роздiлу III Положення.

Премiювання працiвникiв, якi звiльняються, проводиться у мiсяrr
звiльнення за фактично вiдпрацьований час за пропозицiею безпосередньогс
керiвника самостiйного структурного пiдроздiiry.

3. Фонд премiювання за результатами щорiчного оцiнювання службово.
дiяльностi визначаеться Управлiнням самостiйно в межах фонду премiювання.

4. Мiсячна премiя державним сJIужбовцям та працiвникам, якi
функцii з обслуговування, Управлiння виплачуеться не пiзнiше
виплати заробiтноi плати за мiсяць, у якому нараховано премiю.

Премiя за результатами щорiчного оцiнювання службовоi дiяльност
виплачуеться не пiзнiше вiд TepMiHy виплати заробiтноi плати за мiсяць, 1

якому затверджено висновок щодо результатiв оцiнювання службовоi
дiяльностi, €Llrе не пiзнiше грудня року, у якому провадиться оцiнювання
с.гryжбовоi дiяльностi.

Начальник вiддiлу звiтностi
та бухгалтерського облiку -

виконують
вiд TepMiH1

головний бухгалтер
2

Галина МЕЛЬНИLIУк
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