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Фiншrсове управлiння
виконавчого KoMiTeTy Нововолипськоi
MicbKoi ради

Рада трудового колективу
прачiвникiв фiнансового
управлiння

ДОПОВНЕННЯ

до КолектиВпого договоРу мiж адмiltiстрацi€Ю i ралоlо трудового
колективу фillапсового управлiння виконавчого r(oмiтeтy

Нововолиllськоi MicbKoi ради
,
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ДОПОI}НЕННЯ

до КолективItоI,о договору мiж адмiпiстрацiсlо i радоlо трудового
колекl,и ву фilIаllсового управлillrlя викоtIкому

I Io во вол и ll с ь Koi MicbKoi ради

l. На виконанItя Закону Украiни кПро .Щержавний бюджет Украiни на
2022 piK>>, вiдповiдно до рiшення MicbKoi ради вiд 23 грулня 2020 року Ns2l27
<Про структуру i штати виконавчих органiв Нововолинськоi MicbKoi ради вось
]\lого скликання> iз вIIесеними змiнами та згiдно розпорядження мiського
голови вiд 04 сiчlля 2022 року Nэ 01-ра <Про затвердження штатних розписiв)
затвердити штатний розпис фiнансового управлiння на 2022 piK (додаеться).

2. Щоджи до Колективного договору Положення про премiювання
працiвникiв управлiнlrя та Положення про надання матерiальноi допомоги для
вирiшення соцiально-Itобутових питань працiвникам фiнансового управлiння на
2022 piK.

3. ,,Щодаток 2 до договору викJIасти у новiй редакцii (додаеться).

Нача,чьник

Голова ради трудового колективу

Галина БУРочУк

Галина шЕМшЕЙ
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_ Гit-пlrttа IIII]NlillЕЙ

. . зборiв .l,p},llo I]ого
. .,. вiд 04.01.2022 р.JФ92

JВЕР!ЖУЮ:

lн}tя

а БУРоЧУК

положЕн}UI
про премiювання працiвникiв

фiнансового управлiння на 2022 рiк

1. Загмьнi положення

1.1. .Щане Положеltня розроблене вiдповiдно до постанови Кабiнеry
lfiвiсгрiв Украiirи вiл 09 березня 2006 року Nэ268 <Про упорядкуваннясатптгури та умов оплати працi працiвникiв апараry органiв виконавчоi влади,
qганiв прокуратури, судiв та iнших органiв> ir внесеними змiнами та наказу
}fiяiлерства розвиткУ економiки, торгiвлi та сiльського господарства Украiни
вЬ 23 березня 2021 року JФ609 <Про умови оплати працi робiтникiв, зайнятих
обс,туговуваНням оргаrliВ виконавчоi влади, мiсцеuоiо 

"чrоuр"дування 
та ix

ваконавчих органiв, органiв прокуратури, судiв та iнших органiв>. 
-

1-2. ПрацiвrIики фiнансового управлiння премiоютч"" за якiсне,
сво€tIасне i в повlIому обсязi виконання обов'язкiв, вJтановлених положенням
про фiнансове управлiння, його вiддiли та посадовими iнструкцiями, а також з
!рахуванняМ особистого вкладу в загальнi результати роботи за пiдсумками
робот1 за мiсяць. Премiювання працiвпикiв .пр"rЪ"u"" на пiдвищення
вiдповiдальностi за збереження трудовоi дисциплiни, iнiцiативи та творчого
ставJIеннJI до справи.

1.3. За рiшеlrllям IIач€UIьЕика фiнансового управлiння та у визначених ним
розмiрах працiвникам фitIаrrсового управлiння може бути 

"".rnu.raru 
премiя з

мг(rди державних i професiйних свят, ювiлейних i визначних дат, а також при
Еагородженнi ПочесtIоtо грамотою чи Подякою MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪЙ.

2. Визначення фонду премiювання

2.1. Фонд премilовання працiвникiв фiнансового управлiння плануеться у
розмiрi не менш як 10 вiдсоткiв посадових окладiв та економii фонду оплати
прачi (з урахуваIrIIям iIlших складових заробiтпоi плати: о*пчду, 

""дбu"о* 
au

раllг i вислуry poKiB, ilrших доплат i надбавок).
2.2. Видатки tla rtрсмiювання передбачаються у фондi заробiтноi плати.

З. Показники та пiдстави премilовання

3.1. При прем ittrrзаt ttti працiвlrикiв вiдповiдно до 1х особистого вкладу у
-.- --;bHi результа,l,и робо,гlr за пiдсумками мiсяця враховуються TaKi показники:

3.1.1, ВикоllаlIttя заходiв, передбачених плаI{ом роботи фiнансового
. -: "в.тiння та плаI laNlI] роботи вiдлiлiв;
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I
- ,]отримаllrtя викоIlавськоi дисциплiни (своечаснiсть та якiс.гь

- - . лаказiв, розпоряджеIrь, доручень та запитiв департаменту фiнансiв та,, 1,IicbKoi ра;lи);
якiсне та своечасне виконання посадових обов'язкiв, за високiу працi та за виконання особливо важливоi роботи, дорr{ень
_фiнаrlсового управлiння та начальникiв вiддiлiв, доrрr*чrrо

3'. При пpcMiroBallHi працiвникiв фiнансового управлiння враховуетьсявешя кiнцевих результатiв роботи та своечаснiсть ir' виконанй.Эj. ПремiюваIrlrя працiвн"пi" з пч"од" державних i ппоrЬесiйниrr сRqт .гядержавних i професiйних святi визначrlих цат, а також при нагородженнi Почесною грамотою чиMiHi стерства фiнансiв Украiни здiйснюсться з фонду премiювання

,I|l--|-uYlrr,," 
в межах затверджених обсягiв видаткiв на заробilTHy

та eKoHoMii фоllлу заробiтноi плати.

--1, лj л-рл"l 
зilстосуванIlя до Лрацiвника фiнансового управлiнняго стягIIсння або заходу дисциплiнарного впливу прейi."а"н"проюдиться за мiсяць, коли таке стягЕенЕя було застосовано, якщо iнше не

у вiдповiдllому наказi.

4. Розмiр i порядок премiювання

:,,, Розмiр прс'tii ltачалыlику фitlансового управлiння та його зас,l.улнику: :_: .;сгься розl!L)пя.l7iсllrtям мiського l олови.
4,2, Рiшенrrя про премiювання працiвникiв приймаеться нач.UIьником

f,вадсового управлitlllя.
4.3. Розмiр премii працiвникам встановлюеться нач€rльником

fiвавсового управлirlпя. Здйснюеться щомiсячне .rр"мiювчнн", а такожlреп,iювання до державI{их i професiйних свят у вiдсотках до посадовогооrrаФ/ з врахуванIIяМ лоплат i надбавок та eKoHoMii фонду оплати працi.4,4, Премii не виплачуються працiвникам за час вiдпусток, тимчасовоiвryацездатностi, а також в iнших випадкalх, коли згiдно з чиЕним!агоЕодавством виплати проводяться iз розрахунку середньоi заробiтноi плати.
_ 
4,5, Працiвникам, якi звiльнилися з рЪОоЪ" в мiЬяць, .u 

"*rИ 
пр*одиться

щеlriюваннJl, премii IIе виплачуються, за винятком працiвникiв, якi вийшли нащвсiю, звiльнилися за станом здоров'я або згiдно з пунктом l cTaTTi 40 КЗпП}'ryаirrи. 
. 
Новоприйltяrим працiвнrкчм премi" виплачуеться починаючи зfiс:щя слiдуючого за мiсяцем прийняття на робоry.

_- 
-_. - l't bHtlK вiддiлу бухгал.rсрського облiку,
. :.;ocTi та госпо/lарсLкого забезпеченtrя

0Jrtолtt
оксана МАЙко
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rборiв трулового
Bi: 04.01.2022 р.Nэ92

ПОЛОЖЕННЯ
Евr матерiмыlоi допомоги для вирiшення соцiально-побутових питань

працi Br I и кам фiнансового управлiння на 2022 piK

1. Загальнi положення

.],лrе Положення розроблене вiдповiдно до постанови Кабiнеry
. " _ , : i'i:paittlr вi.ц 09 березня 2006 року ЛЬ268 <Про упорядкування

,-: - _: \ \1ов оIuIати працi працiвrrикiв апарату органiв виконавчоi влади,
- :_:\\paI\pll. сулiв ra iнших органiв,, iз внесеними змiнами i

i - -, : .,,_ эозlIiр вIillлати пrатерiальноi допомоги для вирiшення соцiально-
: ,. -ilTaнb (далi - пrатерiальноi допомоги) та обставини, за яких ii

:-'..'.:.
- i::знов,lсtrttя матерiапьноi допомоги начальнику фiнансового

, | - : l,: i lз l"tого заступнику здiйсшоеться за розпорядженням мiського

З:_:нов-,rсltllя матерiалыlоi допомоги працiвникам фiнансового
] - _ ::-. (пoCi.,l()I]Ilrt особам мiсцсвого саIиоврядувалrrrя) проводиться за

] -: 1 l :1]ч&lьника (liнансового управлiння вiдповiдно до цього Положення,

- 
i . :.:::]ння вiлttовiдгtого наказу.
- З:,:.lата лtаr,срiалыtоi допомоги працiвникам проводиться в межах

,-,!).шTiB Ita оплату прачi, передбачсttих у кошторисi фiнансового
_:::. Hi] вiлlIовi.lllrий бюдхiетний piK.

2. Поря.ltок надання матерiальноi допомоги працiвникам

_ ?: :-lеtttlя IIро I IалаIII{я матерiальноi допомоги 1.Iачальнику фiнансового
- _ _: ..--_:.lя та його зас,l,упнику приймасться мiським головоIо.

_ - ?:шеrlня про II1,IIаIIIIя матерiальrrоТ допомоги працiвникам фittансового
: -: - :-iя приЙпtас,I,t,ся начальником фillаrlсового управлiння вiдповiдно до

-,.,lо,кенrtя, в ttc),Kax фонду опла,ги прачi.
- : ]:зцiвник:tпt t],iltltltсового управлiння матерiалыlа допомога надасться

_ -:] на piK у розлriрi ссредньом iсячноТ заробiтноi плати.
{_ Надання матерiальноi допомоги проводиться в межах затвердженого

у оtшати працi на вiдповiдний бюджетний piK.
!- За вiдсутностi достатнiх коштiв у кошторисi фiнансового управлiння
iвшпсу може бути вiдмовлено у наданнi матерiальноi допомоги.
6- МатерiалыIа допомога надаеться на пiдставi особистоТ заяви працiвника
Еоового управлirrrrя.

I
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rBi для IIадання матерiальноi допомоги працiвник обфунтовано

ffH|,x'' Ж'""fJ;. не надасться працiвникам фiнансового

"*i 
qu*rrnro пропрацIоваJIи в ycTaнoBi менше як 9 мiсяцiв у

роцt.
]: Прзцiвникам фirrансового управлiння, переведеним з одного державного

iнший, матсрiальна допомога надаеться за умови, що вони не

;r iT за поперЪднiм мiсцем роботи у поточному роцi, в якому були

3. Порядок нарахування та виплати матерiальноi допомоги

, З:::i.-r бухгалтсрського облiку, звiтностi та господарського забезпечення

фонд оплати працi фiнансового управлiння та можливlсть надання

,i матерiалоноi допомоги та доводить зазначену iнформачiю ло

вач€rльника фi rtансового управлiння.
Нача.ltьниК фirrur"оuогО управлiння, на ocHoBi розрахункiв, ЕадаЕих

бухгалтерсr,кого облiку, звiтностi та господарського забезпечення,.

ло ulло*у працiвникiв щодо можливостi виплати матерiальноi

вiддiлу бухгалтерського облiку,
та господарсl,кого забезпечення 0йr;r, оксана МАЙко



3атверлжую штат у кiлькостi 1ЩrЬ
штатних одиниць з мiсячним

фондом зарбiтноТ плати за
посадовими оклаJlами

,{*:l

i \-

1о"о" о

татпий розпис
на 2022 piK

(назва установи)

Назва структурного пiлрозлiлу та посал
кiлькiсть
штатних

поса]l
Гlосадовий оклад (грн )

Фонд заробiтноi плати на
мiсяць за посадовими

окладами (грн)

l Начальник управлiння I 7500 7500

Бюджетниir вiддiл

Засryпник начальника управлiння, начальник
вiддiлу l 7125

головний спеuiмiст 1 j200 l0400
-{ I Iровiдний cIlettiM ic,t. l 4950 4950

) Спецiалiст I кагегорi'i 4850 185 0

Ра]ом 5

вiддiл доходiв та аналirу бюджету

9
7

Начальник вiддiлу l 7000 7000

г'оловний слеuiапiст -)
5200 l0,100

Ра]ом l7]00
Bi,q-,r iл бухгалтерського облiку, ]BiTHocтi та

господарського ]абезпеченпя

ll Начмьник вiддiлу l 7000 7000

9 l'оловний спецiа-пiст l 5200 5200

l0 Провiдний спецiапiст l 4950 ,l950

II Прибиральник службових примiщень 0,5 з54] l17l
Ра]ом з,5 l892l
Всього п9 фiнаЕсовому управлiнню l2,5 7,1,| 16

Z.чЗ*i,;;1ц*
r.-эJ',l r o},,РАяi2а --л -'ýо управлiння

,д
Галина БУРоЧУК

оксана МАЙКо
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1. За виконання особливо важливоi
роботи

2. За високi досягненIIя у працi

3. За використання дезiнфекцiйних
засобiв

начальник
фiнансового управлittrrя

Голова ради трудового колективу

ПЕРЕЛIК ДОПЛАТ I НАДБАВОК

Додаток 2

- начальнику - 50ОZ, заступнику
начаJIьника, начаJIьнику вiддiлу - 40%

- начаJIьникам вiддiлiв,
спецiалiстам - до З0%

- прибиральницi - 10%

.rъ{z
Ш9 Галина БУРочук
,/,, h

//Ar Галина lllF,мшЕйLyV

8



протоколл}92
зборiв трудового колективу

фiпапсового уltрав;riпllя викоIIкому Нововолиllськоi MicbKoi ради
вiд 04.01.2022

Голова зборiв: Шсмшей Г.А.
Секретар: Бай II.В.

исутнi: 12 чоловiк.
ПОРЯДОКЩЕIIНИЙ:

1. Про складання графiку надання вiдпусток працlвникам фiнансово
управлiння на 2022 piK.

2. ПрО розгляД ПоложеltttЯ про премiювання працiвникiв управлiння на 2022 piK
3. Про розгляд Положеrlня про надання матерiальноi допЪ*о." для вирiшен
соцiально-побутових питань працiвникам ynpauniHn" на 2О22 рiк.СЛУХАЛИ:
1. Шемшей г.А. - голову ради трудового колективу, яка зачит€rла про€
графiку наданнrI вiдпусток працiвникам управлiння Ha 2Oi2 piK.
2. Майко о.м. - начальника вiддiлу бухгалтерського облiку, звiтностiz. Майко о.м. - начальника вiддiлу бухгалтерського облiку, звiтностi
господарського забезпсчснЕя, яка ознайомила з просктом Положення цпремiювання працiвникiв управлiння.
3. Майко о.м. - начаJIьника вiддiлу бухгалтерського облiку, звiтностi

господарського забезпечсння,

Пр

господарськОго забезпечсння, яка ознайомила з просктом Положення про
матерiальноi допомоги для вирiшення соцiально-побутових питань.
ВИСТУПИЛИ:

наданl

1. .ЩулюК о.г. - застуlIIlиК начiшы{ика, начаJIьник бюджетного вiддiлу, яl
залропонуваЛа затверди,гИ графiК наданIIя вiдпусток працiвникам управлiння l
2022 piK.
2. Уляницька ж.А. - головний спецiалiст бюджетного вiддiлу , яка запропон).ва
затвердитИ ПоложеннЯ rrpo премiювання працiвникiв фirrансового управлiння r
2022 ptK.
3. Бай н.в. - головний спецiа..,riсТ бюджетного вiддiлу , яка запропон),ва
затвердитИ ПоложеннЯ llpo наданнЯ матерiальноi допомоги для вирiшенt
соцiально-пОбутовиХ пи,l,аIIЬ працiвникам фiнансового управлiння на 2022 piK.
ПОСТАНОВИЛИ:

] Затвердити запроlIонований графiк надання вiлпусток прачiвника
фiнансового управлiння па 2022 рiк.

2. ЗатвердитИ ПоложеlIltя про премiIовання працiвникiв фiнансового управлiннна2022 piK.
3. ЗатвердиТи Положеtlttя про надаIII'я матерiальноi допомоги для вирiшенн

соцiально-побутових пиl.а IIь на 2022 piK.
,щодати Положення про rrрсмiювання працiвникiв управлirrня та Полохiення пр

наданнЯ матерiальноi лопомоги для вирiшення соцiально-побутових питан
працiвникам управлiння па 2022 piK до колективного договору.

Голова зборiв

Секретар

@/ Галина IIrFI!flIЕЙ

НаталЬ БАЙrvl



протокол лъ93
]борiв тр!,.Iового колективу

фiнаllсового 1,пра Br i rl ttя BltKotlKo}t}, IIововолrrнськоТ MicbKoi ради

вiд 05,01.2022
Голом зборiв: Шеllшей Г.А.
Секрегар: ЬГt lIB.

ПОРЯДОК ЩЕItНИИ:

1. Про затвер.ч:IсеI!IIя штатного розпису фiнансового управлiння
2. Про внесепвя змiн до колективного договору.

СЛУХАЛИ: iнформачirо Ддюк О.Г. - заступника начальника управлiння
начшIьника бюджетного вiддiлу , яка ознайомила з розпорядженtiям мiськогt
голови вiд 04 сiчня 2022 року J\,l! 1-ра <Про затвердженнjI штатних розписiв>.

ВИСТУIIИЛИ: Майко О.М. - начаJIьIIик вiддiлу бухгалтерського облiку
звiтностi та господарського забезпечення про необхiднiсть затвердженЕ
штатного розпису фiнаrrсового управлiння на 04 сiчня 2022 року вiдповiдно дr

рiшення MicbKoi рали вiд 23 грулня 2020 року Ns2/27 кПро структуру i rптатl
виконавчих органiв I Iововолинськоi MicbKoi ради восьмого скликання>> i
внесеними змiнами, розпорядженrrя мiського голови вiд 04 сiчня 2022 року Nч 1,

ра <Про затвердження штатних розписiв>> та внесення змiн до Колективноп
договору до додатку 2 (лодаеться).

ПОСТАНОВИЛИ: затвсрдити штатний розпис фiнансового управлiння на
сtчня 2022 роý, додати штатний розпис до колективного договору; вцест]
змiни до додатку 2 до КолективЕого договору, викJIавши його у новiй редакцi'i

Присутнi: l l чоловiх

Голова зборiв

Секретар

а*/
Галина шЕМшЕИ

Наталiя БАЙ
и
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