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1. Загальні положення
1. Фонд преміювання та заохочення працівників з числа педагогічного,
навчально-допоміжного, обслуговуючого та адміністративно-управлінського
персоналу та фонд матеріальної допомоги співробітникам є складовою
частиною коштів фонду бюджетного призначення, які створюються за рахунок
його економії в результаті покращення організації праці,
підвищення
ефективності праці та з позабюджетних коштів тощо.
2. Преміювання працівників з числа педагогічного складу при наявності
економії коштів фонду заробітної плати проводиться за результатами роботи за
місяць:
– за активну навчально-методичну і наукову діяльність, результативність
навчально-вихованого процесу; здійснення індивідуального підходу до
студентів, організацію позааудиторної роботи; виховання
у студентів
пізнавальної активності, формування навичок застосовувати на практиці
отримані знання;
– за активну участь в організації роботи зі студентами в позанавчальний
час, розвиток технічної та художньої творчості, культурно-масової, спортивнооздоровчої, туристично-краєзнавчої роботи тощо;
– за роботу по залученню студентів до наукової, суспільно корисної і
виробничої діяльності;
– за вагомий внесок у роботу по оснащенню кабінетів, аудиторій,
лабораторій технічними засобами навчання, навчальними посібниками та
наочністю, естетичному їх оформленню;
- за вдосконалення педагогічної майстерності, методики роботи зі
студентами, систематичне підвищення свого професійного рівня, активну
участь у громадському житті колективу.
3. Преміювання працівників із числа
навчально-допоміжного,
обслуговуючого та адміністративно-управлінського персоналу при наявності
економії коштів фонду заробітної плати проводиться за результатами роботи за
місяць:
– за своєчасне, чітке і сумлінне виконання своїх обов'язків, умілу
організацію роботи підлеглих, утримання в належному експлуатаційному стані
закріплених за працівником приміщень, кабінетів, лабораторій, споруд,
обладнання, інвентаря, території коледжу;
– матеріально-технічне забезпечення процесу навчання, господарської
діяльності і побуту; дотримання правил і норм з техніки безпеки, правил
внутрішнього розпорядку та дисципліни праці;
– за активну участь у створенні належних умов для праці, побуту,
відпочинку, фізичного розвитку і медичного обслуговування працівників та
студентів;
– за зразкову організацію бухгалтерського обліку, якісне складання і
своєчасне представлення кошторисної документації, періодичної фінансової і
статистичної звітності, впровадження передових форм і методів обліку та
контролю;
– за бережливе ставлення до загальнодержавної власності, економію всіх
видів ресурсів (трудових, фінансових, матеріальних).
4. Преміювання заступників директора, завідувачів відділень, голів

циклових комісій та керівників інших структурних підрозділів проводиться при
наявності економії коштів фонду заробітної плати за результатами роботи за
місяць за поданням безпосередньо директора коледжу або заступника
директора з навчально-виховної роботи.
5. Премії за поданням керівників підрозділів затверджуються наказом
директора при наявності економії коштів фонду заробітної плати.
6. Розмір премій (одноразової винагороди) визначається для працівників
директором у твердій сумі або у відсотках до посадового окладу (тарифної
ставки) за поданням керівника структурного підрозділу і не лімітується.
7. При досягненні співробітниками 50-літнього віку преміювання
здійснюється в розмірі до 1000,00 грн. за умови наявності стажу роботи в
навчальному закладі не менше 10 років. В окремих випадках за особливі досягнення
в роботі та активну громадську діяльність за спільним рішенням адміністрації та
профспілкового комітету проводити преміювання працівників, які мають стаж
роботи менше 10 років. Премії затверджуються наказом директора.
8. Преміювання працівників при досягненні пенсійного віку та звільненні
з роботи у зв’язку з виходом на пенсію проводиться: у розмірі до двох
середньомісячних заробітних плат за умови наявності стажу роботи в
навчальному закладі не менше 20 років; у розмірі до двох посадових окладів за
умови наявності стажу роботи в навчальному закладі не менше 10 років. В
окремих випадках за особливі досягнення в роботі та активну громадську
діяльність за спільним рішенням адміністрації та профспілкового комітету
проводити преміювання працівників, які мають стаж роботи менший, ніж
зазначений вище. Премії затверджуються наказом директора.
9. Матеріальна допомога співробітникам коледжу надається:
а) на оздоровлення педагогічним і науково-педагогічним працівникам у
розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні
щорічної відпустки. Якщо за заявою працівника таку відпустку поділено на
частини, то допомога на оздоровлення виплачується працівникові один раз на
рік у випадку надання будь-якої з частин щорічної відпустки. Матеріальна
допомога гарантована державою згідно Закону України “Про вищу освіту” і
виплачується за рахунок фонду заробітної плати в межах затвердженого
кошторису доходів і видатків;
б) на оздоровлення працівників з числа навчально-допоміжного,
обслуговуючого та адміністративно-управлінського персоналу у розмірі
місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки за рахунок
економії фонду заробітної плати в межах затвердженого кошторису доходів і
видатків;
в) при довготривалому стаціонарному лікуванні самого працівника чи
неповнолітніх дітей віком до 18 років – у розмірі до 1000,00 грн.;
г) у разі смерті членів сім'ї співробітника (чоловіка, дружини, дітей,
батька чи матері співробітників) у розмірі до 1000,00 грн.;
д) у разі смерті співробітника – особі, яка взяла на себе організацію
похорону, – у розмірі до 1000,00 грн.;
е) у разі інших непередбачених обставин, які склалися у матеріальному
становищі співробітника та його сім'ї (наслідки стихійного лиха, нещасного
випадку, пограбування, крадіжки тощо) – до 1000,00 грн.

10. Матеріальна допомога згідно з п.9 (підпункт "в" цього положення)
призначається на підставі заяви співробітника та доданих до неї відповідних
документів (довідок лікувальних закладів, лікарняного листа про тимчасову
непрацездатність) за погодженням із профкомом співробітників та
затверджується наказом директора.
11. Матеріальна допомога згідно з п. 9 (підпункт "г" і "д" цього
положення) призначається наказом директора на підставі заяви співробітника та
доданої до неї копії свідоцтва про смерть.
12. Одноразова матеріальна допомога співробітникам для вирішення
соціально-побутових питань виплачується в кінці бюджетного року в розмірі
середньомісячної заробітної плати при наявності економії фонду заробітної
плати в межах затвердженого кошторису доходів і видатків.
13. Матеріальна допомога надається за основним місцем роботи.
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