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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Колективний договір укладений відповідно до Закону України «Про 
колективні договори і угоди» та інших нормативних актів і визначає трудові, 
соціально-економічні відносини між адміністрацією та трудовим колективом.
1.2. Метою колективного договору є забезпечення сприятливих умов для 
ефективної діяльності працівників фінансового відділу Рожищенської міської 
ради, створення соціального і матеріального добробуту, а також захисту прав та 
інтересів посадових осіб місцевого самоврядування та інших працівників відділу в 
межах, передбачених законами України.
1.3. Сторонами даного колективного договору є уповноважений орган (надалі 
Адміністрація) фінансового відділу Рожищенської міської ради в особі начальника 
відділу Попової Ірини Степанівни, та трудовий колектив фінансового відділу 
Рожищенської міської ради, в особі уповноваженого представника Моргун Наталії 
Сергіївни.
1.4. Цей колективний договір укладений з метою регулювання виробничих, 
трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів Сторін, а також 
визначення додаткових заходів соціального захисту працівників.
1.5. Цей колективний договір укладено для:

• чіткого визначення прав та обов'язків Сторін цього колективного договору;
• регулювання та удосконалення умов оплати праці, винагород за 
висококваліфіковану, продуктивну та якісну працю;
• покращення умов праці, побуту та відпочинку;
• визначення основних положень та створення умов для додержання правил 
внутрішнього трудового розпорядку;
• вирішення інших питань, пов'язаних з фінансово-господарською та 
виробничою діяльністю;
• забезпечення ділових взаємовідносин між Сторонами.

1.6. Положення колективного договору поширюються на всіх працівників і є 
обов'язками як для Адміністрації, так і для кожного члена трудового колективу.
1.7. Сторони визнають колективний договір нормативним актом, на підставі 
якого здійснюється регулювання усіх соціально-економічних, трудових відносин 
протягом періоду дії колективного договору.
1.8. Жодна із сторін, що уклали колективний договір, не може протягом усього 
строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють 
норми, положення, зобов'язання колективного договору або припиняють їх 
виконання.
1.9. Цей колективний договір прийнятий загальними зборами колективу 
фінансового відділу Рожищенської міської ради (протокол № 3 від 16 лютого 2021 
року) та набуває чинності з моменту підписання сторонами.

Після закінчення терміну дії колективний договір продовжує діяти до того



часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний колективний 
договір.
1.10. Зміни і доповнення до колективного договору в період дії вносяться в 
обов'язковому порядку в зв'язку зі змінами законів України та за ініціативою 
однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди і 
набувають чинності після схвалення їх на спільному засіданні Сторін.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ, ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 
І ПРАЦІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ.

2.1. Прийняття на роботу відбувається в порядку, передбаченому Кодексом 
законів про працю України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
2.2. Прийняття на роботу посадових осіб відділу здійснюється шляхом 
призначення міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, 
передбаченою законодавством України.
2.3. Адміністрація затверджує розроблені для кожного працівника посадові 
інструкції та інші документи, що визначають його функціональні обов'язки і 
вимагає їх виконання.
2.4. Кожний працівник зобов'язаний добросовісно і якісно виконувати свої 
обов'язки, працювати чесно і сумлінно, дотримуватися дисципліни праці, 
своєчасно і точно виконувати розпорядження Адміністрації та уповноважених 
нею осіб, дотримуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів з охорони 
праці, дбайливо ставитися до майна Адміністрації, а Адміністрація зобов'язується 
вживати заходів для забезпечення продуктивної зайнятості.
2.5. Всі працівники зобов'язуються не розголошувати конфіденційну та службову 
інформацію Адміністрації, що була оголошена такою в установленому порядку і 
яка стала їм відома при виконанні їх трудових обов'язків.
2.6. При проведенні реорганізації, скороченні чисельності чи штату працівників 
Адміністрація не пізніше як за два місяці письмово попереджає своїх працівників 
про наступне звільнення. У разі наявності такої можливості, Адміністрація 
пропонує іншу роботу за спеціальністю, а у випадку неможливості або при відмові 
працівника від запропонованої йому роботи, останній працевлаштовується 
самостійно.

Працівникам, які вивільняються з відділу, при розірванні трудового 
договору у зв'язку із змінами в організації праці виплачується вихідна допомога у 
розмірі місячної середньої заробітної плати (ст. 44 КЗпП).

При скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в 
організації праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з 
більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.
При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на



роботі надається:
1) сімейним - при наявності двох і більше утриманців;
2) особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком.
3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи в даній установі;
4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових 

закладах без відриву від виробництва;
5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється 

чинність Закону України " Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту";

6) працівникам з числа колишніх військово-службовців строкової служби та 
осіб, які проходили альтернативну службу - протягом двох років з дня звільнення 
їх зі служби.
2.7. До початку роботи за укладеним трудовим договором, контрактом 
Адміністрація зобов'язана:
• роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати про
умови праці та її оплату, наявність на робочому місці, де він буде працювати, 
небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі 
наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в 
таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку 
та колективним договором;
визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для 
роботи засобами;
2.8. Застосування заохочень та стягнень до працівників здійснюється в порядку, 
визначеному Кодексом законів про працю України, Правилами внутрішнього 
трудового розпорядку та Положення про преміювання працівників фінансового 
відділу Рожищенської міської ради.
2.9. Не вимагати від працівника виконання роботи, яка не обумовлена трудовим 
договором та посадовою інструкцією.

3. РОБОЧИЙ ЧАС

3.1. Відповідно до чинного законодавства України тривалість робочого часу 
працівників складає 40 годин на тиждень з двома вихідними днями.
3.2. Робочий час працівників фінансового відділу починається з 8.00 год. перерва 
на обід з 13.00 - 14.00 год., кінець робочого дня о 17.15 год. У п'ятницю - о 16.00 
год.
3.3. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість роботи скорочувати на 
одну годину.



4. ЧАС ВІДПОЧИНКУ

4.1. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки для працівників - 24 календарні 
дні з виплатою допомоги на оздоровлення.

Працівникам, які мають статус посадової особи місцевого самоврядування, 
надається відпустка тривалістю ЗО календарних днів з виплатою допомоги ж 
оздоровлення.

Посадовим особам, які мають стаж служби в органах місцевого 
самоврядування понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка 
тривалістю 5 календарних днів, а починаючи з 11 -го року ця відпустка 
збільшується на два календарні дні за кожен наступний рік. Тривалість відпустки 
не може перевищувати 15 календарних днів.

Працівникам надається право на щорічну додаткову відпустку за особливий 
характер праці відповідно до постанови КМУ від 17.11.97 р. № 1290 (Зі змінами) 
«Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість 
працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із 
шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці». Зокрема, 
у п.58 «Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких 
пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням 
або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та 
умовах підвищеного ризику для здоров'я», затвердженому постановою КМУ від 
17.11.97р. №1290, передбачена позиція «Працівники, які працюють на 
електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах» .

№№

пп

Найменування професій 
та посад

Тривалість 
основної 

відпустки 
(кал. днів)

Тривалість 
додаткової 

відпустки за 
шкідливі 

умови праці 
(кал. днів)

Тривалість 
додаткової 

відпустки за 
ненормований 
робочий день 

(кал. днів)
1. Діловод 24 4 -

4.2. Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної 
тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців 
безперервної роботи в даній установі.

Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну 
безперервної роботи у перший рік роботи в даній установі за бажанням працівника 
надаються:

1) жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після 
неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину 
інваліда;

2) інвалідам;
3) особам віком до 18-ти років;



4) чоловікам, дружини яких перебувають у відсутності у зв'язку з вагітністю 
та пологами;

5) особам, звільненим після проходження строкової військової або 
альтернативної служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на 
роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду на постійне місце 
проживання;

6) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю 
або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової 
компенсації;

7) працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають 
приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, 
курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою.

Працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, 
розташованих в іншій місцевості, за їхнім бажанням надається щорічна відпустка 
або її частина (не менше як 12 календарних днів) для супроводження дитини до 
місця розташування навчального закладу та у зворотному напрямі.

За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається 
окремо для супроводження кожної дитини.
4.3. Сторони зобов'язуються узгоджувати до 1 січня наступного року, 
затверджувати і доводити до відома працівників графік щорічних відпусток на 
поточний рік.
4.4. Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини 
будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не 
менше 14 календарних днів.

Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівникам до 
кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінченого робочого року, за 
який надається відпустка.
4.5. Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише 
для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх 
наслідків, для відвернення нещасних випадків, загибелі або псування майна 
установи та в інших випадках передбачених чинним законодавством.
4.6. Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до п'ятнадцяти років 
або дитину-інваліда, щорічно надається додаткова оплачувана відпустка 
тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.
4.7. Одиноким матерям, які працюють і мають одну і більше дітей, щорічно 
надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без 
урахування святкових і неробочих днів.
4.8. За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою 
компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткової 
відпустки не повинна бути менша ніж 24 календарних дні.
4.9. Працівникам, які успішно навчаються у вищих закладах освіти з заочною 
формою навчання надаються додаткові оплачувані відпустки:



- на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання 
заліків та іспитів для тих, хто навчається на І-ІІ курсах у вищих закладах освіти, 
незалежно від рівня акредитації - ЗО календарних днів; на III і наступних курсах - 
40 календарних днів; на період складання іспитів - ЗО календарних днів;

на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, 
які навчаються у вищих закладах освіти з заочною формою навчання І та II рівнів 
акредитації - 2 місяці; ПІ і IV рівнів акредитації - 4 місяці.
4.10. Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника 
надається в обов'язковому порядку:

- матері або батькові, який виховує дітей без матері ( в тому числі й у разі 
тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей 
до 15 років або дитину інваліда - тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

- пенсіонерам за віком та інвалідам III групи - тривалістю ЗО календарних 
днів;

- особам, які одружуються - 10 календарних днів;
- працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу, чоловіка 

(дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерці) тривалістю 7 
календарних днів без врахування часу, необхідного для проїзду до місця 
поховання, також інших рідних - 3 календарних дні без врахування часу, 
необхідного для проїзду до місця поховання та назад;

- працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за 
висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду - 
тривалістю, визначеному у медичному висновку, але не більше ЗО календарних 
днів;

- працівникам для завершення санаторно-курортного лікування - тривалістю, 
визначеною у медичному висновку;

- чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці - 
тривалістю 14 календарних днів;

- ветерану праці - 14 календарних днів.
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 на 
рік.
4.11. У разі звільнення працівника, йому виплачується грошова компенсація за 
всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки 
працівникам, які мають дітей.

5. ОПЛАТА ПРАЦІ

5.1. Заробітна плата посадових осіб складається з посадових окладів, доплати за 
ранг, надбавки за вислугу років та інших надбавок.

Керуватись Законом України «Про службу в органах місцевого



самоврядування», Постановою Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 р 
« Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Положенням 
«Про преміювання та матеріальне стимулювання працівників фінансового відділу 
Рожищенської міської ради» № 4/6 від 27.01.2021 року.

Посадові оклади посадових осіб фінансового відділу встановлюються 
залежно від складності та рівня відповідальності виконуваних службових 
обов'язків.

Доплата за ранги проводиться відповідно до рангу, присвоєного посадовій
особі.

Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення 
посадових окладів, надбавок до них та фінансування інших, передбачених законом 
гарантій, пільг і компенсацій.
5.2. Заробітна плата виплачується працівникам фінансового відділу 15 та 30 числа 
кожного місяця. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, 
святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. 
Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не 
пізніше ніж за три дні до початку відпустки.
5.3. Адміністрація за наявності коштів може надавати працівникові одноразову 
грошову допомогу для вирішення соціально-побутових потреб (у зв'язку із 
структурою) у розмірі середньомісячної заробітної плати, а також надає 
матеріальну допомогу до щорічної відпустки посадовим особам та спеціалістам на 
оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати. В разі економії фонду 
оплати праці, адміністрація надає матеріальну допомогу працівникам до 
державних та релігійних свят, допомоги на поховання згідно законодавства.
5.5 Працівникам надаються інші, передбачені чинним законодавством України, 
гарантії та компенсації при службових відрядженнях на час виконання державних 
або громадських обов'язків, в разі направлення на курси підвищення кваліфікації, 
медичних обстежень, тощо.
5.6. Індексація грошових доходів працівників здійснюється відповідно до Закону 
України «Про індексацію грошових доходів населення» від 06.02.2003 року № 
491- IV та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1078 від 17.07.2003 
року (із внесеними змінами).

6. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ'Я.

6.1. Охорона праці у фінансовому відділі Рожищенської міської ради 
регулюється виконанням адміністрацією та всіма без винятку працівниками 
Закону України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», іншими



нормативними документами.
За порушення нормативних документів з охорони праці винні працівники 
притягаються до дисциплінарної, адміністративної і кримінальної 
відповідальності згідно законів України.
6.2. Працівники зобов'язані знати і виконувати вимоги нормативних актів про 
охорону праці відповідно до своїх функціональних обов'язків.
6.3. Уповноважена особа трудового колективу зобов'язується сприяти проведенню 
й вимагати виконання у повному обсязі комплексних організаційно-технічних 
заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці.
6.4. Адміністрація забезпечує функціонування системи управління охороною 
праці, а саме:
• розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні 
заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня 
охорони праці;

забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до 
обставин, що змінюються;
• забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого 
обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом.
6.5. Працівник зобов'язаний:
• дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я 
оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт;

знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;
• проходити у встановленому законодавством порядку попередні та 
періодичні медичні огляди.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Трудові спори, що виникають у процесі виконання трудових функцій між 
Сторонами вирішуються у порядку передбаченому чинним законодавством 
України та трудовим договором.
7.2. Доповнення та зміни до колективного договору під час його дії можуть бути 

внесені за погодженням сторін та мають ті ж стадії прийняття та реєстрації, що й 
сам колективний договір.
7.3. Контроль за виконанням цього колективного договору здійснюється 
Сторонами, які його уклали. Сторони проводять взаємні консультації у випадку 
порушення виконання умов колективного договору та приймають рішення, які є 
додатками до колективного договору і є його невід’ємною частиною.
7.4. Укладенню нового колективного договору передують колективні переговори.
7.5. Готується проект колективного договору, угоди з урахуванням пропозицій, 
що надійшли від працівників і приймається рішення, яке постановляється 
відповідним протоколом.



7. 6. За дорученням сторін і трудового колективу колдоговір підписали:

__________ Адміністрація_________
Начальник відділу фінансового 
відділу Рожищенської міської ради 

Рожище, вул. Незалежності, 60

Трудовий колектив
Уповноважений представник трудового 
колективу фінансового відділу 
Рожищенської міської ради



Додаток № 1 
до Колективного договору

Положення про преміювання та матеріальне стимулювання 
працівників фінансового відділу Рожищенської міської ради 

Розділ І. Загальні положення
1. Положення про преміювання та матеріальне стимулювання працівників 

фінансового відділу Рожищенської міської ради (далі -  Положення) розроблене 
відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України «Про оплату 
праці», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету 
Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов 
оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, 
судів та інших органів» і вводиться з метою забезпечення стимулюючого впливу 
преміювання на ефективність праці, зміцнення трудової та виконавчої дисципліни 
і є підставою для нарахування і виплати премії.

1.1. Положення визначає джерела, умови, показники і порядок матеріального 
стимулювання посадових осіб, службовців фінансового відділу Рожищенської 
міської ради.

1.2. У фінансовому відділі Рожищенської міської ради діють такі види 
матеріального стимулювання працівників:
- преміювання (за якісне і своєчасне виконання завдань і функціональних 
обов’язків);
- надбавки (за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої 
роботи);
- матеріальна допомога на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових 
питань.

1.3. Преміюванню підлягають працівники, визначені в пункті 1.1 розділу 1 
цього Положення, з дати їх призначення на посаду.

Преміювання працівників, прийнятих на роботу з випробувальним терміном, 
здійснюється після закінчення цього строку з дня визнання працівника таким, що 
пройшов випробування.

1.4. Працівникам, які звільнені з роботи, премія виплачуються пропорційно до 
відпрацьованого часу у місяці звільнення.

1.5. Премія виплачується за вчасне виконання службових завдань і функцій, за 
особистий внесок у загальні результати роботи фінансового відділу.

1.6. Премія нараховується працівникам щомісячно у відсотках до посадового 
окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування 
та вислугу років та надбавки за високі досягнення у праці або за виконання 
особливо важливої роботи в межах фонду оплати праці.



1.7. Преміювання до державних, професійних та ювілейних дат (до Дня 
Конституції України, Дня незалежності України, Дня місцевого самоврядування) 
виплачується в межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці.

1.8.Фонд преміювання утворюється у розмірі не менш 10 відсотків посадових 
окладів працівників та економії фонду оплати праці.

1.9. Максимальна межа премії для кожного працівника не повинна 
перевищувати 50%.

1.10. Видатки на преміювання та надання матеріальної допомоги на 
оздоровлення та вирішення соціально - побутових питань передбачаються в 
кошторисі фінансового відділу.

Розділ II. Показники преміювання та визначення розміру премії

Умови преміювання, за яких премія нараховується, не впливають на розмір премії, 
але їх дотримання обов’язкове для її одержання.

2.1. За результатами роботи для визначення розміру працівникам премії, 
враховуються такі показники:

дотримання чинного законодавства;
належне, якісне і своєчасне виконання обов’язків, визначених для 

відповідних категорій працівників у посадових інструкціях, розподілі обов’язків і 
доручень безпосереднього керівника;

дотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового 
розпорядку;

бездоганне і вчасне виконання розпорядчих документів, доручень та завдань 
керівництва;

своєчасний розгляд листів установ, організацій, звернень громадян; 
своєчасна і якісна підготовка документів для розгляду на сесіях міської ради, 

засіданнях виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;
виконання у встановлені терміни рішень міської ради, виконавчого комітету, 

розпоряджень міського голови, наказів начальника відділу;
відсутність порушень нормативно-правових актів з питань служби в органах 

місцевого самоврядування.
додатково відпрацьований час.

2.2. Премія не нараховується та не виплачується:
працівникам, які вперше прийняті на роботу і не відпрацювали повний

місяць;
за порушення правил, норм та інструкцій з охорони праці, протипожежної 

безпеки, які могли призвести до нещасного випадку (ці порушення розглядаються 
як порушення трудової дисципліни).
2.3. Премії не виплачуються працівникам за час:



тимчасової непрацездатності;
перебування працівника у відпустках усіх видів, передбачених чинним 

законодавством;
випробувального терміну;
прогул (в тому числі, відсутність на роботі більше 3-х годин протягом 

робочого дня) без поважних причин;
невиконання або неякісне виконання посадовою особою місцевого 

самоврядування обов’язків, передбачених ст. 8 Закону України ’’Про службу в 
органах місцевого самоврядування».

також в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати 
провадяться, виходячи із середньої заробітної плати.

2.4. Розмір премії зменшується у випадку:
невиконання у встановлені терміни доручень міського голови, начальника 

відділу та інших завдань;
неякісного чи несвоєчасного виконання завдань, зриву строків виконання 

документів, розпоряджень міського голови, наказів начальника фінансового 
відділу тощо;

низького рівня якості опрацьованих документів, повернення їх на 
доопрацювання;

наявності суттєвих зауважень і негативних висновків до проектів рішень і 
розпоряджень;

несвоєчасного розгляду звернень громадян;
несвоєчасного реагування на запити і звернення народних депутатів України, 

депутатів місцевих рад;
ухиляння від виконання службових обов’язків, передбачених посадовою 

інструкцією;
порушення трудової дисципліни.

2.5. У разі винесення працівнику дисциплінарного стягнення (догани) або 
заходу дисциплінарного впливу (попередження про неповну службову 
відповідність), працівник позбавляється премії за той розрахунковий період, у 
якому на нього накладено це дисциплінарне стягнення, або захід дисциплінарного 
впливу, якщо інше не передбачено відповідним розпорядженням про застосування 
дисциплінарного стягнення або заходу дисциплінарного впливу.
2.6. Позбавлення премії фіксується в розпорядженні міського голови про 
преміювання із зазначенням причини її позбавлення.

Розділ III. Порядок преміювання
3.1. Начальник відділу щомісяця подає міському голові пропозиції щодо 

преміювання працівників відділу в межах фонду оплати праці.
3.2.Преміювання посадових осіб, службовців фінансового відділу 

Рожищенської міської ради здійснюється за розпорядженням міського голови.



3.3.Премія за результатами роботи нараховується працівникам щомісячно та 
виплачується, як правило, у день виплати заробітної плати за другу половину 
місяця, або в наступний місяць одночасно з виплатою авансу в межах фонду 
оплати праці

3.4.Розпорядження про преміювання передається до фінансового відділу до 25 
числа поточного місяця.

Розділ IV. Порядок встановлення надбавок.

4.1. Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої 
роботи встановлюється працівникам за умови сумлінного та якісного виконання 
ними своїх посадових обов'язків, ініціативності та відсутності порушень трудової 
дисципліни.

4.2. Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо 
важливої роботи посадових осіб, службовців фінансового відділу встановлюється 
у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг 
посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років відповідно до 
розпорядження міського голови.

4.3.У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і 
порушення трудової дисципліни надбавка за високі досягнення у праці 
скасовується або розмір її зменшується у порядку, визначеному для її 
встановлення.

Розділ V. Надання матеріальної допомоги

5.1. Матеріальна допомога на оздоровлення посадових осіб, службовців 
фінансового відділу Рожищенської міської ради виплачується в розмірі 
середньомісячної заробітної плати працівника при наданні щорічної відпустки, 
відповідно до розпорядження міського голови.

5.2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 
«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» надається і 
виплачується працівникам фінансового відділу:

• матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної 
плати при наданні відпустки за заявою працівника.

• матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі 
середньомісячної заробітної плати за заявою працівника, при наявності 
кошторисних призначень в межах фонду оплати праці.

5.3.У випадку поділу щорічної відпустки на частини зазначена допомога 
виплачується працівникові один раз на рік при наданні, за заявою працівника, 
будь - якої частини щорічної відпустки не менше 14 календарних днів.



Розділ VI. Інші умови
6.1. Нарахування та виплата премій, матеріальної допомоги на оздоровлення та 

вирішення соціально - побутових питань здійснюється фінансовим відділом 
Рожищенської міської ради на підставі відповідного розпорядження міського 
голови.

6.2.Контроль за використанням коштів на матеріальне стимулювання та 
дотримання вимог цього Положення здійснює міський голова.



ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ № З 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

м. Рожище 16 лютого 2021 року

Присутні: Трудовий колектив фінансового відділу Рожищенської міської ради в 
кількості 5 осіб.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Вибори уповноваженого представника трудового колективу для підписання 
Колективного договору.
2. Розгляд проекту Колективного договору між адміністрацією і трудовим 
колективом фінансового відділу Рожищенської міської ради (з додатками).

1. Слухали:
1.1. Попову І.С., яка запропонувала вибрати уповноваженим представником 
трудового колективу для підписання Колективного договору головного 
спеціаліста з бухгалтерського обліку та звітності Моргун Наталію Сергіївну.
1.2. Моргун Н.С., яка ознайомила працівників відділу з проектом Колективного 
договору між адміністрацією і трудовим колективом фінансового відділу 
Рожищенської міської ради.

2. Голосували:
“ЗА” - 5, “ПРОТИ” - 0, “УТРИМАЛИСЬ” - 0

3. Вирішили:
Схвалити проект Колективного договору між адміністрацією і трудовим 
колективом фінансового відділу Рожищенської міської ради.



ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обрати уповноваженого представника трудового колективу - головного 
спеціаліста з бухгалтерського обліку та звітності Моргун Наталію Сергіївну.
2. Схвалити проект Колективного договору між адміністрацією і трудовим 
колективом фінансового відділу Рожищенської міської ради та прийняти 
Колективний договір між адміністрацією і трудовим колективом фінансового 
відділу Рожищенської міської ради.

По всіх питаннях порядку денного голосували одностайно - «ЗА».

Голова зборів 

Секретар зборів

Ірина ПОПОВА 

Ніна ПОЛІЩУК


