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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Положення про преміювання працівників Чемеровецького 

медичного фахового коледжу (далі - Положення) розроблене відповідно до 

Закону України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту» «Про оплату 

праці», галузевої угоди між Міністерством охорони здоров’я України та ЦК 

профспілки працівників охорони здоров’я України, Статуту, колективного 

договору. 

1.2. Преміювання педагогічного, адміністративного та господарського 

персоналу Чемеровецького медичного фахового коледжу (далі - Коледж) 

здійснюється з метою стимулювання високопрофесійного і своєчасного 

виконання ними службових обов’язків, підвищення ефективності, якості 

праці, а також зміцнення трудової дисципліни. 

Встановлення розміру премії та її виплата здійснюються в залежності від 

специфіки роботи і особистого трудового внеску кожного працівника. 

1.3. Положення передбачає порядок матеріального стимулювання 

працівників за творчу активність і ініціативу в реалізації покладених на них 

обов'язків, сумлінне, якісне та своєчасне виконання завдань та доручень, 

високу результативність у роботі, плідну працю, вагомий внесок у справу 

навчання та виховання підростаючого покоління, небайдуже ставлення до 

рейтингу навчального закладу, показників його діяльності. 

1.4. Преміювання працівників здійснюється за рахунок економії фонду 

заробітної плати, яка може створюватися за рахунок наявних вакансій, 

тимчасової непрацездатності, відпусток без збереження заробітної плати. 

1.5. Преміювання працівників коледжу здійснюється в межах 

кошторисних призначень, передбачених на оплату праці за рахунок коштів 

загального та спеціального фондів бюджету, за умови відсутності 

заборгованості з соціальних виплат та комунальних платежів. 

1.6. Кошти, які спрямовуються на преміювання, можуть бути 

використані на преміювання працівників за підсумками роботи за місяць, 

квартал, рік, а також до святкових та ювілейних дат. 

1.7. Дане Положення поширюється на всіх працівників Коледжу. 

1.8. Облік і контроль за використанням коштів, передбачених для 

оплати праці, в тому числі преміювання працівників здійснює головний 

бухгалтер коледжу. 
 

2. ВИДИ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ТА 

ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ КОЛЕДЖУ 
 

2.1. Матеріальне стимулювання працівників коледжу включає: 

а) підвищення місячних посадових окладів в межах схем посадових 

окладів для відповідних посад. 

Згідно з п.2 ст.57 Закону України «Про освіту» держава забезпечує 

встановлення посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-

педагогічним, педагогічним та ін. категоріям працівників навчальних 

закладів на основі Єдиної тарифної сітки. Посадові оклади педагогічним 



працівникам визначаються відповідно до Схем тарифних розрядів посад, 

затверджених наказом №557. Підвищення посадових окладів педагогічним 

працівникам проводиться за наявності умов, визначених у пп. 24-30 

Інструкції №102 «Про порядок обчислення заробітної плати працівників 

освіти». Відповідно до п.34 цієї Інструкції в результаті підвищення 

утворюються нові ставки (посадові оклади). Отриманий таким чином 

посадовий оклад (ставка заробітної плати) вноситься до тарифікаційного 

списку навчального закладу.  

б) доплати працівникам: 

- у розмірі до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника: 

- за суміщення професій (посад); 

- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу 

виконуваних робіт; 

- у розмірі до 40 відсотків погодинної тарифної ставки (посадового 

окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не встановлено 

законодавством за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години 

ранку; 

в) виплату працівникам: 

- за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання);  

- за складність, напруженість у роботі (Граничний розмір зазначених 

надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків 

посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення 

якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються 

або зменшуються).  

- педагогічним працівникам за вислугу років щомісячно у відсотках до 

посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної 

роботи відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту»; 

г) преміювання працівників при виході на пенсію;  

д) преміювання працівників до професійного свята: 

- педагогічним працівникам у розмірі, відповідно до педагогічного 

навантаження; 

- іншим працівникам відповідно до тарифної ставки; 

- в розмірах до одного місячного посадового окладу або 

середньомісячної зарплати при наявності економії фонду оплати праці; 

е) виплату допомоги на оздоровлення: 

- педагогічним працівникам у розмірі, відповідно до педагогічного 

навантаження, при наданні щорічної відпустки; 

- іншим працівникам у розмірі місячного посадового окладу (ставки 

заробітної плати) при наданні щорічної відпустки, при наявності економії 

фонду оплати праці. 
 

3. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАХОДІВ МАТЕРІАЛЬНОГО 

СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 
 



3.1. Перегляд посадових окладів в межах схем посадових окладів 

здійснюється при розробці штатного розпису на рік або виконання 

відповідної постанови Кабінету Міністрів України. 

3.2. Персональні надбавки до посадових окладів за високі показники у 

праці, за складність та напруженість в роботі можуть встановлюються на 

місяць, квартал, рік. Уразі несвоєчасного виконання завдань, погіршення 

якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються 

або зменшуються. 

3.3. Персональні надбавки до посадових окладів за виконання особливо 

важливої роботи (на термін її виконання) встановлюються при доведені до 

працівника конкретного доручення виконати особливо важливу роботу. 
 

4. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕМІЮВАННЯ 
 

4.1. Бездоганне виконання службових обов'язків, передбачених 

посадовою інструкцією, професійна сумлінна праця, якість роботи. 

4.2. Безумовне виконання правил внутрішньою трудового розпорядку, 

наказів директора коледжу, висока виконавська дисципліна, відсутність 

обґрунтованих зауважень. 

4.3. Досягнення в роботі чи суспільній діяльності, які призвели до 

зростання рейтингу навчального закладу на селищному, районному та 

обласному рівнях. 

4.4. Ініціативність у діяльності та результативність у роботі. 
 

5. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ПРЕМІЙ 
 

5.1. Преміювання працівників Коледжу проводиться за підсумками 

роботи за місяць, квартал, півріччя, рік. 

5.2. Сума премії, яка може бути нарахована працівнику, максимальними 

розмірами не обмежується. 

5.3. Розмір премій може встановлюватись як у відсотках до посадового 

окладу, так і в грошовому виразі, що визначається від фактично існуючої 

економії фонду заробітної плати. 

5.4.  Премія виплачується в повному розмірі працівникам, які 

пропрацювали в коледжі весь календарний рік. Працівникам, які працюють 

менше року премія виплачується пропорційно відпрацьованому часу. 

5.5.  Оформлення матеріалів про преміювання працівників коледжу 

проводить преміальна комісія призначена директором коледжу, яка згідно з 

існуючим Положенням розробляє проект наказу про преміювання.  

Премії включаються в середню заробітну плату в порядку 

встановленому чинним законодавством.  

Премії затверджуються директором при погоджені з профспілковим 

комітетом коледжу.  

5.6. Преміювання окремих категорій працівників здійснюється за 

нижчепереліченими критеріями: 



- Директору: 

Висока якість виконання посадових обов’язків відповідно до контракту, 

ефективна організація навчального процесу, високий професіоналізм та 

ефективність праці, щільний графік роботи, дотримання виконавчої та 

трудової дисципліни. Ініціативність, активність, внесення пропозицій та їх 

впровадження, своєчасна та якісна підготовка коледжу до нового 

навчального року; систематична робота щодо зміцнення та покращення 

матеріально-технічної бази коледжу; створення належних умов щодо 

забезпечення охорони життя та здоров’я співробітників та здобувачів освіти; 

виконання особливо важливої роботи із впровадження в навчальний процес 

новітніх технологій. За результатами якісної здачі звітів про фінансово-

господарську діяльність коледжу.  

- Заступнику директора з навчальної роботи, заступнику директора 

з виховної роботи, завідувачам відділень, завідувачу навчально-

виробничою практикою: 

Висока якість виконання посадових обов’язків відповідно контракту, 

організація освітнього процесу, високий професіоналізм та ефективність 

праці, щільний графік роботи, дотримання виконавчої та трудової 

дисципліни. Ініціативність, активність, внесення пропозицій та їх 

впровадження, належний контроль за виконанням планів по організації 

освітнього процесу, активну участь у забезпеченні якісного практичного 

навчання здобувачів освіти; підготовка та успішне проведення ліцензійної та 

акредитаційної експертизи спеціальностей; підготовка та видання навчально-

методичних видань; організація науково-практичних конференцій, олімпіад; 

проведення культурно- масових та спортивних заходів; успішне практичне 

втілення інноваційних навчальних, виховних, а також впровадження 

інноваційних технологій у навчальний процес; проведення інших заходів, які 

поліпшують процес навчальної, практичної, культурно-виховної підготовки 

здобувачів освіти, створення належних умов щодо виконання навчальних 

програм, якісний та дієвий контроль за освітнім процесом, якістю знань, 

умінь, навичок здобувачів освіти; 

- Методисту коледжу: 

Високий професіоналізм та ефективність праці, щільний графік роботи, 

дотримання виконавчої та трудової дисципліни. Ініціативність, активність, 

внесення пропозицій та їх впровадження. Розробка та впровадження 

інноваційних методів навчання і методичних матеріалів. Планування, 

організація та проведення теоретичних конференцій, методичних семінарів, 

підвищення педагогічної майстерності з актуальних проблем, методика 

навчання і виховання здобувачів освітив, наукової організації навчального 

процесу. Систематизація та пропаганда новин педагогічної і методичної 

літератури, навчальних посібників, рефератів та статей з питань навчальної і 

виховної роботи. 

- Викладачам: 

Чітке, якісне, в повному обсязі виконання навчальних планів, 

забезпечення високої якості знань здобувачів освіти, ініціативність, 



творчість, апробацію та впровадження авторських програм, нових 

експериментальних або нетрадиційних методів навчання в роботі. Якісне 

виконання навчальних програм, проведення науково-дослідної роботи, 

видавництво навчальних посібників та методичних рекомендацій, 

дотримання правил внутрішнього розпорядку, своєчасну і якісну методичну 

роботу; активна участь у проведенні профорієнтаційної роботи. 

- Керівнику художньої самодіяльності, керівникам гуртків: 

Високий професіоналізм, сумлінне, якісне та своєчасне виконання 

завдань та доручень, високу результативність у роботі, плідну працю, 

вагомий внесок у навчання та виховання підростаючого покоління. 

- Головному бухгалтеру, бухгалтерам: 

Якісне в повному обсязі виконання посадових обов'язків, поліпшення 

організації праці, професіоналізм та високу продуктивність праці, 

дотримання виконавчої та трудової дисципліни, забезпечення ефективного 

використання фінансових та матеріальних ресурсів коледжу. Забезпечення 

ефективного функціонування бухгалтерії коледжу; ведення бухгалтерського 

обліку з урахуванням особливостей діяльності коледжу і технології 

оброблення облікових даних; забезпечення складання на основі даних 

бухгалтерського обліку фінансової звітності коледжу підписання її та 

подання в установлені строки до відповідних органів; забезпечення 

перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проведення 

розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань; 

відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-283 від 

12.04.2012р. преміювання разом із працівниками бухгалтерських, планово-

фінансових та кадрових служб за результатами зданих бухгалтерських звітів, 

за відсутності заборгованості з оплати праці, стипендії та комунальних 

платежів. 

-  Фахівцям: завідувачу бібліотекою, юрисконсульту, секретар-

друкарці, адміністратору ЄДЕБО, інженеру-електроніку, бібліотекарю, 

інспектору з кадрів, секретарю з навчальної частини, диспетчеру, 

лаборантам, сестрі медичній: 

Високий професіоналізм та ефективність праці, щільний графік роботи, 

дотримання виконавчої та трудової дисципліни. Ініціативність, активність, 

внесення пропозицій та їх впровадження. Збереження майна коледжу, 

економія енергетично- паливних ресурсів, забезпечення умов роботи згідно 

вимог охорони праці; якісне в повному обсязі виконання посадових 

обов'язків, забезпечення ефективного використання фінансових та 

матеріальних ресурсів коледжу. 

- Фахівцям: завідуючому господарством, комірнику, інженеру з 

охорони праці, завідувачу гуртожитком, вихователям гуртожитку, 

електромонтеру: 

Якісну організацію роботи щодо утримання приміщень коледжу у 

належному санітарно-гігієнічному стані, чітку організацію роботи щодо 

організації обліку та збереження матеріальних цінностей, своєчасна та якісна 



підготовка коледжу до нового навчального року, належна організація та 

систематичний контроль протипожежного стану коледжу. 

- Робітникам: прибиральницям, швейцарам, черговим, підсобним 

робітникам, слюсар-сантехніку, робітникам по ремонту та 

обслуговуванню будівель та споруд, двірнику, працівникам їдальні, 

водіям: 

Своєчасне і якісне виконання планової або оперативної роботи, 

доручень, наказів, розпоряджень; значні досягнення в роботі, високі 

показники діяльності за підсумками роботи за квартал, рік; забезпечення 

надійної і безперебійної роботи устаткування; виконання графіків планово-

попереджувальних ремонтів; економії витрат електроенергії, матеріалів, 

палива; за іншими критеріями, що не суперечать законодавству та цьому 

Положенню. 

5.7. Працівники коледжу, крім поточного преміювання мають право на 

отримання разових винагород за розповсюдження передового досвіду, 

особистий внесок у освітній процес (розробку нових освітніх технологій), 

авторських програм, посібників, розробку підручників, за формування та 

підтримку позитивного іміджу коледжу серед освітянської громадськості. 

5.8. Премія виплачується на підставі наказів директора коледжу, за 

погодженням з головою профспілки та головним бухгалтером. 

5.9. Преміювання директора коледжу, здійснюється при наявності 

конфлікту інтересів на підставі подання коледжу та за погодженням з 

Хмельницькою обласною радою. 
 

6. ПОЗБАВЛЕННЯ ПРЕМІЇ 
 

6.1. Розміри заохочення можуть бути зменшені або припинені залежно 

від результатів роботи, наявності фінансових можливостей та інших причин. 

6.2. Працівник, що одержав дисциплінарне стягнення (догану), цілком 

позбавляється преміювання протягом періоду до зняття догани, що 

підтверджується наказом директора.  

6.3. Працівники можуть бути позбавлені матеріального заохочення 

частково або повністю за наступні недоліки у роботи, а саме: 

Причини позбавлення премій 

Розмір 

позбавлення 

премій, % 

1. Порушення трудової дисципліни: 

* запізнення на роботу: 

- разове 

- повторне 

* неналежне та неякісне виконання прямих функціональних 

обов’язків 

 

 

5 

50 

 

до 100 

2. Несвоєчасне або не в повному обсязі виконання доручень 

керівника підрозділу згідно з функціональними обов’язками 

 

до 100 

3. Недотримання вимог охорони праці, протипожежної  



 

безпеки, правил внутрішнього розпорядку до 50 
 

6.4. Позбавлення працівника премії або зниження її розмірів 

проводиться за той розрахунковий період, в якому мали місце недоліки в 

роботі. 

6.5. Позбавлення заохочення частково або в повному обсязі за упущення 

в роботі оформлюється наказом з обов’язковим зазначенням причин.  
 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

7.1. З моменту введення в дію цього Положення всі попередні 

нормативні документи, що регламентують нарахування і виплату премій 

працівникам коледжу вважаються такими, що втратили чинність. 

7.2. Відносини, що не врегульовані у цьому Положенні, регулюються 

чинним законодавством України. 

7.3. До даного Положення можуть бути внесені зміни та доповнення, які 

затверджуються в такому ж порядку, як і Положення. 

7.4. Дане Положення є додатком до Колективного договору.  

 

 

 
 


