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П О Л О Ж Е Н Н Я 
про преміювання працівників, які виконують функції з обслуговування, та 

працівників патронатної служби апарату облдержадміністрації  
 

І. Загальні положення 
 

1. Преміювання працівників, які виконують функції з обслуговування, 
та працівників патронатної служби апарату облдержадміністрації (далі – Пра-
цівники) проводиться відповідно до їх особистого внеску у загальні резуль-
тати роботи за місяць або квартал. 

2. Преміювання Працівників проводиться за рішенням голови облдерж-
адміністрації у межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці 
відповідно до цього Положення, погодженого з первинною організацією про-
фесійної спілки Хмельницької обласної державної адміністрації. 

3. Преміювання здійснюється в межах фонду преміювання працівників 
апарату облдержадміністрації у розмірі 20 відсотків загального фонду посадо-
вих окладів за рік та економії фонду оплати праці.  

4. Розмір премії Працівникам встановлюється головою облдержадміні-
страції шляхом видання відповідного розпорядження. 

 
ІІ. Показники преміювання Працівників  

 

1. За результатами роботи за місяць або квартал для визначення розміру 
премії враховуються такі показники: 

виконання заходів та завдань, визначених Положенням про апарат 
Хмельницької обласної державної адміністрації, посадовою інструкцією, а 
також виконання доручень безпосереднього керівника; 

виконавська дисципліна (своєчасність, якість виконання завдань та до-
ручень безпосереднього керівництва). 

2. Премія Працівникам нараховується за фактично відпрацьований час. 
За періоди відпусток, тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли 
згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заро-
бітної плати, місячна або квартальна премія Працівникам  не нараховується. 
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ІІІ. Порядок і терміни преміювання Працівників  
 

1. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадмі-
ністрації щомісяця або щокварталу розраховує та визначає суму коштів, яку 
може бути спрямовано на преміювання в цьому місяці або кварталі, та вносить 
пропозиції щодо розрахунку фонду преміювання по апарату облдержадмі-
ністрації заступникові голови – керівнику апарату облдержадміністрації. 

2. Керівники структурних підрозділів апарату облдержадміністрації го-
тують пропозиції щодо преміювання Працівників, стосовно кожного Праців-
ника, та надають до відділу фінансово-господарського забезпечення апарату 
облдержадміністрації у термін до 20 числа поточного місяця.  

3. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадмі-
ністрації узагальнює надані пропозиції і доповідає заступникові голови – 
керівнику апарату, який у свою чергу доповідає голові облдержадміністрації. 

4. Проект розпорядження голови облдержадміністрації про преміювання 
Працівників готує відділ фінансово-господарського забезпечення апарату обл-
держадміністрації. 

5. Преміювання Працівників за результатами роботи може здійснюва-
тися як в абсолютній сумі, так і у відсотках до посадових окладів.   

6. Місячна премія Працівникам виплачується не пізніше від терміну 
виплати заробітної плати за місяць, у якому нараховано премію, квартальна 
премія – не пізніше від терміну виплати заробітної плати за останній місяць 
кварталу, за який проводиться преміювання. 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


