
ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПОЛО)КЕННЯ 

ишин В. ІЗ. 

u-'----------+-1�- 2021 р. 

ПРО ПРЕМПОВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕР)КАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

Схвалено вченою радою 

Подільського державного аграрно-
. . 

тех111чного ун1всрситету 

протокол NІJ.6:_ від�-�.2021 р. 

м. Кам'янсrtь-Полільський 

2021 р. 



2

1. зАгАльнI поло}кЕння
1.1. Положення про премiювання працiвникiв ГIодirrьського державного

аграрно-технiчного унiверситету (далi - ПолоrкеьIrrя) розроблене на пiдставi

Статуту Подiльського держаI]FIого аграрно-технiчного унiверситету, Закоr,rу

УкраТни <ГIро оплату працi>, постанови Кабiнету Мiнiс,грiв Украiни вiд

30.0В.2002 р. ЛЪl298 <Про оплату працi працiвникiв на ocHoBi СдиноТ тарифноТ

сiтки розрялiв i коефiчiснтiв з оплати праui прачiвникiв установ, закладiв та

органiзачiй окремих галузей бlоджетноТ сфери>, наказу N4irricTepcTBa освi,ги i

пауки УкраТни вiд 26.09.2005 р, Л9557 <ГIро упорядкуваI]ня умов працi l,а

затI]ер,Ilження схем тарифних розрядtiв праuiвникiв наtsчаJIьних закладiв,

установ освiти та IJаукових установ),

1.2, Премiювання науково-педагогlчного, адмiнiстративного,

навчаJIьно-допомiжного та господарського персоналу Подiльського державного

аграрно-технiчного унiверситету (далi - Унiверситет) здiйснюсться з метою

стимулювання високопрофесiйного i свосчасного виконання ними службових

обов'язкiв, пiдвищення ефективностi, якостi праui, а також змiцнення труловоТ

дисциплi1-1и.

Всr,анов.llенIJя розмiру rrремiТ,га iT вигI.1tа,га з/tiйснtоtо,l,Lся в заJIе>l<t-lос,гi Bi/l

специфiки роботи i особистого трудового внеску кожного працiвника.

l .з.

заробiтноТ

тимчасовоТ непрацездатностi, вiдпусток без збереження заробiтноТ плати,

середнього показника рейтингу в Унiверситетi тощо.

1.4. Премiювання може здiйснюватися як за рахунок загального фонду,

Премiювання гrрацiвникiв здiйсню€ться за рахунок економii фонлу

плати, яка може створюватися за рахунок наявних вакансiй,

так i за рахунок коштiв спецiального фонду.

1.5. Коt1_1l,и, якi сIIрямоIrуlо,гься lla гIремiкlваttttя. мо)ltу,гь бу'ги

використаннi на премitовання працiвникiв за пiлсумками роботи за мiсяt-lь,

квар,га-II, piK, а тако)к rta itrrшi види lrремiй.

1.6. Це ГIоложення tlоtuирюсться FIa Bci cTpyKrypHi гriдроз.'ti.llи

Унiверситету.
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1.7. Преміювання працівників вщокремлених структурних підрозділів 

Університету, здійснюється на підставі окремих положень. 

1.8. Преміювання ректора здійснюється за погодженням засновника або 

�·повноваженого ним органу.

1.9. Преміювання керівників вщокремлених структурних шдроздш1в 

Університету, їх заступників, за досягнення високих показників у навчально-

. .

виховній, науково-методичній та господарсько-економічній ДІЯЛЬНОСТІ

.Jійснюється за погодженням з ректором Університету. 

1.1 О. Керівникам відокремлених структурних підрозділів Університету 

надається право видавати накази про преміювання підлеглих йому праuівників 

в межах фонду заробітно1· плати, затвердженого в кошторисі та плані 

використання за відповідними бюджетними програмами. 

2. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ПРЕМІЙ

2.1. Преміювання працівників Університету проводиться за підсумками 

роботи за місяць (квартал, рік). 

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

розмірами не обмежується. 

2.3. Розмір премій може встановлюватись як у відсотках до посадового 

ок.1аду, так і в грошовому виразі, що визначається від фактично існуючоі' 

кономії фонду заробітна'�' плати за попередній період за поданням керівника 
. . . . 

в1;:�:повщного структурного шдроздшу. 

2.4. Преміювання окремих категорій працівників здійснюється: 

2.4.1. Науково-педагогічних працівників проводиться за: 

створення магістерських програм (у т.ч. сертифікованих) з видачею 

подвійних (потрійних) дипломів університетів-партнерів; 

. . . 

участь, за дорученням ректора, у м1жнародних осв1тн1х програмах; 

підготовку та успішне проведення ліцензійно'�' та акредитаuійноі' 

кспертизи спеціальностей; 
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ПІдготовку та видання підручників (навчальних посібників), що 

�1ають гриф Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної 

пошти ки та продовольства У країни, посібників 

використання у міжнародних сертифікованих програмах; 

. .

ПІ,друч НИК! В ДЛЯ ІХ

підготовку та достроковий захист дисертаційних робіт без в�дриву 

ВІД виробництва (проведення освІТнього процесу), а також кер1вництво 

асшрантами, докторантами, що достроково подали та захистили дисертаційні 

роботи; 

орган1защю наукових, навчальних та виробничих семшар1в, 

импозіумів, конференцій, олімпіад, культурно-масових та спортивних заходш 

. . . 

на загальнодержавному та м1жнародному р1в111; 

успішне практичне втілення інІІоваційних навчальних, виховних, 

наукових технологій, також впровадження інноваційних розробок у 

виробництво з досягненням економ і ч ного ефекту; 

якісне забезпечення підготовки здобувачів освІТи в групах з 

викладанням дисциплін іноземною мовою (якщо зазначене не враховано при 

встановленні надбавки за складність, напруженість роботи) 

. . . . .. 

участь у пщготовц1 та проходженн1 м1жнародно1 акредитац11 та 

ертифікації як за окремими видами діяльності, так і в цілому по Університету; 

. . . 

орган1зац1ю та проведення м1жнародних теоретично-практичних 

курс1в, стажувань науково-педагогічних (наукових) працівників і здобувачів 

ОСВІТИ; 

кер1вництво та консультування 

проведенні спільної науково-дослідної роботи; 

. . 

асшрантш докторант1в при 

пІДготовку сПІльних м1жнародних видань за результатами 

�досконалення та поліпшення освітнього процесу та проведення науково

.1ослідної роботи; 

активну участь у забезпеченні як1сного практичного навчання 

здобувачів освіти та інших осіб, які навчаються у навчально-досл1дних 

:-осподарствах Університету з використанням сучасної техніки та технологій; 
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створення повноцшних навчальних лабораторій з відповідним 

методичним 

Університету; 

забезпеченням у навчал ьно-досл 1дн их господарствах 

проведення 1нших заход1в, яю поЛІпшують процес навча11ьної, 

науково-методичної, практичної, культурно-виховної підготовки здобувачів 

освпи; 

членам робочої групи, створено·і за наказом ректора, за розробку 
. .

проектш нормативно-правового акту, поданого до ВІДПОВІДНИХ державних 

органів, у разі його затвердження. 

2.4.2. Наукових, науково-педагогічних працівників, ЯІ{:І проводять 

наукові та науково-технічні розробки та інших працівників за: 

надання консалтингових послуг та послуг по rоспдоrовірній 

тематиці у розмірі до 50% від суми коштів по доrовору(з урахуванням ПДВ); 

. . . . . .  

виконання наукових досЛІджень на р1вн1 св1тово1 новизни, що 

. . . 

пщтверджується патентом на винах1д, патентом на корисну модель, св1доцтвом 

на сорт рослин, породу тварин, нову машину тощо, в тому чисЛІ: 

•створення сорту чи гібриду сшьськогосподарських культур, переданого

для держсортовипробування; 

•районування сорту чи гібриду сільськогосподарських культур;

•виведення породи с�льськогосподарських тварин;

•розробку нової технології, або нового технологічного процесу;

•розробку нових методів діагностики, лікування та профілактики хвороб

тварин; 

•розробку нових видів устаткування, машин робоLІИХ органів, приладів;

•включення у систему машин нових розроблених робочих органів,

устаткування, прилад1в; 

•синтезоваю х1м1чю 
. . 

препарати, мшеральн1 

виробництво (при наявності ТУ на виробництво); 

добрива, впроваджен1 у 



•розробку

:-.11юстерств; 

рекомендацій, прийнятих 

•підготовлену і надруковану монографію;

б 

науково-техн1чною радою 

•впровадження у виробництво завершених наукових розробок з

одержанням економічного ефекту; 

•оргаюзац1ю та зразкове методичне супроводження тематики науково

дослідних і дослідно-конструкторських робіт; 

. . . 

• 1нш1 науков1 досягнення.

2.4.3. Працівників навчально-науково-виробничих (госпрозрахун-

1'Ових, інноваційних) підрозділів (лабораторій, відділів) та штатних 

працівників, залучених до виконання робіт (надання послуг) за: 

впровадження, освоєння та використання новітніх технологій та 

техн1ки з досягненням економ1чного ефекту в навчально-наукових 

.1абораторіях, структурних підрозділах Університету та інших установах, 

підприємствах, організаціях за актами виконаних робіт, за умови надходження 

коштів на розрахунковий рахунок Університету; 
. . . 

викладання додаткових освпн1х дисцилmн, курс1в на високому 

навчальному ршн1 за умови надходження коштів на розрахунковий рахунок 

Університету; 

якtсне і своєчасне виконання робіт, надання послуг, за умови 

надходження коштів на розрахунковий рахунок Університету; 

значне перевиконання планів надходження на рік (квартал). 

Розподіл премії ВІД гослрозрахунково"і 
. . 

ДІЯЛЬНОСТІ здійснюється 

керівником навчально-наукових лабораторій за поголженням із завідувачем 

кафедри та деканом/директором факультету/інституту. 

2.4.4. Інші працівники, які не зазначені в попередніх категор1ях, 

.\ІОжуть бути премійовані за: 

своєчасне I якtсне виконання планово� або олеративно"і роботи, 

доручень, наказ� в, розпоряджень; 

значні досягнення в роботі, високі показники діяльності; 



за підсумками роботи за квартал, півріччя, рік; 

забезпечення надійної і безперебійної роботи устаткування; 

виконання графіків планово-попереджувальних ремонтів; 

. .. . .. . . 

економ11 витрат електроенерп1, матер1ашв, палива; 
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шшими критер1ями, що не суперечать законодавству та цьому 

Положенню. 

2.5. Преміювання може приурочуватися до визначних дат держави, 

Університету, підрозділу та професійних свят. 

2.6. Преміювання за бездоганну роботу в Університеті у зв'язку з 

ювілейними датами. 

2.7. Премія виплачується на підставі наказів ректора, за погодженням з 

проректором за відповідним напрямком діяльності, головним бухгалтером, 

профспілковою організацією у термін виплати заробітної плати за другу 

ПОЛОВИНУ МІСЯЦЯ. 

2.8. Премії, що мають виплату одноразового характеру, згідно пункту 4 

норм Порядку обчислення середньо� заробітної плати, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України ВІД 08.02.1995 No І ОО ПІД час 

обчислення середньої заробітної плати не враховуються. 

2.9. На підставі службових записок керівників структурних шдрозд1л1в 

та 1нших посадових осіб премія може бути скасована за погодженням з 

профспілковим комітетом, після чого видається наказ у разі: 

неякісного виконання обов'язків; 

грубого порушення трудової дисципліни, техніки безпеки; 

. . 

шших мотивованих випадю в. 

2.1 О. Відносини, що не врегульовані у uьому Положею-1і, регулюються 

чинним законодавством України. 
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3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

З моменту введення в дію цього Положення всі попередні нормативш 

документи, що регламентують нарахування 1 виплату премій працівника 1

Університету, вважаються такими, що втратили чинність. 

Головний бухгалтер 

Юрисконсульт 

Т.О. Громик 

v R: �с�.е:с::? 
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