
Додаток 1.3

ПОГОДЖЕНО:

Орган управління майном:

Директор департаменту охорони

 здоров'я міської ради                                           

_________________В.В.  Ушакова

(Назва органу управління майном, посада,

 П.І.Б керівника органу управління 

майном, підпис)

"__________"_____________20___р.

№ 

з/п
Найменування показників преміювання

Структура премії 

(%)

Розрахунковий 

відсоток премії (%)

1.1
Виконання фінансового плану (показника доходу від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 100 %
15

1.2
Виконання фінансового плану (показника фінансового 

результату) на 100 %
15

1.3

Освоєння бюджетних коштів за програмою  "Охорона 

здоров’я міста Запоріжжя на період 2019-2021 роки" на 

90-100%

20

1.4 Укомплектованість підприємства персоналом (95-100%) 10

1.5 Виконання плану показника оберту ліжка (100%) 10

1.6
Частота антинатальної загибелі плоду (менше 5,4% на 

1000 вагітних)
5

1.7
Відсоток кесаревого розтину від загальної кількості 

пологів менший за 15%
5

1.8 Своєчасне та достовірне подання звітності до НСЗУ 20

Разом 100 0,0

Найменування показників, за наявності яких зменшується 

розмір премії

Відсоток 

зменшення 

розміру премії

Розрахунковий 

відсоток 

зменшення премії 

1
Наявність простроченої дебіторської та кредиторської 

заборгованостей
10

2
Наявність заборгованості за користування майном 

підприємства, що передане в оренду
5

3
Наявність скарг від населення на роботу адміністрації 

закладу
10

"_________"_____________20___р.

Розрахунок відсотку преміювання керівника комунального некомерційного підприємства Пологового 

будинку Запорізької міської ради

(назва підприємства)

за________________________________20   р.

(звітний період)

міського  голови, який координує роботу

підприємства, підпис)

до Порядку преміювання керівника 

комунального некомерційного підприємства 

галузі охорони здоров’я міста Запоріжжя

Заступник міського голови з питань       

 діяльності виконавчих органів ради  

_________________А.І. Пустоваров
(Посада, П.І.Б. заступника 



4
Наявність звернень працівників закладу охорони здоров'я 

щодо умов праці та (або) оплати праці, в т.ч. колективних
10

5
Збільшення кількості звернень громадян по закладу у 

порівнянні з попереднім звітним періодом (кварталом)
10

6 Наявність порушень виконавської дісципліни * 15

7

Наявність зауважень та виявлених порушень за 

результатами перевірок закладу органом управління 

майном - департаментом охорони здоров'я ЗМР 

20

8
Несвоєчасне оприлюднення інформації про підприємство, 

що підлягає обов'язковому оприлюдненню
10

9
Недотримання термінів надання звітності (статистичної, 

фінансової)
10

Разом 100 0

Найменування показників, за наявності яких премія не 

нараховується **

1 Заборгованість із заробітної плати

2 Заборгованість за спожиті комунальні послуги

3
Заборгованість по обов'язкових платежах до бюджетів 

всіх рівнів

4
Наявність нещасного випадку на підприємстві із 

смертельним наслідком з вини підприємства

5
Наявність штрафів, пені, неустойки за результатами 

проведених контролюючими органами перевірок

6 Зростання простроченої дебіторської заборгованості

7

Наявність показника попереджуваної матерінської 

смертності згідно виявлених недоліків за результатами 

клініко-експертної комісії

Розмір премії

*

**

Пункт 24 пп.1 Контракту керівника ЗОЗ "Контракт може бути розірваний, а Керівник звільнений з посади з 

ініціативи Органу управління майном до закінчення строку дії контракту у разі систематичного невиконання 

Керівником без поважних причин умов та обов'язків, визначених цим контрактом.

За порушення строків виплати заробітної плати працівникам, вимог законодавства у сфері публічних закупівель, 

термінів та обсягів сплати податків, зборів, обов'язкових платежів тощо керівник може бути притягнений до 

кримінальної відповідальності

Наявність показника (+/-)


