
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту охорони 

здоров’я міської ради 

_______________№_______ 

 

Порядок преміювання керівників комунальних некомерційних 

підприємств галузі охорони здоров’я міста Запоріжжя  

 

1. Загальні положення 

1.1. Порядок розроблено, керуючись Бюджетним кодексом України, 

Законами України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та 

«Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 25.09.2020 №370 «Про затвердження Порядку складання, 

затвердження фінансового плану комунальними некомерційними 

підприємствами галузі охорони здоров’я міста Запоріжжя та контролю за його 

виконанням», та запроваджується з метою встановлення єдиних критеріїв 

преміювання керівників комунальних некомерційних підприємств галузі 

охорони здоров’я міста (далі – Керівник), матеріального зацікавлення 

Керівників у досягненні позитивних фінансових результатів роботи 

очолюваних підприємств.   

1.2. Порядок визначає джерела та умови преміювання Керівників 

комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров’я міста. 

1.3. Преміювання Керівника здійснюється відповідно до його особистого 

внеску в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят, 

ювілейних дат та здійснюється за рішенням департаменту охорони здоров’я 

міської ради (далі - Орган управління майном).   

1.4. Премія Керівникові може нараховуватися і виплачуватися 

щокварталу в межах коштів, передбачених на оплату праці, враховуючи 

результати роботи підприємства за попередній звітний період (І квартал, 

півріччя, 9 місяців, рік). 

1.5. Преміювання Керівника здійснюється на підставі показників звіту 

про виконання фінансового плану, статистичних та бухгалтерських даних за 

результатами роботи підприємства за звітний період. 

1.6. Щоквартальне преміювання Керівника здійснюється за рішенням 

Органу управління майном та згідно з наказом по підприємству. 

Розмір премії Керівникові встановлюється згідно з розрахунком відсотку 

преміювання Керівника підприємства (додатки 1.1-1.4 до Положення), 

погодженим Органом управління майном та заступником міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків.  

 

2. Джерела, умови преміювання 

2.1. Джерелом коштів на виплату премії  Керівникові є кошти, отримані в 

результаті господарської некомерційної діяльності підприємства та інші кошти, 

не заборонені чинним законодавством. 
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2.2. Преміювання Керівника здійснюється за умов: 

- відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам 

підприємства, за спожиті комунальні послуги та з обов’язкових платежів 

державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці; 

- відсутності на підприємстві нещасного випадку із смертельним 

наслідком з вини підприємства; 

- відсутності штрафів за результатами виявлених контролюючими 

органами порушень; 

- запобігання або недопущення зростання простроченої дебіторської 

заборгованості. 

2.3. Премія не нараховується Керівникові: 

- у разі невиконання ним умов згідно з пп.2.2. цього Положення; 

- у разі невиконання ним умов контракту, що зафіксовано відповідним 

чином; 

- у разі перебування підприємства в стадії ліквідації, або якщо 

підприємство фактично не здійснює фінансово-господарської діяльності; 

- за період: тимчасової непрацездатності, перебування працівника у 

відпустках усіх видів, передбачених чинним законодавством, відряджень, за 

період, коли згідно з чинним законодавством за працівником зберігається 

середня заробітна плата; 

- у разі наявності обґрунтованих скарг на якість надання медичної 

допомоги підприємством; 

- протягом дії дисциплінарного стягнення Керівника. 

2.4. Преміювання за виконання особливо важливої роботи, з нагоди 

святкування ювілейних дат, державних та професійних свят або з інших 

підстав, що не заборонені чинним законодавством України, здійснюється на 

підставі наказу Органу управління майном в межах коштів, передбачених на 

оплату праці. 

2.5. Нарахування розміру премії здійснюється щоквартально в залежності 

від виконання умов преміювання відповідно до додатків 1.1-1.4 цього Порядку. 

 

3. Порядок преміювання 

3.1. Підставою  для погодження відсотку премії є звернення підприємства 

щодо преміювання Керівника до Органу управління майном. Разом зі 

зверненням надається довідка про виконання умов преміювання Керівника 

підприємства (далі – Довідка) згідно з відповідними додатками до Положення: 

Центри первинної медико-санітарної допомоги – додаток 2.1; 

Лікарні – додаток 2.2; 

Пологові будинки – додаток 2.3; 

Стоматологічні поліклініки – додаток 2.4 

До довідки надається пояснювальна записка за підписом Керівника з 

зазначенням причин відхилень  фактичних показників від планових у разі їх 

наявності.  

3.2. Керівник надає Довідку на розгляд Органу управління майном, який 

визначає відсоток премії Керівника згідно з додатками 1.1-1-4 до Положення та 
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надає розрахунок відсотку преміювання Керівника підприємства на погодження 

заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, не 

пізніше ніж за три робочих дні до терміну виплати премії, встановленого згідно 

з діючим законодавством. 

3.3. Погоджений з Органом управління майном та заступником міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради розрахунок відсотка 

преміювання Керівника підприємства (додатки 1.1-1.4 до Положення) є 

підставою для видання наказу Органом управління майном про преміювання 

Керівника. 

3.4. Нарахування премії Керівникові здійснюється у відсотках до 

посадового окладу за фактично відпрацьований час у звітному періоді (крім 

преміювання з нагоди святкування ювілейних дат, державних та професійних 

свят).  


