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вищиЙ нАвчАль ниЙпривАтниЙ заклад

(ДНIПРОВСЬКИЙ ГУМАНIТАРНИЙ УНIВЕРСИТЕТ)

ПОЛОЖЕННЯ

про премiювання працiвникiв Унiверситету
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1. Положення про

ЗАГАЛЪНI ПОЛОЖЕННЯ

премiювання працiвникiв

(да.гli

Положення) Вищого
наВчаJIЬноГо ПриВатного 3аклаДУ кЩнiпровський
гуманiтарний yniu.p."r.ru (далi
УнiверсиТет) розроблено uiдпоuiд"Ьi,rL
У
K"^.n.y .uno"l' про .rpuu, УкраiЪи, Закону
УкраiЪи <Про вищу ocBiTy>, наказу MiHicTepcTB"
^"
o"uir" i науки
вiд26.09,2005 р.
Ns557 <Про впорядкування
умов оплати ПРацi та затвердження схем тарифних
працiвникiв навчальrr* зuппьдiв,
розрядiв
установ освiти та наукових установ).
положення про премiювання працiвникiв
Унiверситету розроблено вiдповiдно
до
чинного законодавства з метою :
- пiдвищення результатiв iндивiдуа"гrьнот та колективноi
працi, з урахуванням
кваlriфiкацiйного
та
професiона-гlьного досвiду, складностi
.рiвня
покладених на них
завдань та функцiй,
рiвня вiдповiдальностi та творчоi]пr"""о.ri;
- мотивацiт працiвникiв
щодо належного виконання ними службових обов'язкiв
та
змiцнення труловоТ дисциплiни;
- матерiального заохочення працiвникiв
за вiдповiдальнiсть, iнiцiативу, творчiсть,
багаторлiчну плiдну пРацю та високi
досягнення в роботi.

уd;Й

2, Ректор

Унiверситету або особа, яка виконус його
обов'язки, здiйснюе
у пlbrnu* установленого фонду оплати Працi та за
рахунок
оплати працi.

премiювання працiвникiв

eKoHoMii фонду

3, Премiювання пРаЦiвникiв може здiйснюватися

за пiдсумками роботи мiсяця,
кварталу, пiврiччя, року вiдповiдно
до Тх особистого внеску в загальнi
результати роботи,
а також одноразове премiювання
до державних,.професiйних свят та ювiлейних
дат, Тощо.

IL ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ФОНДУ ПРЕМIIОВДННЯ
ТА ЙОГО

l. Фонд

тЕрмIни

премiювання визначаеться в
розмiрi 20-25% вiд встановлених додаткових
видiв заробiтнот плати.
2, Фонд премiювання спрямовуетъся на поточне
премiювання за результатами
роботи за мiсяць, квартал, пiврiчЙ, piK, а також
р*о* пр"мiювання.

3.

Пiдставою для премiювання

працiвникiв € наказ ректора за поданням
вiдповiдних пропозицiй керiвникiв структурних
пiдроздiлiв унiверситету.
4, У наказi про премiювання вказуеться
сума, яка спрямову€
тvruvT
ься rr(
-г",,,"-J
на виплату премii
КОЖНОму
працiвнику.
5.

У поданнi на премiювання керiвники пiдроздiлiв
повиннi надати детальний звiт

про проведену працiвником роботу,

у

зв' язку з якою рекоменду€ться провести
премiювання.
6. Премiя виплачусться строки визначенi
у
чинним законодавством та внутрiшнiми
нормативними документами Унiверситету.

l.

ПI. УМОВИ ПРВМIЮВАННЯ ЗА РЕЗУЛЪТАТАМИ
РОБОТИ
За результати роботи у звiтному п.рiЙ для u".ru"."n"

розмiру премiI
враховуються TaKi показники :
- сво€часне та якiсне виконання працiвником
посадових обов'язкiв.
- виконавська дисциплiна;
- iнiцiативнiсть та творчий пiдхiд
до виконання поставлених завдань;
- забезпечення високоТ ефективностi
педагогiчноi та науковоТ дiяльностi, створення
умов для засвоення здобувачами вищот освiти навчальних програм
на piBHi oaprnu""r"
вимог;

- пiдготовку здобувачiв на ocHoBi використання
досягнень науково-технiчного
прогресу' позитивного лосвiду
Украiъських та iарубiжних за*ладiв вищоi освiти,
з.rлучення
Здобувачiв до участi в науково-дослiдних poboru*;

- участь в наукових та науково-практичних конференцiях,
форумах, ceMiHapax та
iнших подiбних заходах, що дас позитивну динамiку розвитку в освiтнiй, науковiй та

мiжнароднiй сферах;

-

в

активну участь
обговореннi питань дiяльностi унiверситету, внесення
пропозицiй щgдо удосконалення та його розвитlсу.
2. ГIрачiвники повнiстю позбавляю,гься премii, якщо iм буrIо оголошено
догану або
застосовано заходи дисциплiнарного впливу.
3. Розмiр премiт ко}кного працiвника заJIе)IIить вiд особистого внескч ч загальнi
результати роботи без обмехtення розмiру iндивiдуальних премiй.
4. Премiт не нараховуються працiвникам за час вiдпусток, тимчасовоl'
непрацездатностi та в iнших випадках, коли згiдно iз законодавством виплати
проводяться, виходячи iз середньот заробiтнот плати.
5. Олноразове премiювання можливе за виконання особливо важливоi
роботи, за
проведення профорiснтацiйних та iмiд}I(евих захолiв, за захист дисертацiйних
робiт,
присвоенНя почесноГо звання, ло профеСiйних свят, tовiлейних дат.
6. ПремiТ, KpiM олноразових, виплачуIоться працiвникам iз заробiтною платоIо.
наступного за lпtiсяцем, за яким проводиться премiювання.
7. Полоrкення може бути доповнене або змiнене вiдповiдно до
умов Колективного
договору,
Проректор з економiчних питаtiь
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Ж.д.Зайцев.а

