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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 1.1.    Це Положення розроблено на підставі ст. 57 Закону України «Про освіту» від   

05.09.2017 № 2145-VIII, відповідно до «Порядку надання   щорічної грошової винагороди 

педагогічним працівникам навчальних закладів  державної та комунальної форми власності 

за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків» № 898 від 05.06.2001р, 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку посад педагогічних та 

науково-педагогічних працівників»  від 14.06.2000 р № 963, Статуту Державного 

університету «Одеська політехніка», Колективного договору між адміністрацією та 

профспілковим комітетом. 

 

 1.2. Положення діє протягом чинності зазначених вище законодавчих і нормативно-

правових актів. При прийнятті Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, 

Міністерством освіти і науки України рішень про зміну умов чи системи оплати праці і 

матеріального стимулювання праці працівникам освіти, до нього вносяться зміни за 

погодженням з профспілковим комітетом. 

 

 2. УМОВИ НАДАННЯ ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ ПЕДАГОГІЧНИМ 

ПРАЦІВНИКАМ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

 2.1. Виплата щорічної грошової винагороди здійснюється в межах бюджетних 

асигнувань передбачених кошторисом на оплату праці. 

 2.2. Це положення, поширюється, на всіх педагогічних працівників Державного 

університету «Одеськаполітехніка» крім,тих, які працюють за сумісництвом. 

 2.3. Щорічна грошова винагорода надається педагогічним працівникам Державного 

університету «Одеськаполітехніка» у розмірі до 50 відсотків від посадового окладу,з 

урахуванням підвищень на день видання наказу про виплату винагороди. 

 2.4. Грошова винагорода- одноразова гарантована виплата. Тому, незалежно від 

розміру, грошова винагорода не виплачується частками впродовж року. 

 2.5. Щорічна грошова винагорода виплачується також педагогічним працівникам 

університету, які пропрацювали не повний календарний рік, але не меньше ніж 9 місяців. За 

винятком викладачів підготовчого відділення. Для цієї категорії педагогічних працівників за 

основу береться навчальний рік 

 2.6. Щорічна грошова винагорода також виплачується жінкам університету, які 

працюють на педагогічних посадах, але на момент видання наказу, знаходяться на 

лікарняному у зв’язку з вагітністю та пологами. 

 2.7. Працівникам , які прийняті на роботу до університет протягом року шляхом 

переведення, враховується попередня педагогічна робота в іншому навчальному закладі, що 

надає право на щорічну грошову винагороду. Грошова винагорода виплачується тільки при 

наявності довідки, з попереднього місця роботи, про відсутність виплати цієї винагороди в 

поточному році. 

 2.8. Нарахування і виплату грошової винагороди проводить відділ бухгалтерії 

Державного університету «Одеська політехніка» на підставі наказу ректора. 

 2.9. Щорічні грошові винагороди педагогічним працівникам відокремлених 

структурних підрозділів університету видаються на підставі наказу їхніх керівників. 

 

 3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ЩОРІЧНОЇ ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ 

 

 3.1. Щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових 

обов'язків надається на підставі наказу, який затверджується ректором університету. 

 3.2. Проект наказу вносить начальник планово-фінансового відділу на підставі 

службових записок керівників структурних підрозділів університету, який візується першим 
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проректором, начальником відділу кадрів, начальником юридичного відділу та 

профспілковим комітетом Державного університету «Одеська політехніка». 

 

 3.3. У службовій записці зазначається: 

 а) П.І.Б працівника; 

 б) посада; 

 в) термін роботи на педагогічній посаді; 

 г) відсоток розміру грошової винагороди. 

 3.4. Рішення про кількість відсотків (від 10 до 50 відсотків) розміру грошової 

винагороди, приймається  колективним голосуванням на засіданні кафедри, відділу, 

лабораторії, підготовчого відділення або центру на підставі звіту про виконану роботу за 

минулий рік педагогічними працівниками цих підрозділів. Результат голосування заноситься 

до протоколу засідання. 

 3.5. На підставі протоколу керівником структурного підрозділу готується службова 

записка. Службова записка, разом з копією протоколу засідання, візується першим 

проректором Державного університету «Одеська політехніка» Нестеренко С.А.. Далі 

службова записка передається до планово-фінансового відділу.   

 3.6. Службова записка надається до планово-фінансового відділу у двох примірниках, 

у період з 01 жовтня до 15 жовтня кожного року. Службові записки, що надані пізніше 

вказаних строків, не розглядаються. Кожен примірник службової записки візуюється 

працівником планово-фінансового відділу, із зазначенням дати отримання. 

 

 4. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО НАДАННЯ ЩОРІЧНОЇ ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ 

 4.1. Винагорода не надається тим педагогічним працівникам, які мають дисциплінарні 

стягнення, порушують виконавчу та трудову дисципліну. 

 4.2. Винагорода не виплачується педагогічним працівникам, звільненим протягом 

року за власним бажанням. 

 

 5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 5.1. Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним 

працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків працівникам 

Державного університету «Одеська політехніка» затверджується рішенням Вченої ради 

університету та вводиться в дію наказом ректора університету. 

 5.2. Зміни та доповнення до даного Положення оформлюються шляхом викладення 

його в новій редакції  та затверджується у тому ж порядку, що і саме Положення.  

 5.3. Персональна відповідальність за дотриманням цього Положення покладається на  

ректора та керівників структурних підрозділів університету. 

 

 

 

Начальник 

планово-фінансового відділу     Л.М.Аніщенко 

 

 

 

 

 


