
Щодо заробітної плати державного службовця, встановлення
надбавок та премій відповідно до чинного законодавства

Відповідно до статті 50 Закону заробітна плата державного службовця
складається,  зокрема,  з  надбавки  за  вислугу  років;  надбавки  за  ранг
державного службовця; премії (у разі встановлення).

За  результатами  роботи  та  щорічного  оцінювання службової
діяльності  державним  службовцям  можуть  встановлюватися  премії.  До
премій державного службовця належать:

1)  премія  за  результатами  щорічного  оцінювання  службової
діяльності;

2)  місячна  або  квартальна  премія  відповідно  до  особистого  внеску
державного службовця в загальний результат роботи державного органу.

Статтею  52  Закону  передбачено,  що  надбавка  за  вислугу  років  на
державній службі встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу
державного  службовця  за  кожний  календарний  рік  стажу  державної
служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу.

Розмір  надбавки  за  ранг  державного  службовця визначається
Кабінетом  Міністрів  України  під  час  затвердження  схеми  посадових
окладів на посадах державної служби.

Премії  виплачуються  в  межах  фонду  преміювання  залежно  від
особистого  внеску  державного  службовця  в  загальний  результат  роботи
державного органу.

Типове  положення  про  преміювання затверджується  центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику  у  сфері  трудових  відносин,  за  погодженням  із  центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері державної служби.

Встановлення  премій  державним  службовцям  здійснюється
керівником державної служби відповідно до затвердженого ним Положення
про  преміювання  у  відповідному  державному  органі,  погодженого  з
виборним органом первинної профспілкової організації (за наявності).

Пунктами 3-5  розділу  І  «Загальні  положення»  Типового  положення
про преміювання державних службовців органів державної влади, інших
державних органів,  їхніх апаратів (секретаріатів),  затвердженого  наказом
Міністерства соціальноїполітики України від  13 червня 2016 року № 646,
зареєстрованим в Міністерствіюстиції  України30 червня 2016 року за №
903/29033,  передбачено,  що  державним  службовцям  можуть
встановлюватись такі види премій:

1)  премія  за  результатами  щорічного  оцінювання  службової
діяльності;

2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в
загальний результат роботи державного органу.
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Вид преміювання, передбаченого підпунктом 2 цього пункту, визначає
керівник державної служби у державному органі залежно від особливостей
виконання функцій і завдань державного органу.

Встановлення премій державним службовцям проводиться керівником
державної служби в державному органі відповідно до затвердженого ним
положення  про  преміювання,  розробленого  згідно  з  цим  Типовим
положенням і погодженого з виборним органом первинної профспілкової
організації (за наявності).

Розмір  премії  державного  службовця  встановлюється  керівником
державної  служби  в  державному  органі  шляхом  видання  відповідного
наказу (розпорядження).

Згідно із частиною другою статті 54 Закону державним службовцям
може  надаватися  матеріальна  допомога  для  вирішення  соціально-
побутових питань.

Порядок надання та розмір такої допомоги визначаються Кабінетом
Міністрів України.

Відповідно  до  пункту  3  Порядку  надання  державним  службовцям
матеріальної  допомоги  для  вирішення  соціально-побутових  питань,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2016
року  №  500,  рішення  про  надання  матеріальної  допомоги  державним
службовцям  приймається  керівником  державної  служби  у  державному
органі в межах затвердженого фонду оплати праці.
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