
УКРАЇНА
Прилуцька міська рада 

Чернігівська область 
Управління освіти

11 березня 2019 р.
НАКАЗ

м. Прилуки № 70

Про затвердження Положення 
про порядок надання матеріальної 
допомоги на оздоровлення 
працівникам закладів освіти 
Прилуцької міської ради 

Відповідно до пункту 46) Постанови Кабінету Міністрів України від
30.08.2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної 
сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників закладів, установ та 
організацій бюджетної сфери», пункту 6.1.23. Колективної Угоди між 
управлінням освіти прилуцької міської ради та Прилуцькою міською 
організацією Профспілки працівників освіти і науки України на 2012-2020 роки 
та рішення Прилуцької МО Профспілки працівників освіти від 11.03.2019 
(протокол №44)

НАКАЗУЮ: 

1.Затвердити Положення про порядок надання матеріальної допомоги на 
оздоровлення працівникам закладів освіти Прилуцької міської ради (додається).
2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти міської рад:



ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника управління освітиГолова МК профспілки

працівникам закладів освіти Прилуцької міської ради.

1. Загальні положення.

1. Матеріальна допомога на оздоровлення надається відповідно до пункту 
46) Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 
«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки 
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників закладів, установ та 
організацій бюджетної сфери», пункту 6.1.23. Колективної Угоди між 
управлінням освіти прилуцької міської ради та Прилуцькою міською 
організацією Профспілки працівників освіти і науки України на 2012- 
2020 роки та цього Положення.

2. Матеріальна допомога на оздоровлення надається працівникам 
закладів, установ освіти на підставі наказу керівника закладу, установи 
освіти.

3. Кошти на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 
передбачаються окремим рядком в кошторисі управління освіти та 
закладів, установ освіти.

2. Порядок та розміри.

4. Право на матеріальну допомогу мають працівники закладів, установ 
освіти, які:

• Працюють за основним місцем роботи.

• Включені до Переліку працівників (із зазначенням посад), які 
мають право на матеріальну допомогу на оздоровлення, який є 
додатком до колективного договору закладу, установи освіти.

5. Обов’язковою умовою надання матеріальної допомоги на 
оздоровлення є:



• Надання працівникові щорічної основної відпустки або будь-якої з її 
частин за заявою працівника.

6. Розмір матеріальної допомоги на оздоровлення не може перевищувати 
одного посадового окладу працівника з урахуванням підвищень на 
день видачі наказу про виплату матеріальної допомоги.

7. Кошти на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 
закладаються до фонду оплати праці та затверджуються кошторисом 
управління освіти Прилуцької міської ради на відповідний бюджетний 
рік.


