
ПРОЕКТ 

 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Г О Л О В И   О Б Л А С Н О Ї  Д Е Р Ж А В Н О Ї  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї  

 

_____________________  м. Дніпро  № __________________              

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів 

посадового окладу, преміювання і матеріальної винагороди за ефективне 

управління державним майном керівникам державних підприємств,                             

що належать до сфери управління Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації 

 

 

 

Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року 

№ 859 “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих 

на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємствˮ  

(із змінами):  
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1. Затвердити:  

 

1) Умови, критерії, диференційовані показники та розміри посадового  

окладу керівників державних підприємств, що належать до сфери управління 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації, що додаються; 

 

2) Умови, критерії, диференційовані показники та розміри преміювання 

керівників державних підприємств, що належать до сфери управління 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації, що додаються; 

 

3) Умови, диференційовані показники та розміри виплати матеріальної 

винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних 

підприємств, що належать до сфери управління Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації, що додаються. 

 

2. Керівникам структурних підрозділів Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації, відповідальним за забезпечення повноважень органу 

управління, вжити заходів з приведення у відповідність до вищезазначених 

умов контрактів керівників державних підприємств, що належать до сфери 

управління Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 

 

3. Департаменту економічного розвитку Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації забезпечити в установленому порядку подання цього 

розпорядження на державну реєстрацію. 

 

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення у 

друкованих засобах масової інформації. 

 

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 

на департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації, контроль ‒ на заступника голови Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень. 

 

Голова облдержадміністрації        В.М.РЕЗНІЧЕНКО 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умови, критерії, диференційовані показники та 

розміри посадового окладу керівників державних підприємств,  

що належать до сфери управління Дніпропетровської  

обласної державної адміністрації 

 

I. Загальні положення 

 

1. Умови, критерії, диференційовані показники та розміри посадового 

окладу керівників державних підприємств, що належать до сфери управління 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі ‒ Умови), 

визначають розміри посадового окладу керівників цих державних підприємств 

(далі ‒ керівники підприємств), що встановлюються Дніпропетровською 

обласною державною адміністрацією на підставі розрахунків, здійснених 

відповідно до розділу II Умов. 

Ці Умови застосовуються також при розрахунку посадових окладів 

виконуючих та тимчасово виконуючих обов’язки керівників підприємств. 
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2. Умови оплати праці керівників підприємств визначаються відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 “Про 

умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, 

комунальній власності, та об’єднань державних підприємствˮ (із змінами). 

 

3. Для розрахунку розміру посадового окладу керівника застосовуються 

показники останньої річної фінансової звітності відповідного підприємства.  

 

4. Розміри посадового окладу керівників підприємств переглядаються 

Дніпропетровською обласною державною адміністрацією при зміні: 

групи, до якої віднесено підприємство;  

мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії. 

 

II. Розрахунок максимально допустимого розміру  

посадового окладу керівника підприємства  

 

1. Розрахунок загального коефіцієнта коригування посадового окладу: 

Ккориг = R х N1 + A х N2 + H х N3, 

де R ‒ вага критерію “вартість активівˮ, що становить 0,25; 

A ‒ вага критерію “річний чистий дохідˮ, що становить 0,50; 

H ‒ вага критерію “середньооблікова чисельність працівників в 

еквіваленті повної зайнятості робітника за рікˮ, що становить 0,25; 

N1, N2, N3 ‒ коефіцієнти коригування окремого критерію допустимого 

розміру посадового окладу (далі ‒ коефіцієнт коригування окремого критерію). 

Коефіцієнт коригування окремого критерію розраховується за кожним 

показником (критерієм) таким чином: 

N(1, 2, 3) = (F - M1) / (M2 - M1), 

де F ‒ фактичне значення показника відповідно до фінансової звітності; 

M1 ‒ нижня межа значення показника відповідної групи (таблиця 1); 

M2 ‒ верхня межа значення показника відповідної групи (таблиця 1). 
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Для підприємств, що за визначеними критеріями належать до 1 групи, 

значення показника M1 дорівнює 0. 

Для підприємств, що за визначеними критеріями належать до 5 групи, під 

час розрахунку коефіцієнтів коригування окремого критерію значення 

показника M2 дорівнює значенням відповідних показників згідно з даними 

останньої річної фінансової звітності. 

Таблиця 1 

Група Показники підприємства за звітний рік 

(нижня межа (М1), верхня межа (М2)) 

1 Вартість активів становить менш як 1 млрд гривень або річний 

чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить менш 

як 200 млн гривень, або середньооблікова чисельність працівників 

в еквіваленті повної зайнятості робітника менш як 500 осіб 

2 Вартість активів становить більш як 1 млрд гривень та не 

перевищує 3 млрд гривень або річний чистий дохід від реалізації 

товарів (робіт, послуг) становить більш як 200 млн гривень та не 

перевищує 1 млрд гривень, або середньооблікова чисельність 

працівників в еквіваленті повної зайнятості робітника більш як  

500 осіб та не перевищує 1 тис. осіб 

3 Вартість активів становить більш як 3 млрд гривень та не 

перевищує 10 млрд гривень або річний чистий дохід від реалізації 

товарів (робіт, послуг) становить більш як 1 млрд гривень та не 

перевищує 5 млрд гривень, або середньооблікова чисельність 

працівників в еквіваленті повної зайнятості робітника більш як  

1 тис. осіб та не перевищує 5 тис. осіб  

4 Вартість активів становить більш як 10 млрд гривень та не 

перевищує 30 млрд гривень або річний чистий дохід від реалізації 

товарів (робіт, послуг) становить більш як 5 млрд гривень та не 

перевищує 10 млрд гривень, або середньооблікова чисельність 
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Група Показники підприємства за звітний рік 

(нижня межа (М1), верхня межа (М2)) 

працівників в еквіваленті повної зайнятості робітника більш як  

5 тис. осіб та не перевищує 20 тис. осіб 

5 Вартість активів становить більш як 30 млрд гривень або річний 

чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить більш 

як 10 млрд гривень, або середньооблікова чисельність працівників 

в еквіваленті повної зайнятості робітника більш як 20 тис. осіб 

 

2. Розрахунок показника кратності допустимого розміру посадового 

окладу керівника підприємства до мінімального посадового окладу (ставки) 

працівника основної професії (далі ‒ показник кратності): 

Ккрат = (R2 - R1) х Ккориг + R1, 

де R1 ‒ нижня межа показника кратності (таблиця 2); 

R2 ‒ верхня межа показника кратності (таблиця 2). 

 

Таблиця 2 

Група Нижня межа показника 

кратності допустимого розміру 

посадового окладу (R1) 

Верхня межа показника кратності 

допустимого розміру посадового 

окладу (R2) 

1 2 9 

2 10 29 

3 30 59 

4 60 99 

5 100 199 

 

У разі належності коефіцієнтів коригування окремих критеріїв (N1, N2, 

N3) до двох і більше груп при розрахунку коефіцієнта кратності (Ккрат) значення 

показників R1 та R2 визначається як середньоарифметичне значення показників 

цих груп. 
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3. Розрахунок розміру посадового окладу керівника підприємства: 

Окер = Омін х Ккрат, 

де Окер ‒ посадовий оклад керівника у гривнях; 

Омін ‒ мінімальний посадовий оклад (ставка) працівника основної 

професії, визначений у колективному договорі підприємства, у гривнях. 

Показники підприємства (таблиця 1), що застосовуються при здійсненні 

розрахунку коефіцієнтів коригування окремого критерію (Ккориг), виражаються в 

однакових одиницях вимірювання з округленням до двох знаків після коми. 

 

 

 

Виконуючий обов’язки директора 

департаменту економічного розвитку 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації             О.С.ПСАРЬОВ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умови, критерії, диференційовані показники та  

розміри преміювання керівників державних підприємств,  

що належать до сфери управління Дніпропетровської  

обласної державної адміністрації  

 

І. Умови та критерії преміювання 

 

1. Умови, критерії, диференційовані показники та розміри преміювання 

керівників державних підприємств, що належать до сфери управління 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі ‒ Умови), 

визначають розміри преміювання керівників цих державних підприємств                      

(далі ‒ керівники підприємств), яке проводиться щокварталу та щороку                               

за результатами фінансово-господарської діяльності підприємств, 

відображеними у формах бухгалтерської і статистичної звітності та у звіті про 

виконання фінансового плану.  
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2. Премія керівникам підприємств нараховується за фактично 

відпрацьований час і не може перевищувати за квартал 3 посадових окладів 

керівника підприємства, за рік ‒ 24 посадових окладів керівника підприємства. 

 

3. Премія керівникам підприємств зменшується або не нараховується  

у разі:  

наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у 

відповідному квартальному або річному звітному періоді (розмір премії за 

такий період повинен становити не більше 20 відсотків максимально 

дозволеного розміру премії); 

збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної 

плати у поточному квартальному або річному звітному періоді порівняно з 

попереднім аналогічним звітним періодом (премія за такий поточний звітний 

період не нараховується); 

погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення 

трудової дисципліни (премія зменшується або не нараховується у тому 

звітному періоді, коли виявлено відповідне порушення (за окремим рішенням). 

 

4. Керівники підприємств із 25 до 30 числа місяця, наступного за звітним 

кварталом, направляють до Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації подання із визначення показників та розмірів преміювання 

керівника підприємства за звітний квартал за  формою згідно з додатком 1 до 

Умов. 

Керівники підприємств із 01 до 20 березня, наступного за звітним роком, 

направляють до Дніпропетровської обласної державної адміністрації подання із 

визначення показників та розмірів преміювання керівника підприємства за 

звітний рік за формою згідно із додатком  2 до Умов.  

Дніпропетровська обласна державна адміністрація не пізніше ніж через 

30 календарних днів з дати надходження подання приймає рішення щодо 
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погодження виплати премії керівнику підприємства або відмови в погодженні 

такої виплати. 

Проект відповідного розпорядження голови Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації готує структурний підрозділ Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації, відповідальний за забезпечення повноважень 

органу управління. 

 

ІІ. Диференційовані показники та розміри преміювання 

 

1. Преміювання керівників підприємств за звітний квартал проводиться за 

показниками виконання фінансового плану підприємства за відповідний 

квартал: 

№ 

з/п 

Показники  

за звітний період 

Одиниці 

виміру 

Диференційовані 

значення показників 

Розмір премії 

(кратність 

посадових 

окладів) 

1 2 3 4 5 

1 Чистий прибуток 

підприємства 

% 100 (плановий показник),  

від 101 до 110 включно,  

111 і більше 

0,5  

0,75  

1 

2 Чистий дохід 

(виручка) від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт,  

послуг) 

 

% 100 (плановий показник),  

від 101 до 110 включно,  

111 і більше 

 

0,5  

0,75  

1 

3 Капітальні інвестиції % 100 (плановий показник),  

від 101 до 110 включно,  

111 і більше 
 

0,1 

0,25  

0,5 
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№ 

з/п 

Показники  

за звітний період 

Одиниці 

виміру 

Диференційовані 

значення показників 

Розмір премії 

(кратність 

посадових 

окладів) 

4 Адміністративні 

витрати підприємства 

 

% від 99 до 97 включно, 

96 і менше 
 

0,1 

0,25 

5 Рентабельність 

діяльності 

підприємства 

(чистий прибуток/ 

чистий дохід) 
 

коефіцієнт від 0,01 до 0,02 включно, 

від 0,03 до 0,05 включно, 

0,06 і більше  

0,1 

0,2 

0,25 

 

2. Преміювання керівників підприємств за звітний рік проводиться за 

такими диференційованими показниками: 
 

№ 

з/п 

Показники за звітний 

період 

Одиниці 

виміру 

Диференційовані  

значення показників 

Розмір 

премії 

(кратність 

посадових 

окладів) 

1 2 3 4 5 

Виконання показників фінансового плану підприємства за відповідний рік 

1 Оновлення 

необоротних активів 

(сума капітальних 

інвестицій за звітний 

період/ вартість 

необоротних активів 

на початок звітного 

періоду) 

коефіцієнт 0,01 

0,02 

0,03 

0,5  

1  

2 
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№ 

з/п 

Показники за звітний 

період 

Одиниці 

виміру 

Диференційовані  

значення показників 

Розмір 

премії 

(кратність 

посадових 

окладів) 

2 Рентабельність 

діяльності 

підприємства  

(чистий прибуток/ 

чистий дохід) 

 

коефіцієнт від 0,01 до 0,02 включно, 

від 0,03 до 0,05 включно,  

0,06 і більше 

0,25  

0,5  

1 

3 Фінансовий результат 

до оподаткування 

%  100 (плановий показник),  

від 101 до 110 включно,  

111 і більше 

 

0,75  

1  

2 

4 Адміністративні 

витрати підприємства 

% від 99 до 97 включно, 

96 і менше 

 

0,5 

1 

Темпи зміни показників фінансово-господарської діяльності підприємства  

відповідно до попереднього звітного періоду 

5 Зростання чистого 

прибутку підприємства 

порівняно з 

попереднім роком 

% від 5 до 10 включно,  

від 11 до 20 включно,  

21 і більше 

0,75 

1 

2 

6 Зростання доходу 

(виручка) від  

реалізації продукції 

(товарів, робіт,  

послуг) порівняно 

з попереднім роком 

% від 5 до 10 включно,  

від 11 до 20 включно,  

21 і більше 

0,75 

1 

2 
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№ 

з/п 

Показники за звітний 

період 

Одиниці 

виміру 

Диференційовані  

значення показників 

Розмір 

премії 

(кратність 

посадових 

окладів) 

7 Зменшення 

дебіторської 

заборгованості 

порівняно з 

попереднім роком 

 

% від 10 до 20 включно,  

від 20 до 25 включно,  

26 і більше 

0,25 

0,5 

1 

8 Зменшення 

кредиторської 

заборгованості 

порівняно з 

попереднім роком 

 

% від 10 до 20 включно,  

від 20 до 25 включно,  

26 і більше 

0,25 

0,5 

1 

Залучення протягом року фінансових інвестицій на підприємство (крім 

власних фінансових ресурсів підприємства та позичкових фінансових коштів) 

для досягнення мети і реалізації предмета його діяльності, передбачених 

установчими документами (статутом) підприємства 

9 Сума залучених 

інвестицій 

тис. грн від 100,0 до 1000,0  включно,  

від 1001,0 до 5000,0 включно, 

5001,0 і більше 

3 

6 

12 

 

 

Виконуючий обов’язки директора  

департаменту економічного розвитку 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації           О.С.ПСАРЬОВ 



                                                                                                                                              1       Продовження додатка 1 

 

 

Показники та розміри преміювання керівника  

_____________________________  
(найменування підприємства)  

за _______ квартал _____ року 
 

№ 

з/п 

Показники за 

звітний період 

Диференційовані 

значення 

показників, 

%/коефіцієнт 

Виконання показників фінансового 

плану за ____ квартал ______ року 

Розмір премії Нарахована  

сума 

за ___ квартал 

_____ року,  

грн 

план,  

тис. грн 

факт, 

 тис. грн 

% 

виконання 

кратність 

посадових 

окладів 

за фактичне 

виконання 

показників 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Чистий 

прибуток 

підприємства 

100 (плановий 

показник), 

від 101 до  

110 включно, 

111 і більше 
 

      0,5 

  

0,75 

 

1 

    

2 Чистий дохід 

(виручка) від 

реалізації 

(товарів, робіт, 

послуг) 

100 (плановий 

показник), 

від 101 до  

110 включно, 

111 і більше 

      0,5 

  

0,75 

 

1 

    

Додаток 1  

до Умов, критеріїв, диференційованих показників  

та розмірів преміювання керівників державних, 

підприємств, що належать до сфери управління 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

(пункт 4 розділу І) 

  



                                                                                                                                              2       Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Капітальні 

інвестиції 

100 (плановий 

показник), 

від 101 до                               

110 включно, 

111 і більше 

      0,1 

  

0,25 

 

0,5 
 

    

4 Адміністративні 

витрати 

від 99 до 97 

включно, 

96 і менше 

      0,1 

 

0,25 
 

    

5 Рентабельність 

діяльності 

підприємства 

(чистий 

прибуток/ 

чистий дохід)  

 

від 0,01 до                    

0,02 включно, 

від 0,03 до                    

0,05 включно, 

0,06 і більше 

      0,1 

  

0,2 

  

0,25 

    

  Разом     3     

 

 

Головний бухгалтер  

державного підприємства 

 

 

____________ 

(підпис) 

 

_________________ 

(прізвище, ініціали) 

 



1       Продовження додатка 2 

бк/1709/критерії преміювання 

 
 

 

Показники та розміри преміювання керівника  

__________________________________________  
(найменування підприємства)  

 

за __________ рік 

 
N 

з/п 

Показники за 

звітний період 

Диференційовані значення 

показників 

Виконання показників 

фінансового плану 

 за ________ рік 

Темп зміни показників Розмір премії Нарахо-

вана  

сума за 

____ рік, 

грн 
Значення 

показників 

Одиниці 

виміру 

план, 

тис. 

грн 

факт, 

тис. 

грн 

% вико-

нання 

попередній 

рік, тис. грн 

звітний 

рік, тис. 

грн 

% кратність 

посадових 

окладів 

за 

фактичне 

виконання 

показників 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Оновлення 

необоротних 

активів (сума 

капітальних 

інвестицій за 

звітний період / 

вартість 

необоротних 

активів на 

початок звітного 

періоду) 

0,01 

0,02 

0,03 

коефіцієнт             0,5 

1 

2 

    

Додаток 2  
до Умов, критеріїв, диференційованих показників та 
розмірів преміювання керівників державних підприємств, 
що належать до сфери управління Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації 

(пункт 4 розділу І) 

  



2       Продовження додатка 2 

бк/1709/критерії преміювання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 Рентабельність 

діяльності 

підприємства 

(чистий прибуток/ 

чистий дохід)  

від 0,01 до 

0,02 включно, 

від 0,03 до 

0,05 включно, 

0,06  і більше 

коефіцієнт             0,25 

 0,5 

  

 

1 

 

    

3 Фінансовий 

результат до 

оподаткування 

100 (плановий 

показник), 

від 101 до  

110 включно, 

111 і більше 

%             0,75 

  

1 

  

2 

 

    

4 Адміністративні 

витрати 

підприємства 

від 99 до                     

97 включно, 

96 і менше 

%             0,5 

 

1 

 

    

5 Зростання чистого 

прибутку 

підприємства 

порівняно з 

попереднім роком 

від 5 до                   

10 включно,  

від 11 до                  

20 включно, 

21 і більше 

%             0,75 

 

1  

 

2 

 

    

6 Зростання чистого 

доходу (виручки) 

від реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) порівняно 

з попереднім 

роком 

 

від 5 до                  

10 включно,  

від 11 до                   

20 включно,  

21 і більше 

%             0,75  

 

1 

  

2 

    



3       Продовження додатка 2 

бк/1709/критерії преміювання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7 Зменшення 

дебіторської 

заборгованості 

порівняно з 

попереднім роком 

від 10 до                

20 включно,  

від 20 до                   

25 включно,  

26 і більше 

%             0,25  

  

0,5  

  

1 

 

    

8 Зменшення 

кредиторської 

заборгованості 

порівняно з 

попереднім роком 

від 10 до                

20 включно, 

від 20 до               

25 включно,  

26 і більше 

%             0,25  

  

0,5  

  

1 

 

    

9 Сума залучених 

інвестицій за 

звітний період 

від 100,0 до 

1000,0 включно, 

від 1001 до 

5000,0 включно, 

5001,0 і більше 

тис. грн             3 

 

 6 

 

 12 

 

    

  Разом         24     

 

 

Головний бухгалтер  

державного підприємства 

 

____________ 

(підпис) 

 

_________________ 

(прізвище, ініціали) 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

    

Розпорядження голови 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умови, диференційовані показники та розміри виплати  

матеріальної винагороди за ефективне управління  

державним майном керівникам державних підприємств,  

що належать до сфери управління Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації  

 

І. Умови виплати матеріальної винагороди  

за ефективне управління державним майном 

 

1. Умови, диференційовані показники та розміри виплати матеріальної 

винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних 

підприємств, що належать до сфери управління Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації (далі ‒ Умови), визначають порядок виплати 

матеріальної винагороди керівникам державних підприємств (далі ‒ керівники 

підприємств) за ефективне управління державним майном (далі ‒ винагорода). 



2 
 

2. Винагорода керівникам підприємств встановлюється Дніпро-

петровською обласною державною адміністрацією один раз на рік                    

(за умови відпрацювання керівником підприємства повного календарного року)  

за підсумками фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний рік 

на підставі даних бухгалтерської, статистичної звітності та річного звіту                   

про виконання фінансового плану. 

 

3. Винагорода визначається диференційовано, її виплати проводяться                  

за рахунок частини чистого прибутку, що залишається в розпорядженні 

підприємства після сплати встановлених законом податків. 

 

4. Сума винагороди не може перевищувати 4 розмірів посадового окладу 

керівника підприємства на дату її встановлення. 

 

5. Винагорода не виплачується за рахунок зменшення соціальних гарантій 

працівникам підприємства, визначених у колективному договорі. 

 

6. Винагорода керівнику підприємства не виплачується, якщо діяльність 

підприємства протягом звітного періоду була неефективною. 

 

7. Керівники підприємств з 01 до 20 березня, наступного за звітним 

роком, направляють до Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

подання про виплату винагороди. 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація не пізніше ніж через 

30 календарних днів з дати надходження подання приймає рішення щодо 

виплати винагороди керівнику підприємства або відмови у такій виплаті. 
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Проект відповідного розпорядження голови Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації готує структурний підрозділ Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації, відповідальний за забезпечення повноважень 

органу управління. 

 

ІІ. Диференційовані показники та розміри винагороди 

 

1. Винагорода керівникам підприємств за звітний рік виплачується                     

за показниками виконання критеріїв оцінювання результатів фінансово-

господарської діяльності підприємства згідно з результатами моніторингу 

ефективності управління підприємством, проведеного відповідно до 

Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності 

управління об’єктами державної власності, затверджених наказом               

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15 березня 2013 року 

№ 253 (із змінами). 

 

2. При задовільній діяльності підприємства керівнику встановлюється 

винагорода у розмірі 2 його посадових окладів.  

При ефективній діяльності підприємства керівнику встановлюється 

винагорода у розмірі 4 його посадових окладів.  

 

 

 

Виконуючий обов’язки директора 

департаменту економічного розвитку 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації       О.С.ПСАРЬОВ 

 

 


