
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у 

сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та 

надання послуг поштового зв’язку 

18 січня 2023 року № 15 
 

 

ПОРЯДОК 

прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислугу 

років, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на 

оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових 

питань Голові та членам НКЕК 

 

1. Цей Порядок визначає процедуру прийняття рішення про виплату 

та конкретний розмір надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність 

праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної 

допомоги для вирішення соціально-побутових питань Голові та членам 

НКЕК. 

2. Рішення про виплату та конкретний розмір: 

- надбавки за вислугу років у розмірі 3 відсотків посадового окладу 

за кожен календарний рік залежно від стажу роботи, до якого зараховуються 

період роботи на посаді, раніше набутий стаж державної служби та періоди 

роботи, передбачені статтею 46 Закону України «Про державну службу», але 

не більше 50 відсотків посадового окладу, Голові та членам НКЕК 

приймається Головою НКЕК шляхом видання відповідного наказу; 

- матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для 

вирішення соціально-побутових питань членам НКЕК приймається Головою 

НКЕК шляхом видання наказу відповідно до особистої заяви члена НКЕК; 

-   матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для 

вирішення соціально-побутових питань Голові НКЕК приймається на 

засіданні НКЕК.  

Рішення про встановлення та конкретний розмір надбавки за 

інтенсивність праці та премії Голові та членам НКЕК приймаються на 

засіданні НКЕК. 

Рішення про встановлення надбавки за інтенсивність праці та премій 

Голові та членам НКЕК, про встановлення матеріальної допомоги на 

оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових 

питань Голові НКЕК приймається відповідно до законодавства не 

допускаючи виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів та з 

дотриманням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів з 

урахуванням норм частини другої статті 35-1 Закону України «Про 

запобігання корупції». 
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3.  Проекти наказів Голови НКЕК про виплату та конкретний розмір 

надбавки за вислугу років Голові та членам НКЕК, матеріальної допомоги на 

оздоровлення членам НКЕК готуються Управлінням персоналу за 

погодженням з Управлінням фінансового забезпечення, Сектором з питань 

запобігання та виявлення корупції, Департаментом правового забезпечення, 

керівником апарату. 

Проекти наказів Голови НКЕК про виплату матеріальної допомоги для 

вирішення соціально-побутових питань членам НКЕК готуються 

Управлінням фінансового забезпечення за погодженням з Управлінням 

персоналу, Сектором з питань запобігання та виявлення корупції, 

Департаментом правового забезпечення, керівником апарату. 

Проект рішення НКЕК про виплату матеріальної допомоги на 

оздоровлення Голові НКЕК готується Управлінням персоналу в розмірі не 

більше його середньомісячної заробітної плати на підставі наказу про 

відпустку (основну частину відпустки у разі її поділу на частини) Голови 

НКЕК та візується Управлінням фінансового забезпечення, Сектором з 

питань запобігання та виявлення корупції, Департаментом правового 

забезпечення, керівником апарату та вноситься на розгляд НКЕК у порядку, 

встановленому Регламентом НКЕК, затвердженим рішенням НКЕК від 

18.02.2022 № 1. 

Проекти рішень НКЕК про встановлення надбавки за інтенсивність 

праці та премії Голові та членам НКЕК, матеріальної допомоги для 

вирішення соціально-побутових питань Голові НКЕК готуються 

Управлінням фінансового забезпечення та візуються Управлінням персоналу, 

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції, Департаментом 

правового забезпечення, керівником апарату та вносяться на розгляд НКЕК у 

порядку, встановленому Регламентом НКЕК, затвердженим рішенням НКЕК  

від 18.02.2022 № 1.  

4. Надбавка за інтенсивність праці Голові та членам НКЕК 

встановлюється рішенням НКЕК в розмірі до 100 відсотків посадового 

окладу Голови та членів НКЕК відповідно. 

5. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань 

Голові та членам НКЕК встановлюється один раз на рік в розмірі не більше 

середньомісячної заробітної плати Голови та членів НКЕК відповідно.  

6. Матеріальна допомога на оздоровлення членам НКЕК 

встановлюється одночасно з наданням щорічної відпустки в розмірі не 

більше середньомісячної заробітної плати відповідного члена НКЕК. 

7. Фонд преміювання НКЕК встановлюється у розмірі 20 відсотків 

загального фонду посадових окладів Голови та членів НКЕК, апарату НКЕК 

за рік відповідно до штатного розпису та економії фонду оплати праці на 

засіданні НКЕК. 
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Розмір премії Голови та членів НКЕК встановлюється відповідно до їх 

особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів, 

передбачених у кошторисі на преміювання працівників НКЕК у відсотках до 

посадового окладу з урахуванням фактично відпрацьованого часу. 

 

 

Начальник Управління фінансового 

забезпечення – головний бухгалтер             Наталія ЄМЕЛЬЯНЕНКОВА 

 


