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1. Загальнi положення

1.1. Цей ко.ltективний договiр (далi договiр) yKJIa/IeHo з мс,гоtо

регулювання виробничих, трудових, соцiаJiьно-екоl-tомi,-ttlих
вiдносин, узголження iHTepeciB адмiнiстрашii управлiння соцiа"llьно-

гуманi,гарноТ полiтики (да.lri - адмiнiстрацii) та трудового кОJIеКТИВУ'

управлiння.
Щоговiр розроблецо на ocHoBi КЗпП УкраТни, Закону УкраТни Bizt

01.07.1993р. J\Ъ 3356-ХII <Про коJlективнi договори та уго:tи> (зi

змiнами), iнших aKTiB законодавства, генеральноТ, га-ltузевот i

регiонально-галузевих угод.
Щоговiр мiстить взаемнi узгодженi зобов'язання cTopiH, якi ЙОГО

уклали, щодо створеt{ня умов для реалiзацii професiйЦИХ, ТРУДОВИХ i

соцiально-економiчних прав та iHTepeciB наймаFIих l]рацiвrrикiв.
L2. ЩоговiР укладенО MirK керiвником управлiнrIя cotlia.ltl,tto-

гуманiтарноТ полiтики, як представником власника, Iцо здiйсrlюС:

оперативне керiвництво управлiнtlям та трудовим коjIекl'иВОМ

управ;Iirrня в особi уповноваженого трудового колективу.
1.3. Начальник управлiння, як представник власника, пiдтвер/lжуС, шlо

BiH мас повI{оваження визI{аченi .-Iинним законодавством на ве/lепня
колектиI}них гlереговорiв, укладення колективFIого llоговору i

виконання зобов'язань сторони власника, визI{аче}{их цим

договором.
|.4. Уповноважений трудового колективу мас повноваження визначеlti

чинним законо/Iавством на ведення колективI]их переговорiв Bilt

iMeHi найманих працiвникiв, укладення колективIIого /1оговору i

виконання зобов'язань трудового колективу визначених tlим

договором.
t.5. Сторони визнають взасмнi повноI]аженFIя i зобов'язую'гься

дотримуватись rIринципiв соцiального партнерства: piBtlottpaBttoc'гi

cTopiH, взасмноТ вiдповiдальностi, конструктивностi l,а

аргументованостi при проведеннi переговорiв шодо укJIа/]еНня
договору, вирiшення Bcix питань, що € предметом коJIективноI'о

договору.
t.6. Сторони оперативно вживатимуть заходiв що/tо ус\,l{еIIIJя

передумов I]иFIикнення колективних трудових спорiв, вiддаваr'иNlУТь

перевагу розв'язанню спiрних питань шляхом проведеrIIrя

консультацiй, переговорiв i примирних процедур вiдповiдно Jlo

законодавства.
|.7. Положення доl,овору поtпирюються на Bcix найманих працiвникiв

управлiння. Положення договору с обов'язковими лJrя c]'opitt, ll(o

його уклаJIи.
1.8. Адмiнiстрачiя угrравлiння зобов'язус,гься в мiся,tний TepMiH ltiс.llя

пiдписання lIоговору забезпечити його тиражуванI-Iя дJIя коЖНоI'о



структурного пiлроздiлу управлiння та ознайомлення з цим ycix
працiвникiв, а також тих, кого приймас на роботу.

1.9. Змiни й доtlовнення до договору вносяться тiльки за взасмно}о
згодою cTopiH у письмовiй формi i в обов'язковому riорядку у
зв'язку iз змiнами трудового законодавстI]а, угод виIIIого рiвr-rя
(l,енерального, гаJIузевоI-о, регiонального) з питаFIь, що с IIредмстом

договору.
1.10. Yci угоди про оплату працi та премiювання, не зафiксованi в даI{ому

колективному договорi та положеннi <l1po премirованItя)) як /lollal,Ka
до договору, визFIаються недiйсними.

1.1 1. Сторони домовились, що в перiод дii колективного договору, за

умови виконання адмiнiстрацiею його положень, працiвники I{e

висувають вимоI- iз питань охоплених цим договором.
|.|2. При реоргаrriзацiТ управлiння соцiально-гумаrriтарноТ по.lliтикрt

колективний договiр зберiгас чиннiсть протягом строку, на який
його укладено, або може бути переглянутим за згодою cTopiH.

1.13. У разi лiквiдацii управлiння соцiально-гуманiтарноТ по,ltiтики
колективний договiр дiс протягом строку проведення лiквiдацiТ.

|.|4. Щоговiр укладено на 2021,-2025 рр. BiH набирас чигtностi з моменту
його пiдписанrtя i дiс до укладення нового договору. [[iс-тtя

закiнчення строку чинностi договiр проllовжус :liяти до 1,ого tlac},

поки сторони не укладуть новий або не rIерегJIяrIу,гь чиttttий.
Сторони починають гIереговори з укJIадення нового /{оговору за З

мiсяцi до закiнчення строку дii попереднього договору.
1.15. Хiд виконання колективного договору розгляда€ться на спi;rьних

засiданнях адмiнiстраuii та трудового коJIективу два рази на piK, або
в Mipy необхiдностi чи за вимогоtо однiеТ iз cTopiH.

2. Розвиток управлiIrня

2.|. З метою подальшого розвитку управлiння, пiдвищення ефективнос,гi
виробництва, трудовий колектив зобов'язусться:

2.|.|.Забезпечити постiйне виконання тих завдань, якi гlок.llадIеrtrti FIa

управлiння у сферi освiти, культури, фiзичноТ культури, спорту, 1,ури:}му,

молодi, та захистi прав дiтей.
2.|,2.Забезпечити праI]иJIьну ексlrлуатацiю та збережеlrttя ttpиMittlcttb,
обладнання, матерiалiв наданих колективу дJIя виконаFIня робiт,
lrокладених на нього положенням про управлiння.
2.2. З метою створення необхiдних умов для ефективноi дiяльностi
трудового колективу адмiнiстрацiя зобов'язусться:
2.2.|.Забезпечити тру.Ltовий колектив необхiдними ма,герiа;lt,но-
технiчними ресурсами та кадрами для виконанFIя доведеItих зав/1ань.
2.2.2.Через керiвникiв структурних пiдроздiлiв та вiдzti;tiв cBocчactlo
доводити до працiвникiв завдання, пос,гавленнi перед управлiнням.
2.2.З.Забезпечити дотримання працiвниками труловоТ дисr{игiлiни 1,а

правил внутрiшнього трудового розпорядку.



2.2.4.Влроваджувати надалi практиItу
комп'IотерноТ та когIiювальноТ техtлiки,
утримання в робо.{ому с,ганi.
2,з. З метою захисl,у законних прав та iHTepeciB працiвникiв управлitлttя
уповноважений трудового колективу зобов'язаний:
2.З.|.Сгrрияти дотриманнIо трудовоi дисциплiни та IIравил влrу,грilIIпьоI,о
трудового розпорядку.
2.3.2.Контролювати дотримання в управлiннi законодавства про Irрацю.
2.з.з.Вимагати вiд адмiнiстрацiТ припинення рiшень, якi суtIеречаl,ь"
дiючому законодавству та цьому колективному договору.
2.4, З метоЮ створенrIя здороВого психологiчного клiма],у в ,грудо]rому
колективi адмiнiстрацiя та уповноважений тру/lового I(оJrск,гиву
зобов'язу€ться:
2.4.|.Вживати заходiв tlo розгляду заяв, скарг i пре,геr-rзiй гrрацiвr-rикiв
управлiння, недопуLЦенню конфлiктних ситуацiй, якi заважають в робоr.i, а
також зводити ло MilliMyMy незручностi, якi можуть бути lзик"rtиканi
недостатньою оргаIriзаlliсlо виробництва.
2.4.2.Проводити виховаI{ня i пiдбiр кадрiв, вихо/lячи з крит.ерiТв
згуртованостi коJIективу, вiдповiдального ставлення до свост роботи i

установи.

3. Оllлата працi

3.1. оплата працi працiвникам управлiння проводиться насl.уIl]Iим
чином:
3.1.1.Умови оплати праrli посалових осiб opr.aHiB MicllcBot.o
самоврядування - працiвникiв управлiння, визIIачаIотLся МоршиrrськоIо
мiською радою' виходячи з умоВ оIIлатИ працi встановЛениХ /IJIя
державних службовцiв вi/lповiдних категорiй i посад. Законом УкраТни
пПро службу в органах мiсцевого самоврядування)) та постанови KN4Y Bi.,r
09.03.200б р. JYs 2б8 <Ilpo упорядкУваннЯ структуРи та умов оtIJ]а,ги гrрацi
працiвнИкiв апарату органiв виконавчоТ влаДи, органiв I]рокураl.ури, cyztiB
та iнших органiв>.
з,r.2. Адмiнiстрацiя здiйснюс необхiднi заходи щодо упорядкуваI{ня l.а
оптимiзацii структури з дотриманням норм трудового законодавс"гва l.a
встановлюс працiвникам в межах розрахованих посадових окладiв i

вносить в установJIеному порялку змiни до штатного розпису в межах
фо*rду оплати працi, передбаченому кошторисом управлiнttя.
3.1.з. Щжерелом фiнаrrсування фонду оплати праui с коUIти п,ticlleBot.o
бюджету.
з.т.4. Фонд оплати працi формуеться виходячи з розрахунку чисельнос,гi
працiвникiв, iх посадових окладiв, коштiв на виплату надбавок i допла1.,
допомоги, премiй.
з.1.5. Розмiр посадового окладу за конкретною посадоIо встаноI]JI}ое.гься у
штатному розписi, який затверджус мiський голова.
3.1.б.Заробiтна плата виплачуеться за мiсцем роботи у гроtuових зIlаках,
що мають законний обiг на.гериторii УкраТни.

при7дбання i заст:осуваI,IIIя
iT cBoel-Iacнe обсrlуговування i



2.2,4.Влроваджувати надалi lrрактиItу
комп'ютерrrоТ та когtiювальноТ технiки,
утримання в робо.-Iому cTaHi.
2.З. З МеТОЮ ЗахИсту законних прав та iHTepeciB працiвrlикiв управлittttя
уIlовноважений трудового колективу зобов' язаllий:
2.З,|.Сприяти дотриманню трудовоТ дисциплiни та IIравил вну,грillIL{ього
,грудо вого розпорялку.
2.з .2.контролювати дотримання в управлiннi законодавства про працю.
2,З.з.Вимагати вiд алмiнiстрацiТ припинення рiшень, якi суперечаl.ь-
дiючому законодавс,гву,га цьому колективному договору.
2.4. З метоЮ створенtIя здороВого псиХологiчнОго клiма],у в ,груi(о]rому

колектиВi адмiнiстрацiя та уповноважений Tpylloвoгo коJIск.гиRу
зобов'язу€ться:
2.4.1.ВжИватИ заходiВ пО розглядУ заяв, скарг i пре,гензiй гrрацiвrrикiв
управлiння, недопущенню конфлiктних ситуацiй, якi заважають в роботi, а
такоЖ зводити до MirriMyMy незручносr,i, якi можуть бути tзик.ltиканi
недостатньою органiзаrtiеrо виробництва.
2.4.2.Проводити виховання i пiдбiр кадрiв, вихо/lячи з крит.ерiТв
згуртованостi коJIек,гиву, вiдrrовiдального ставлення ло свост робоr.и i

установи.

3. Oll"rraтa працi

3.1. оплата працi працiвникам управлiння проводиться настуII}rим
чином:
3. t.l.Умови оплати праui посадових осiб opгaHiB MiclleBo1.o
самоврядування - працiвникiв управлiння, визначаютLся l\4оршинськоIо
мiською радою' виходячИ з умоВ оI]латИ ПРацi встановЛених /lJIя
державних службовцiв вi/tповiдних категорiй i посад. Законом УкраТни
пПро службу в органах мiсцевого самоврядування)) та постанови KN4Y Bizt
09.03.2006 р. J\l! 2б8 <IIро упорядкування структури та умов оIIлати гrрацi
rтрацiвнИкiв апарату органiI] виконавчоТ влаДи, органiв прокураl.ури, сулiв
та iнших органiв>.
з.\.2. Адмiнiстрацiя здiйсrrюе необхiднi заходи щодо упорядкування l.a
оптимiзацii структури з дотриманням норм трудового законодавства та
встановлю€ працiвникам в межах розрахованих посадових оклалiв i

вноситЬ в установJIеному порялку змiни до tUтатного розпису в межах
фоrrду огIлати працi, передбаченому кошторисом управ;liлtttя.
3.1.3. Щжерелом фiнансування фонду огIлати праrri с коulти п,ticllcBot-o
бюджету.
з.|.4. Фонд оплати праui формусться виходячи з розрахунку чисельнос.гi
працiвникiв, iх посадових окладiв, коштiв на виплату надбавок i допла1.,
допомоги, премiй.
3.1.5. Розмiр посадового окладу за конкретною посадою встаноI]JIrосться у
штатному розписi, який затверджуе мiський голова.
З.1.6.Заробiтна плата виплачу€ться за мiсцем роботи у гроttIових зtlаках,
що мають законний обiг на територii УкраТни.

придбання i застосуваIIня
iT своечасне обс:rуговування i



З.|.7, Виплата заробiтноТ плати проводиться двiчi, у робочi днi: за перIIIу
половину поточного мiсяця з 14 по 20 чисrlо у розмiрi 50Оh з врахуRаIIIlям
доплат i надбавок за поточний мiсяць та наступний за який з/liйснlос,гься
виплат з 29 по 4 чис.ltо. Якrцо день t]иllла,ги заробiтrrоТ lr"па,ги збiгасться з

вихiдним днем, то заробiтна плата виплачусться FIапередоднi цього дня.
Вiдповiдальний праrliвник управлiння подае в бухг,а-шт,ерirо табеJIь об.lliк1,

робочого часу двiчi: гtiсля закiнчення гIерших 15 календарних дtriв мiсяt(я
та до l числа настуlIного мiсяця. Одно.ласно з виплатою заробi,гноТ lt_rtа,ги

проводиться iндексацiя грошових доходiв Bcix працiвникiв I] мQжах
Прожиткового MiHiMyMy установленого для працездатних осiб зl,iдrrо
Порядку проведеI{IIя iндексацii грошових доходiв насеJIеt{Ilя
затвердженого Постановоrо КМУ вiд 17 .07 .200Зр. J\Jb 1078 (зi змiнами).
З.1.8. Адмiнiстрачiя та уповноважений трудового колективу дIомоtsиJ]ис])
ПРО наДаннЯ працiвникам послуг iз проведення безготiвкових розрахуrrкiв
iЗ ЗаробiтноТ плати та управлiння власними гроlllовими коIIIтами за
допомогою банкоматiв та пост термiналiв.
З.1.9. Пр" кожнiй вигlлатi заробiтноТ плати адмir-riс,граrцiя зобов'язаttа
повiдомляти працiвникiв про нараховану та утриману заробiтну гIлаl,у
згiдно ст.1 10 КЗпII УкраТни.
З.1.10. Вiдрахування iз заробiтноТ плати, не передбачеrrrri чиItним
Законолавством, здiйсrlюlоться тiльки за письмовоIо згодою працiвttика.
З.1.11. Вiдомостi rrpo оплату праrri праuiвникiв управ-ltiтttlя tIаlIаю1.I)ся
TpeTiM особам лише у випад(ках, передбачених законодавс.гвом.
З.2. Працiвникам управлiння згiдно постанови КМУ вiл 09.0З.2006р.
J\Ъ 2б8 За наказом начальника управлiння можуть встановлюватись TaKi
надбавки та доплати:

о доплата за ранг;
о надбавка за висJIугу poKiB;
О НаДбаВка За високi досягнення в праui або за викоtlанItя особ:lивсl

важливоi роботи.
3.3 Оплата перiоду перебування працiвникiв у вiдрядженнi здiйснюсl,ься
вiдповiдно до ст. |2\ КЗпП УкраТни (в оновленiй редакlцiТ Bi.lt
13.05.2011р.), Податкового кодексу УкраТни вiд 02.|2,2010р. J\lч 2]55-V|,
IНСТРУКцiТ ЛЬ 59 про службовi вiдрядження в межах УкраТни та закор/IоIl,
затвердженоi наказом N4iнфiну вiдц 13.03.1998p. J\9 59 (зi змirrами)
З.4 ПРИ Оплатi часу перебування працiвника у вiдряджеt-tlli tlоlliвttlост,l,ся
СУМа СереДньоденI{ого заробiтку та денного заробiтку гrраr(iвника 1, разi.
якщо:

. ЗаРОбiТна плата вища Його середнього заробiтку, виIIлатити за ,{ас

ВiДРядження заробiтну плату, тобто лнi вiдрядження опJIачуюl,ься.
як i реurта робочих днiв мiсяця;

О бiльшИМ с середнiй заробiток, то виплачусться сереlI1Ilя заробiгrrа
ПЛаТа, тобто днi вiлрядження оплачуються за середlrliм заробi,гкомr.

3.5. АДМiнiстраuiя уrrравлiння зобов'язана за наявностi коrrr,гiв фонду
оплати працi, затвердже}tого в кошторисi:
а) ВИПлачУВати працiвникам управлiння матерiальну доIrомогу lIJ]я
ОЗДОРОВлення при наданнi щорiчноТ вiдпустки та матерiальну доrlомогу
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ДЛЯ ВИрiшеI{Iш соцiально-побутових Irитань у розмiрi, що не lIеревиItцус
середньомiсячноi заробiтноТ плати (згiдно постанови КVIУ Bizr 09.0З.2006
Jr]b 268);
З.6. 11орядок i розмiри, IIоказники i критерii премiювагtня Itраllirзllикiв
УгIрав-пiння затверд)tуються начальником управлiння у flo;roя<etttti llpo
премiювання управ.пiнrrя виходячи з обсягу коtштiв IIа orlJlal,y ttpalli,
Передбачених у кошторисi на зазначену мету. [Iремiя IIе IIадасl,ься
праuiвникам управ-llittriя за мiсяцi у якому iх булrо прийнято на робо,гу, або
звiльнено з роботи.
З.7. УстаrtовленItя начальFIику управлiння та його заступнику бу,ttь-яких
Jlоплат та надбавок /lo rIоса/Iових ок"rrадiв, надання матерiальноТ /]огlомоL.и,
trРемiювання здiЙсlItосться за рiшенням органу вищого рiвlrя в мсжах
наявних коштiв на опJIату працi.
3.8. При необхiдностi та за згодою працiвника йому встановлIо€тLся
неповниЙ робочиЙ час з вiдповiдtlою оплатою прашi згiдrrо
вiдпрацьоtsаного часу вiдповiдIно до ст.56 КЗпГI Украiни

4. Робочий час i йоI,о використаItttя. Час вiдпочиllку.

4.1.АДМiНiСтрацiсю управ"uiння установлIо€ться такий режим робоr,и,
якого зобов'язу€ться дотримуватись B'ci праuiвники:

. тривалiс,гь робочого тижня - 40 голиrr;
о початок роботи - 9.00 год.;
о закiнчення роботи - 18.00 год.;
о закiнчеFIня роботу у п'ятницlо -- 16 год. 45 хв.;
о перерва дJIя вiлгtочинку та харчуванFIя - з 13.00 до lз l,ол. 45 хв.
о вихiднi днi - субота, недiля.

4.2. У робочий день який передуе святковим i неробочим дням (дню),
тривалiсть роботи скорочу€ться на одну годину.

4.3. ПРИ ПРийняттi rra роботу iз працiвником укладаеться колективний
ДОГОВiР. ПРетендент на зайняття вiдповiдноТ посади в yпpaB_llilrlri
зобов'язаний подати паспорт або iнший докумеIrт, IJlo Ilocвi/l,-tyс
особу, трудову книжку, документ про ocBiTy.

4.4. УКЛаДенНя коJlекти]]ного договору оформля€ться наказом IIачаJIыIика
управлiння про зарахування на роботу. У наказi вказу€,гься
найменування посади.

4.5. Назва посади ма€ вiдповiдати штатному розпису управлirlня l.a
умовам оIIлати працi за цiею Itосадою.

4,6. lO початкУ роботи за укладениМ колективниМ ;l1OI.0BOPO]\,I
адмiнiстрацiя зобов' язуеться :

о роз'яснити працiвнику Його гIрава та обов'яЗки, та проiнформува.ги
пlд розписку про умови оплати працi;
ознайомити працiвника iз правилами внутрiшtнього труl{ового
розпорядку та колективним договором;
провести iнструктаж працiвника з технiки безпеки, виробrtичоТ
caHiTapiT, гiгiсни працi та протипожежноТ охорони.



4.7. [Iрипинентtя коJIек,tивного логовору може мати мiсце r,iльки Ila

пiдставах, пере7дбаI{еFIих чинним законодавством.
4.8 IIрацiвник мас право розiрвати труловий договiр, ук.rrа2lений IIа

I{евизначений строк, погtередивши про це адмiнiстрацiю ltисьмово за

2 тижнi. У разi коли заява працiвника про звiльнення з робо,ги за

власним бажанням зумовлена неможливiстю продовжувати роботу з

поважних приLIи}I, колективний договiр повинен бути розiрваний у
строк, який вказуе працiвник. У разi коли така заява зумовJIеIIа
невиконанням адмiнiстрацiсrо законодавс,гва про працю, умов Ilbpгo
коJIективного договору, працiвtlик мас право розiрвати ко"ltск,ги Bll и й

договiр у визначений ним строк.
4.9 Розiрвання коJIективного договору з iнiцiативи адмiнiстрачiТ можJIиl]е

JIише за поIIередньою згодою з уповноваженим 
,груllоl]оI,о

колективу, KpiM випадкiв, rrередбачених законодавством.
4.10 Припинення коJIективного договору оформляеться наказом

адмiнiстрацiТ, яка зобов'язана у /IeHb звi.тtьненrм LзиД*ати гtраltiвttиковi
наJrежно оформлену трудову книжку i провести з ним розрахуrIок, У
разi звiльнення працiвника не з iнiцiативи самого працiвrrика йому
також у день звiльнення видасться копiя наказу про звi-lrьнення з

роботи. !ень звiльнеrIня вважа€ться ocTaHHiM днем роботи.
4.1 1 Тривалiсть щорiчноТ вiдпустки пра(iвникiв управ"lIiння станови,гь 30

календарних днiв.
4.12 Графiк надання чергових щорiчних вiдгrус,гок скJlаllае,гься Ila

кожний календарний piK i затверджусl,ься роботодавl{ем в особi
начальника управлiння до 5 сiчня року, в якому IIJIануе,гься HallaнIrя
вiдпустки. lo ухвалення графiку вiдпусток строк Тх надан}iя
спецiалiст з кадрiв попередньо погоджуе з кожним працiвttиком.

4.13 Графiк налання чергових вiдпус,гок складасться таким чином, lt(об
була забезпечена нормальна робота управ"lтiння, а також сttрия,г-llивi

умови для вiдпочиFIку працiвникiв.
4.|4 Г[рацiвlликам, якi мають дiтей BiKoM до 15 poKiB та iнrшим

категорiям працiвникiв, що визначенi Законом УкраТни <I Ipo
вiдпустки)) надасться щорiчна вiдпустка на першу вимогу.

4. 15 Щля окремих категорiй працiвникiв можуть надаватися TaKi види
додаткових вiлпусток передбаченi Законом УкраТlrи <I Ipo
вiдпустки> i Законом УкраТни <Про мiсцеве самовряllуваIIIIя):

4. 1 5. 1 додатковi оплачуванi:
о у зв'язку з навчанням у середнiх, професiйно-технiчних, вищих

навчальних закJIадах, навчальних закJIадах пlслядипломно1 освlти
та аспiрантурi;

о соцiальнi вiдпустки, зокрема у зв'язку з вагiтнiс,гю i пологами, дJIя

догляду за диl,иною до досягнення нею трирiчного BiKy, у зв'язк1, з

усиновленням ди^|ини, вiдпустки працiвникам, якi маю,гь дliт-ей, та
дiтей-iнвалiдiв, вiдпустки при народженнi дитини;

. вiдпустка особам мiсцевого самоврядування за стаж роботи в

державних органах лоцад 10 poKiB до 15 к.д.
4,I5.2 вiдпустки без збереження заробiтноТ плати:
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о передбаченi ст,25 ЗаконУ Украiни <Про вiдпустки>, якi

надаються за бажанням працiвника в обов'язковому порядку;
о передбачегri с,r, 26 ЗаконУ Украiни uПро вiдпустки>, якi можуl,L

надаватися триваJtiстIо до 15 калеFIдарних днiв на каJIендарrrий piK

за сiмейНими обставинами та з iнших tIричиrI за зголою cTopitI

4.|6 I1рацiвники, якi бажають достроково припиЕIити вiдrrустку IIо

догjIяду за дитиFIою ло досягнення HeIo 3-х рiчrrоI,о BiKy повинtti

повiдомити IIро це письмовою заявоIо адмiнiстрацirо управлirrня IIе

пiзнiше як за 10 календарних днi до дня дострокового припицеFIl{я

такоi вiдпустки.
4.17 Щорiчну вiдrlус,гку на прохацня працiвника може бути подiлено на

частини буль-якоТ тривалостi, за умови шо if безгrерервt{а час,ги[Iа

становитиме не меFIше 14 календарних дlliв.
4.18 Заяву про надання щорiчноi вiдпустки працiвtlики IIодаюl,ь tle

менше як за 2 тижнi до початку вiдпустки. Заробiтrrу плату за

перiод вiдгlустки виплачувати за 5 днiв (але не пiзнiпrе нiж За 3 ДНi)

до поI{атку вiдrrустки.
У випадку заT римки виплати вiдпускних, вiдrrустка) за вИМоГОIО

працiвника, повинна бути перенесена на iнruий перiол.
4.19 Вiдкликання з щорiчноТ вiдпустки працiвrrикiв tIроI]о/lиl'ьсЯ

вiдповiдно до ч.8 ст. 79 КЗпП УкраТни. У разi вiдк.пикаrIня

працiвника з вiдпустки його працю оплачують з урахуваlrням TicT

суми, що була нарахована на оплату невикористаноТ частиIJи

вiдпустки
4.20 Заборонясться в робочий час:

о вiдволiкати працiвникiв вiд Тхньот безпосередtlьоj' робоr'и,
викликати або зrriмати Тх з роботи для викоtIанIlя грома/lс|,КИх

обов'язкiв i проведення рiзного роду захолiв, не 1lов'язаIlих iз

виконанням покладених на працiвника функцiй та завдань:
. скликати збори, засiдання i всякого роду наради з tlи,га}{ь, не

пов'язаних з основною дiяльнiстю управлiння

5. Заохочення та с,tягнення

5.1. За сумлiнне виконання трудових обов'язкiв, тривалу i безлоl'агlrrу

роботу i за iншi лосягнення в роботi застосовуюr,ься ,гакi виllИ

заохочення]
о винесення подяки;
о виплата премiт;
о н&городження почесною грамотоIо

5,2. Заохочення оголошуIоться в урочистiй обстановцi й заносятLся /Io

трудових книжок працiвникiв.
5.З За особливi i,pyttoBi заслуги праuiвники представляються у виrrli

органи виконавчоТ влади до заохочення, до нагородження
орденами, медалями, нагрудними знаками i до присВоеrli{Я

почесних звань, а також i звання крашого працiвника за llа}IоЮ

професiею.
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5.4 За порушенr{я трудовоi дисциплiни або невиконання чи IIeIJaJIeжHe

виконанI]я з виrIи праlдiвника покладених на нього ,грулових

обов'язкiв до працiвникiв вживаються заходи /_iисI{иIIJlitIарrlоl,о
стягненн я або громадського впливу.

5.5 За порушення трудовоi дисциплiни до праrцiвI{ика адмiгriстрацiсIо,
яка приЙмала Його на роботу, може бути застосовано ,гiльки один з
таких заходiв с,tягнення:

о догана;
о звiльнення

5.6 Адмiнiстраlliя мас право замiсть накладення llисttиtt,гtiнарноI,о
стягнення передати питання про порушення трудовоi дисtlиtt_пirtи
на розгляд трудового колективу.

5.7 Щисциплiнарне стягнення застосовусться безпосередньо за
ВияRленням проступку, але не пiзнiше одного мiсяця з д(ня його
виявлення, FIe рахуючи часу звiльнення працiвника вiд роботи у
зв'язку iз тимчасовою непрацездатнiстtо.

5.8 ПР' накладеннi дисциплiнарного стягнення а/tмilliс,граrliсю
Враховусться ступiнь тяжкостi вчиненого простуIlку i заполiяrrу
НИМ шкоДу, обставини, за яких вчинено проступок, i гtопереднIо
роботу працiвника.

5,9 Стягнення оголошуеться в наказi iз зазначенням мотивiв його
застосування i повiдомля€ться працiвника пiд розписку у
триденний TepMiH. У необхiдних випадках цей наказ l1ово/lитl,ся l(o
ВiДОма прашiвн икi в управrI i н ня соцiально-гуманiт,арноТ по,,l iти ки.

5.10 Якщо ПроТягом року iз дrrя накладення дисциплiнарного стяl,,ненllя
ПРацiвника не було пiддано новому стягненню, то BiH вважасться
таким, що не мав дисциплiнарного стягнення.

5.1 1 ЯКЩО працiвник не допустив нового поруцlеFIня труловоТ
ДИСЦИПЛiни i проявив себе як сумлiнний працiвtlик, с,гя1,I]еIIIIя
може бути знято до закiнчення одного року.

5.12 ПРОТягоМ строку дiI дисциплiнарного стягнення захоliи заохочсIIltя
до працiвника не застосовуються.

5.1З fiО ПОСаДоВих осiб мiсцевого самоврядування, KpiM дисцип.ltiгIарних
СТЯГненЬ, передбачених чинним законодавством про rrрац[о
УКРаiНи, можуть застосовуватися i TaKi заходи дисциплiнарного
впливу, як:

о поп€реджеItня про неповну службову вiдповiднiсть;
о затримка до одного року у присвосннi чергового paIJI-,y або у

призначеннi на вищу посаду

б. Охорона працi

6.1. ОХОРОНа працi в управлiннi регулюсться викоtIанIlям
адмiнiстрацiсю та BciMa без винятку працiвниками ЗУ <Про охорону працi>,
кодексу цивiльного захисту Укратни, Типового положення про порядок
ПРОВеДення навчання i перевiрки знань з питань охорони праrдi та ГIерелiку

l0
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робi,г з пiдвищеною небезпекою, Положення про систему уltрав;liнt-tя
oxopoнolo працi, iншими нормативно-правовими актами.

6.2. За порушення нормативIrих документiв з охороFIи прачi винtli
гlрацiвники притягаються до дисциплiнарноi, адмiнiстративноТ i кримirrальноТ
вiдповiда;rьностi згiдно законiв УкраТни.

6.З. Адмiнiстрацiя угrравлiння зобов'язусться:

о здiйснювати навчання працiвникiв з питань охорони працi' та
проведення iнструктажiв з технiки безпеки, виробничоТ caHir:apii',
гiгiсни працi i протигtожежноТ охорони;

о забезпечити своечасне виконання заходiв щодо забезпе,-lення
нормативiв безIlеки, l,iгiсни працi, створення безпечних i гtеlttкiл,гtивих

умов працi, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi;
о контролювати стан безпеки i побутових умов в управлiннi вiдrrовilцttо

до Закону Украiни <Про охорону працi>;
о за працiвниками, якi втратили працездатнiсть в зв'язку з неttlасними

випадками, зберiгати мiсце роботи та середню заробi,гну плату IIа l]ecb
перiод до вiдновлення працездатностi.

6.7. Уповноважений трулового колективу зобов'язу€,tься

о здiйснювати контроль за виконанням заходiв з охорони працi;
о Прово ди'ги аналiз i перевiрку умов прачi та вносиl,и гIропозиrliт

адмiнiстрацii управлitлня щодо ix полiпшення;
о брати участь у розслiдуваннi нещасних випадкiв, пов'язаI{их з

виконанням службових обов'язкiв i розробляти заходи по Тх

попередженню.

6.8. Працiвники управлiння зобов'язуються:

О вивчати ,Iа виконувати вимоги правил i нормативних aKTiB з охоро}Jи
працi;

О Проходити навчання з питань охорони працi, з техлliки безltски,
виробничоТ caHiTapiT, гiгiсни працi i протипожежноТ охорони;

О дотримуватися правил експлуатацii устаткування i комп'tотерноТ
технiки, норм, правиJI, iнструкцiй з охорони працi;

о брати активну участь у cTBopeHHi безпечних умов працi;
О НегаЙно повiдомляти керiвника структурного пiдlроздiлу про настаIIItя

нещасного випадку;
о ВЕIосити пропозицiт гIо лiквiдацii можливих аварiйних сиr,уаltili

обладнання управлiIлня та запобiгання пожеж.

7. lIрикiнцевi положення
7.I Адмiнiстрацiя зобов'язусться надрукувати, забезпечити peccTparliro

та розмноження колективного договору для Bcix пiлроз7цiлiв

управлiння.
l1



колективний ,lto1,oBip гriдписаний
зберiгаються у кожноi iз cTopiH та

однакову юридичну силу.

Цей договiр пiдписали:

Начальн
Т.В.Левкович

у трьох ttримiрIликах, якi

ресструIочого органу i мают,t,

трудового колектиI]у
Л.Р.Кушнiр

7.2
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