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Управлiння прачi та соцiальIlого захисту liаселенIIrI
Морlllинськоi MicbKoi ради .

Витяг з протоколу ЛЬ 2

загальних зборiв трудового колективу управлiння прачi та соцiального
захисту IIаселеIItIя Моршиrlсьlсоi Micblcoi ради .

м.Моршин 26.01.202l р.

Посmоновu.гlLl:

1. Прийняти колективний доr,овiр угrравлiнняr праui ,га cotlia.llbнol'o
захисту населення Моршинсько[ MicbKoT ради на 2021-2025рр. в редакцiТ, шо
додасться.

Г.БiлiнськrtГо.,tова зборiв

Секреmор зборiв Т.Рcпiна

/



I. Заzа;tьнi tto:t o}lt е ll ня

l. Цей лtlг,овiр укладений MiiK алмir-riстрацiсttl l,а Ilредс lавlIиl(оN4

loBIIoBaжeFIoI,o ,грудовоl,о коJlек,I,иву з ме,I,ою ре[,уJIlоваlIня виробtlи,Iих,

)\дових i соцiа-пьне-економiчних вirlносин, а l,акож узгодження iH,r,epeciB

rrriHicTpaцiT та трудового колективу управлitlttяt.
2. С.горони колективного договору вза€]мно зацiкав-гtенi ll tIol<Pattlettlli рtlбсl,r,ll

правлiння, соцiального захисту найбiльrrl LIезахиIцеtIих I]epcl,t} IlaceJlelIIlrl

ic,r.a. Д,llя дося1неннrI цiст ме,I,и, t]они заttiкав.ltенi в c,t,BtlpeHHi irli,,tгpиmrrti

оброзичливих вiдносин, в:]асмодсrвiри, взасморозумiнtlя i взасплtl-

i:гlовiltшrьrtос,гi.
.j. АдмiнiсТрашiЯ визI]аС предстаI]I{ика уповноважеl-tого трудового

оJектI,Iву.УгIовltовая<енlлй ,[ру/lового ко,rIектиRу N4aC I]овI-IоважеIIIlя

ltзна.lенi чиt{ниМ законодаl]стI]оМ на Be/leHHrI колекТивниХ IlepeI,ol]opiB Bi.,t

,leHi наЙманих ltрацiвникitз, yK.llalteHHrI коJlек,l,иt}ного лоl,овору i виl<онагtняl

обов'язаНьтрудовОго колективу I]изI{ачеIIих цим дог()вороNI.

.]. Колек,гивгtий договiр yKrIa,,laсl,bcrI ,гермilлом lIa гI"я,гl, pot<ill, регуJIIос 
,грY-

oBi .га соцiа;tьне-економiчнi вiднсlсини c,1,opiH i,:tic: ,,ttl MoMeFll,y tlрийня,t,-l,rl

ового.
.5. Змirrи та доповнеI]ня д,о коj]ек],ивIlого /{оговору вIIося,l,ься за зl,олоlо

TopiH з послiду}очим Тх затвердженням на зборах трудовоI,,о I(оJIек,г1,1ву.

.6. Хiд виконання колективIlого договору розгляда(-Тt,ся lla с[tiлr,tIих

асi_lаttItях адмiгriстраltiт iтруltовим коJlек,I,иt]ом дt]а рази на рir<.або I]

lip1, необхiднос,гi чи за вимогою однiсТ iз cT,opiH.

2. Повttовu}ttення в сферi dhлbHoctlli

Ддм iгriстрацiяt зобсrв'язусться створIоIjати l IaJle)(I r i УМttВИ ДЛrl :

1.1 , IIостiйного виI{онаннrl тих завдань, якi гlсlкладеt]i гlерс;il

r прдI}Jliнttям lцоllо соцiа:tьtIоI,о захис,l,у IlасеJlе1-1ня, t,lаКа'ЗilЗ, Po'JlIOPrl,]l/t(clll)

llt щестояIItих орган iB управrI iнняt.

].]. Постiйного удосконаленIIrI праui шлrlхом виI(орисl,аlllIlrl сvчасtlоТ техllit<и,

lередового лосвiлу
l,j, ГIостiйного гriДвищеtlt,tя рiвня знань rtрашiвгtикiв ш,гIяхом самоl]l/,lг,.,l,оl]ки l

]а\lовдtосконалення, а також навчання за просресiйними програмами ltiдtзиtllенltrl

iва-r iфi кацiТ, участь у тематичllих сем i r,rapaT. зокрема трегl i t t гах.

l.з. /{о.l.риманr-rя гrрачiвниками l,руловоТ ltисttигt"lliIIи 'Гtl IlРаt}ИJl tЗttvI'PittIIlb()l()

т).lового poзIloprlltKy (дtода,гок 1 ).

Праrtiвники управлi ння зобов'язую,I bcrI :

l.-l.floбpocoBicHcr i свосчасно виl(онувати своТ слуlкбовi сlбов'яtlзt<и, прояl]лrIl,и l]

эобо-гi itrirtiаr.иву. I-te допуска,l,и вtlиltкitз, якi ltискре/lи'l'Уl()'l'I) зl]аIlItя tttrca.,ttrtзr.ll

эсоби.
],5.Нести персональну вiдповiдальrliсТl, ltз l}иl(оlIаI,1lIя слуяtСltltзих tlбсlв'яt,lt<itl i

поставJlеtiи х зав/_lаI Ib.
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2.6. Постiйно удосконалювати оргаrriзачilо свосТ дiяльr-rостi i rriдвищувати
професiйний piBeHb.
2.7. Утримувати в порядку свое робоче Mictle, дбайливо ставитися до майна
установи.

3. З аб ез п е че н ня з а йняmо cmi пр а цло lolt ttx

Адмir-riстрацiя зобов'язусться] :

3.1.ПрийFIя,г,гя на роботу з;riйсгrrоваl,и Bi/llroBiдtlJo ло вимоI, I{згll I Украi'llи i

Закону УкраТни "Про службу в органах мiсt(евого самовря/]ування".
3.2.При скороченнi чисельностi чи штату працiвгtикiв у зв"яtзt<у iз змiнами в

органiзацiТ виробництва i прачi дотримуватись вимог передбачених ст.42Itзпl I

УкраТни.
З.З, Iнформувати працiвникiв про змiни в органiзацiТ працi i скорочення
чисельностi чи штату працiвникiв не пiзнiше двох мiсяцirз до можливих змiн.
3.4.При вивiльненнi працiвникiв, враховуt]ати Ilереважне ltpaBo :]аJlиtttс,IlIlя на

роботi прачiвникiв, якi MatoTb бiльпl високу квалiфiкацiю,га llро/lук,гивнiсr,ь
rrpaui (с"г.42 КзпП УкраТни).

4. Оплаmа працi.

Щжерелом оплати працi та матерiальIIого стимулIоваlllIя працi прачiвгrикiв
управлiння с фонд оплати прачi, який формус,гься за рахунок бюджетl-tих
KottlTiB.
4. Адмiнiстрацiя зов"язусться :

4.1. Оплату працi Bcix прац}оtочих проводити згiдно з посадовими ок.]]а/lами
штатного розпису працiвникiв управлil-tня працi та соцiаrlьного захисту
НасеJIення МоршинськоТ MicbKoT р?ди, ял<ий затверлжус,I,ься мiським г,оjIоl]оttl.
4.2, Посадовi оклади, надбавки та премiТ керiвних працiвниl<iв, сгtецiалiстiв i

с.ltуясбовцiв встановити згiдно рiшення NlоршинськоТ MicbKoT ради JYc 646 вiл
05.07,20lB р, "Про затвердження умов оплати праui поса/]ових осiб
N4оршинськоТ MicbKoT ради та iJ викс)[Iавчих органiв".
4.3. ГIри призначеннi на посаду працiвникам оргагriв мiсцевог()
самоврядування пiсля прийняття ГIрисяги гIосадовоТ особи мiсцевого
самоврядуваення I]становлюI]ати надбавки за ранг (при вi,llсч,гнос,гi
випробувальFIого TepMiHy при призначеннi на посаду)( cT.l5 l3ar<oIry УкраТгrи
"Про службу в органах мiсцевого самоврядуваt-tня").
4.4. Ознайомлювати кожного прийнятого гrрацiвника з умоI]ами гrраui i iT
оплатою, правилами внутрiшнього трудового розпорядку i колективним
договором.
4.5.Ознайомлювати Bcix працiвникiв пiд розписку з наказами про tlрийltя,t"l,rt
на роботу, записами в труловiй книжцi, праI]иJIами з ,гехнiки безltеки.
4.6. Встановити доплату у розмiрi 10 вiдсоткiв мiсячrrого окладу за
викорt{станI.tя дезirrфекцiйr-rих засобiв у робоr,i прибира:lьIIику с.ll1riкбових
примirлень управлiння.
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4.7.ПРаuiвникам, у яких протягом календарного мiсяцяt виIIикJIо гlраI]о lia
ttiдвиrценняt надбавки за вислугу pokiB, розмiр налбавки змiгtttlс,гt)сrl ].)ll-trl
набуття права на пiдвишцення.(Посl-аноtsа I{N4Y вiд 29 червI-IrI 2004 року ЛЬ
814).
-1.8. t-IачаJlьI]ик управлiнttя в N{ежах BcTaIIoI]JIeIIoI,o фогutу оIIJIати llparti
Bcl'aНol]Jltoc: tt(омiсяtчне премirованнrI гlрацiвникilз управ:liгtняl BiilttoBi,цHtl llo
Тх особистого вкладу в :]агальlлi результати робо,ги в межах (l<lrrлу :

tlpeMilоtзанIIя у rзiдllоlзiдttос,t,i lцо l1оJIожсIlIIrI IIpo IlpeMilоtзаltltя.
:1.9. СIlрямоI]уl]а,l,и на премilсlваIlгtя coKII()Milo фоrlilу оIl.rlа,l,и гrpalti ,за

вi:lгrовi/tний мiсяrtь.
:1.10. I'[ремirовання прачiвгtикiв управлiltllяl дtl lсlвiлейI"Iих llzl,г, з lI?I-():llи
вручеIlFIя нагород та вiдзнак, а,I,акож до.l]ер}кавIIих r.а llрос|iесiйних сtзя,t.

з:tiйснtое,гьсrI за розпоряllженнrIм Mict,Kol,cl I,оJIоl]и IIри IIo/taFlгti tIроrlо:зиttiй
начальником управлiння.
-t.l l, I]iдповiд1-Iо до рiшення N4оршинськоТ MicbKoT ради NЬ 646 вiд 05.07.20l8
РОКУ "IIро ЗаТВердження умов огIJIати праui посадових осiб N4оршиrtськоi
r,ricbtioT ра/lи r,a jT виконавчих оргаrriв" lIpatliBHиKaM yrlpaB:lit{Ilя Ila,rlaBa,Iи

-lопомогу rra оздоровлеI]ня до шорiчtlоТ вi,ltгtус],liи та x,l3TcrpiaJ]bIIy допо]\,1()t.)
.'l-']Я l]Ирitttегtttяl соtIiальLIо 

- 
побу,l,ових IIи,l,аllll, l] розмiрi сере:tIIl,омiсячlIоТ

,зароб i,l,HoT t1.1lа,I,и.

-1,12. ВиГrлачУваl'и заробi,гну lIJIal,y llраtlitзгtикам уIIрав.ltiнняt 1,1e рiлrrlе /lI]ox
РаЗiВ На мiсяtць (за 1 половtiIIу до 15 чис"цll,,заt II п<lловиIlу до 06 числа).
I IРи ос'r'аr]'очному розрахуI]ку за мiсяtlr, Ilа.r(ава,I,и tlраiцitзtIикаN,t illrPopMartiro llpcr
нараховану суму за BciMa видами виIIJIа,I,.

4.1З. Огlла,га перiолу перебуваI{IIя працiвltиttiв у вiдряд)кеIrлli здiйсttt<lстьсяt
rli:tгtовiдrlо J{o с l,. l2l КзrII I УкраТни , l Iojla I,Kol]o1,o Kollet(cy УкраТllи rзilt
02,|2.20l0p. ЛЪ 2755-VI, Iнс,грукцii ЛЬ 59 lIpo сJIужбовi вi:rрrll(жеIIIIя I] межах
УкраТни 'га закордон, затверлженоТ наказом N{iнфiну вiд l3.03.1998 р. Лl 59
(зiзмiнами, наказ N4iнфiну вiд 17.0З.201lр. JФ3б2).
4.14. JIкщо розпоряджеI,Iням rlpo вi2lря/]жеIlIlя гrередбачеIIо IIttl]срIIсlIltя
lrРаЦiВника з вi,l_цряrдженнrI у tзихi:tний .цень, ,1,o lIpaltiBHикotli b,ttriKe lILt.:iaBa l1.1cl)

ilrLlrИй ДеIIь вiдгtочиrtку вiдповiдllо до t{иlIItог() закоIIодавс1ва у сtРерi
регул lоваIlLlя трудових вiдrtоси tt.

4.15. []рацiвник, який повер,гаеl,ься iз сrlужбового вiдряrд)ке[IIIrI у сtзя.t.коtзий
або неробочий /leFtb мас I1paBO на Ha/rlaHllrl ,ilolla1,liot]o1,o ви.хi.lгltlt,tl ,,lгtя. бе.з
ЗбеРеЖеllt-tя заробiтrlоТ пJIати. В табе"цi обrrirtу рtlбtlчсlгt) чаlсу леlll, llolJepIlellIlrl
зазначасться як /,(eltb вi/]рядtiкеIIIIя з l}иIIJIа.I.оIсl Jtобоtзих. a.ltc бе,з ,lбсрс;кеltttяt

зароб i,r,HoT l t.lIа,l,и .

4.16.За Виконання обов'яlзt<iв ,гим.tасово Bi.ltcy,r,Hix lrраItilll-tикilз ,I,аlких самих
каr,егорiЙ персогtалу (у разi вiдсутнtlстi внаслiлоl< тимчасовоТ
IrеПрацеЗДа'гнос'l'i, перебуваLII,Iя у вiдrrус,гцi без збережеlIIIя заробi,r,лIсli l1.1tа,t,и. у
ВiДrrУСТЦi У зв"язку з вагir,нiстю iпологами, у частково оllJIаLlуванiй rзi;trlr,,c,lIti

llЛrI ДОГЛЯДУ За ДИТино}о до досягнення I-1elg трирiчlttlгtl Bil<y .tи l,Biдlt),ctrti бсl
'ЗбеРеЖеIlГlя заробil'tlоТ г1.1tа,гиl,риI]аJIiс,t,tо. l]и:]IIачсIlоIо \,\,IcjlиtIll()NI), l]I,jcII()l]li\,.
ajIe IIе бi;,lьrше гIiж /to досягIIеt{нrI шссl,ирiчllоl.о BiKy) 

- /to 50 Bi;tcor.KiB
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посадового окJIадУ за oc'oB'oro робоТою З викорисТаIjняМ /lля Ilbo'..,1O 50
вiдсоткiв посадового окладу вi7_1сутнього працiвника.
4.17. За виконання обов'язкiв тимчасово вiдсу].нього керiвниl<а або
заступнИка KepiBH у розмiрi рiзницi мiж фактичним посадовим окладом
тимчасоВо вiдсутlIьогО керiвниКа абО застугIнИка керiвtrика (без ypa1ygatlI]rI
НеДбаВОК i ДОГrrrа'г) i посаловим окладом працiвника, який виконус обов,яtзки
тимчасово вiдсутнього керiвника або заступ[rика керiвника, у puri, коли 

:

працiвник , Що виконус обов'язки тимчасово вiлсутньо.о п.рiuника, не €
його заступником.

5. Охорона працi.

5.1.oxopo'a працi в управлiнняt регулюеться виконаннrIм адмiнiстрацiсю т.а
BciMa без вийнятку ПРацiвниками Закону УкраТни ,,Про охорону працi", .,Прсlпожежну безпеку","ПоJIоження про навчання з питань охорони працi'',
,,I'Iоложення про систему управ.lrirrня охороtlою 1-1рацi", ii.lшими норма,I.иl]llими
документами.
5.2.За порушення нормативних документiв з охорони працi
притягаIоться до дисциплiнарноТ, адмiнiстративгtоТвiдповiдальностi згiдно законiв
5.3. Адмiнiстрацiя управлiння зобов'язусться:
5.3,1 . Не допускати ло роботи жодного прашiвника без ввiдного
з охорони працi та технiки безпеки ;

5,З,2, Проводити перiодичнi цiльовi irrструктажi по технiцi безпеки -|

працiвниками, якi викону}оть HoBi види робi;r.;5,3,3, ЗабезпечитИ свосчасне виконання заходiв щодо забезпеченIIrl
IJормативiв безпеки, гiгiени працi, створення безпечних i нешкiдливих умовпрацi, пiдвищення iснуючоl-.о рiвня о"орЬ,-," прачi;
5,з-4- Контролювати стан безпеки iпобутових умов в управлiнlri вiдlltlвiдt-tо дсlЗаконiв УкраТни ,,Про охорону працi'';
5.3,5, За працiвtlllками , якi втратили працездатнiсть в зв''я:]ку з I{ещасFIими
випадками, зберiгати мiсце роботи та середIlrо заробiтну тlлату на весь llерiод
вiдновлення працездатностi.
5,4, УповноВажениЙ трудового колективу зобов'язусться:
5,4,1. ПроводИти постiйний контроль за дотриманнrIм правил з охорони
працi,електробезпеки та пожежнот безпеки ,

5,4.2. Брати участЬ у розслiдУваннi FIеIцасFIих вигlадкiв, гIов''яЗаIlих ,]

l]иконанIlям службових обов"язкiв i розробляти заходи гlо Тх IIоIIереджеIIIJIо.5.5. Трудовий t(олектив зобов'язусться:
5,5,1, Вивчати та неухильно виконувати вимOги нормативних aKTiB п()
охорогri праIli ],а пожежнiй безпеrti;
5,5,2, Проходити навчаннЯ з питань охорони працi, з,гехнil<и бе.зtlеt<и.
виробничоТ caHiTapiT, гiгiсни ПРацi i протипожежноТ охороIIи;

виt-tнi працiвники
1,а кримiна:tь1-1сli'

УкраТни.

iнструктажу
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5.5.з. Негайно повiдомляти керiвника структурного пiдроздiлу про настання
нещасного випадку;
5,5.4. !Отримуватись правил експлуатацiТ устаткування i комп"ютерноТ
гехнiки, норм, правил, iнструкrдiй з охорони прачi.

6. Робочuй час, соцiа"цьне сmрuхувuнttrь
a'

б.|. Адмiнiстраuiя зобов'язусться :

6.1.1. Вс,гановити для Bcix llрачiвникiвтривалiсть робочого.гижня 40 годиlr.
ГIочаток робот,и о 9:00 год., закiнченtrя - lВг.о:t. П'ятниllя з 9:00 до l6:45 хв.
Перерва на обiд з l3:00 год, до 13:45 го;t., Вихiлнi ztHi - субо.га, не/lirtя.
Напередодrri святкових i неробочих днiв (ст.7З КзпП УкраТни) тривалiсть
роботи працiвникiв скорочу€ться на одну годину.
6.|.2. ПРацiвникам, якi мають дiтей BiKoM до 15 poKiB та iншим катег,орiяtм
працiвникiв, що визначенi Законом УкраТни" Про вiдпустки" надава,ги
шорiчну вiдпустку на першу вимогу;
6.1.3. Щорiчr-rу вiдпустку на прохання працiвника може бути подiлеllо IIа
ЧаСТИНИ бУль-якоТ тривалос,гi, за умови ttlo безперервна iT частиI-iа
становитиме не менше l4 календарних лнiв.
6.1.4.ЩОРiчнi вiдпустки надавати працiвлtикам вiдповiднсl до граtРiка вiдпусток.
За заявоIо працiвника щорiчна вiдпустка може бути надана поза графiком
вiдгlусток або перенесена на iнtttий перiо;t.
6.1.5.Виплата вiдпускних проводиться в TepMiH визначений закоl-tодавством. за
бажанням працiвника виплату вiдпускних, проводити в термiни вказаlli в ,lаtявi

про надання вiдпус,гки.
6.1 .6. За сiмейними обставинами та з irtших причин працiвrrику наlIасться
вiдпустка без збереження заробiтноi плати тривалiстю не бiльше 15
календарних днiв на pik. Особам, якi одружуються, - тривалiстло 3
календарних днi, працiвникам у разi cMepTi рiдних по kpoBi або по tп"ltкlбу:
чоловiка (Лружиr-rи), батькiв (вiтчима,мачухи), дитиllи (гlаси[Iка,llадчiрки),
братiв, сестеР тривалiстtо 3 калегIдарних днi без ypaхyBallHrI
часу,необхiдного для проТзду до мiсцяr гIоховання i назаlt,iнtllих рiлних -r,ривалiстrо l календарний день без урахування часу,необхi,rtного /tjIrl
проТзду до мiсця поховання i назад.
6. l .7.Надавати додатковi оплачуванi вiлпустl{и:
а) гrосадОвим особам мiсцевогО самовряДування, заJlе>ttно Bilt с-гажу робот.и в
органаХ мiсцевого самовря/{уваIJrrя до l5 каJlендарних лгtilз (c,r,.35 Закоlry
УкраТни "Про державну службу").
f]одаткову оплачувану вiдпустку тривалiстtо 5 калеrlдарних днiв надавати
посадовим особам мiсцевого самоврrIдування, пiсля l0 pokiB с,гажу
державнот служби таl або служби в органах мiсцевого самоврядуваl{IIя, а
починаючи з 1 l -го року цю додаткову вiдпустку збiльшувати IIа 2
календарних днi за кожний наступний pik, але не бiльrrtе l5 кален/lарFlих
лгriв ([IocTaHoBa KMIY вiд 2] квiтнЯ 1994 рокУ J\l,r 250 "Про lloprl/loк i умоlзи

Б



надання державн им службовцям додатко I]их оплачуван их вiдпуст,о l<" ).
б) жiнui, яка працюе i маС двоХ або бiлЬше дiтей BiKoM дсl 15 poKiB, або
дитину - iнвалiда, або яка усиновила дитину,одинокiй MaTepi, батьку який
виховус дитину без MaTepi (у тому числi i у разi тривалого перебуваннrl
MaTepi в лiкувальному закладi), а також особi, яка взяла дитину пiдt опiк},.
I{адасться щорiчно додаткова оплачуваIjа вiдпустка тривалiсткr j0
календарних днiв без урахування святI(ових i неробочих лнiв (ст.19 Заkон1,
УкраТни "Про вiдпустки", ст.73 кЗ пП УкраТни). За FIarIBHoc.гi декirIькох
пiдстав для надання цiет вiдпустки iT загальна трива.пiсть не може
перевищувати 17 календарних днiв.
в) праuiвникам, якi успiшlно навчаються без вiдривУ Bi.,_t rзиробниll|.ва у
ВИIЦИХ НаВЧаЛЬниХ Закладах, навчаJIьIIих заклалах пiс;IядиIIJlомliоТ освir.и t.a

аспiрантурi надаIотьсЯ додаткоВi оплачуванi вiдгlустки (ст..15 Закону
УкраТни "Про вiдпустклt").
6.1.8.щорiчна вiдпустка повинна бути перенесена на iнший перiод або
продовжена у разi:
l ) тимчасовот непрацездатностi працiвника, засвiдченот у встановленому
порядку;
]) виконання працiвником державних або громадських обов'яtзкiв, ,tklllo
згiдно iз законодавствоNt BiH пiдлягас звiльненл{lо на цей час вiд ocltoBltoj.
роботи iз збереження\l заробiтноТ п-rат1-1:

3) настаНня строКу вi:пlсткI.1 \,зв'язк\ з вагiтнiстю i пологами;
-l) збiгУ щорiчгrоТ вi:пустки з вiлпусткою \ зв"язк\ з навчанням.
6.1.9.за бажанням працiвника частина щорiчнот вiдпустки замiнtостьсяl
грошовоrо компенсацiею при наявностi ekorroMiT фо"ду оплати гlраui IIа
поточний pik. При цьому тривалiсть наданот працiвниковi щорiчнот т.а
додаткових вiдпчсток не повинI]а бути менша, нiж 24 KaJleHдapr-ri дrri.

7 . Пр uкiнцевi полоilсення.

7.1. Адмiнiстрачiя зобов"язус.tься НаДрукува.ги, забезllечи,ги pecc,l.pauiltl l.a

розмноженнrI колективноI,о договору для Bcix пiдроздiлiв управ"ll iння.
7.2, Колективний логовiр пiдписан иЙ у трьох примiрниках, яtкi зберir.аю,гьсrl у
кожноТ iз cTopiH та ре€стРуючогО органУ i MatoTb однакову юридичну силу.
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