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-1. зАгАлънI положЕння

l .1. I]ей колективний договiр (далi - ,,Щоговiр) укладаеться з метою

регулювання виробничих, трудових, соцiально-економiчних вiдносин,

узгодження iHTepeciB адмiнiстрацii комун€rльного закладу
<Щентралiзована публiчна бiблiотека МоршинськоТ територiальноi
громади)> Моршинськоi MicbKoi ради (далi - Адмiнiстрацiя) та трудового
колективу комун€tльного закладу <I_{ентралiзована публiчна бiблiотека.
МоршинськоТ територiальноТ громади)> МоршинськоТ мiськоi ради (далi -
Трудовий колектив бiблiотеки). Щоговiр розроблено вiдповiдно до
Кодексу законiв про працю УкраiЪи, ЗаКону УкраТни <Про колективнi
договори та угоди)), iнших нормативно правових aKTiB, генеральноТ,
галузевоi та регiон€Lпьно-г.шузевих угод

!оговiр мiстить взаемно узгодженi зобов'язання cTopiH, якi його

укл€Lпи, щодо створення умов для реалiзацii професiйних, трудових i
соцiально-економiчних прав та iHTepeciB прачiвникiв.

1.2. Сторонами цього договору е адмiнiстрацiя комунzLльного
закладу <Щентралiзована публiчна бiблiотека МоршинськоI
територiальноI громади) МоршинськоТ MicbKoi ради (далi - Бiблiотека) та
труловий колектив в особi уповноваженого трудового колективу, який
представляс iнтереси працiвникiв закладу.

1.3. Уповноважений трудового колективу мае IIовноваження
визначенi чинним законодавством на ведення колективних переговорiв
вiд iMeHi працiвникiв, укладення колективного договору виконання
зобов'язань трудового колективу визначених цим договором.

|.4. Адмiнiстрацiя пiдтверджуе, що вона мае повноваження
визначенi чинним законодавством на ведення колективних переговорiв,
укладення колективного договору i виконання зобов'язань сторони
власника, визначених цим договором.

1.5. Сторони визначають повноваження одна одноi i
зобов'язуються дотримуватися принципiв соцiального партнерства.

1.6. Положення колективного договору розповсюджуеться на Bcix
працiвникiв Бiблiотеки та ii фiлiй. Положення договору с обов'язковими
для cTopiH, що його уклчtли.

|.7 . Колективний договiр зберiгае чиннiсть протягом строку, на
який його укладено, або може бути переглянутий за згодою cTopiH. При
змiнi керiвника чиннiсть колективного договору зберiгасться вiдповiдно
до положення cTaTTi 9 Закону УкраiЪи uПро колективнi договори i

угоди).
1.8. Колективний договiр зберiгас чиннiсть у разi змiни складу,

структури, найменування комун€Lпьного закладу.
1.9. У разi реорганiзацii закладу колективний договiр зберiгас

чиннiсть протягом строку, на який його укладено, або може бути
переглянутий за згодою c,TopiH.
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1.10. Сторони зобов'язуються здiйснювати систематичний
двостороннiй контроль за виконанням Колективного договору i

розглядати цi питання на спi.шьних засiданнях в Mipy необхiдностi.
1.11. Адмiнiстрацiя бiблiотеки зобов'язуеться в мiсячний TepMiH

пiсля пiдписання договору забезпечити його тиражування для кожноТ

фiлii, та ознайомлення з ним ycix працiвникiв, а також тих, кого приймае
на роботу.

I.|2. Yci угоди про оплату працi та премiювання, не зафiксованi в

даному договорi визнаються недiйсними.
1.13. Сторони домовились, що в перiод дii договору,

виконання адмiнiстрацiею його положень, працiвники не
вимог iз питань охоплених цим договором.

1.14. Цей колективний договiр прийнятий заг€uIьними зборами
трудового колективу комун€шьного закJIаду <<I-{ентралiзована публiчна
бiблriотека Моршинськоi територiальноi громади) 23 лютого 2021 року.

2. TEPMIH Лi КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ТА
ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН

I ДОПОВНЕНЬ ДО НЬОГО

2.|. Колективний договiр укладено,на 202|-2025 роки, та набирае
чинностi з дня його пiдписання представниками cTopiH та дiе до
укладення нового договору. Пiсля закiнчення строку чинностi договiр
продовжуе дiяти до того часу, поки сторони не укладуть новий, або не
переглянуть чинний.

2.2. Будь-яка iз cтopiH не ранiше як за три мiсяцi до закiнчення
строку дii договору письмово повiдомляс iншу сторону про початок
переговорiв щодо укладання нового договору.

2.3. Змiни i доповнення до договору вносяться тiльки за взасмною
згодою cTopiH i, в обов'язковому порядку вносяться у зв'язку iз змiнами
чинного законодавства, угод вищого рiвня (генеральноi, галузевоi,
регiональноi) з питань, що е предметом договору.

2.4. Сторона, яка iнiцiюс внесення змiн i доповнень до договору,
письмово повiдомляс iншу сторону про початок проведення переговорiв
(консультацiй) та надсилае своi пропозицii, що спiльно розглядаються у
10-денний TepMiH з дня ik одержання iншою стороною.

3. розвиток БIБлIотЕки

З метою пiдвищення
соцiально-економiчноТ бази :

ефективностi роботи, створення належноТ

Адмiнiстрацiя зобов' язу€ться :

З.1. Забезпечити формування стратегiТ розвитку i прогнозуванIrя
розвитку Бiблiотеки, пiдвищення ефективностi роботи, свосчаснiст,ь
виплати заробтноТ плати та iнших випJIат.

au уrо""
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З.2. Забезпечити працiвникiв матерiально-технiчними ресурсами,
необхiдними для виконання функцiон€ulьних обв'язкiв, створити належнi

умови працi
3.3. Запровадити систему матерiального i морального стимулювання,

дбати про пiдвищення ефективностi працi, рацiон€lJIьного використання
технiки, обладнання, запровадження нових, бiльш продуктивних методiв

роботи, тощо
3.4. Забезпечувати дотримання працiвниками труловоТ дисциплiни та

правил внутрiшнього трудового розпорядку.
3.5. Через завiдувачiв фiлiй своечасно виконувати

поставленi перед бiблiотекою.
3.6. Забезпечити дотримання працiвниками труловоi дисциплiни та

правил внутрiшнього трудового розпорядку.

З метою захисту законних прав та iHTepeciB працiвникiв Бiблiотеки

уtIовноважений трудового колективу зобов'язуеться:

3.7. Сприяти дотриманню правил внутрiшнього трудового

розпорядку, труловоТ дисциплiни, правил охорони прачi та технiки
безпеки.

3.8. Забезпечити правильну експлуаhацiю, збереження та рацiональне
використання обладнання, технiки i матерiа.пiв, переданих колективу для
здiйснення ik функчiон€шьних обов'язкiв.

3.9. Запобiгати виникненню колективних трудових спорiв, а в разi iх
виникнення, прагнути до iх якнайшвидшого роз'яснення.

3.10. Контролювати дотримання в закладi законодавства про працю.
3.11. Вимагати вiд адмiнiсr:рачii припинення рiшень, якi суперечать

дiючому законодавству та цьому колективному договору.

4. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА ЗВIЛЬНЕIIНЯ ПРАЦIВНИКIВ

4.1. Працiвники реалiзують свое право на працю шляхом укладення
письмового трудового договору з адмiнiстрацiею.

4.2.Прийом, переведення та звiльнення з роботи оформлю€ться згiдrrо
iз вимогами КЗпП Украiни.

4.З. Складаючи письмовий трудовий договiр, Адмiнiстрачiя
зобов'язана вимагати вiд особи, що приймаеться на роботу: трудову
книжку, паспорт, вiйськовий квиток (у вiйськовозобов'язаних), довiдку
про присвоення iдентифiкацiйного номера, диплом, чи iнший документ,
що пiдтверджуе отриману ocBiTy або професiйну пiдготовку.

4.4. У випадку прийняття на роботу, переведеннi на iншу роботу
Адмiнiстрацiя зобов'язана ознайомити працiвника з його правами та
обов'язками, проiнформувати пiд пiдпис про умови працi, ознайомити,
ознайомити з Правилами внутрiшнього трудового розпорядку,
колективним договором, посадовою iнструкцiею, надати працiвнику
робоче мiсце, провести з ним iнструктаж з технiки безпеки, виробничоI
caHiTapii, гiгiени працi та протипожежнiй oxopoHi.
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4.5. Особам, якi вперше прийнятi на роботу, не пiзнiше нiж в

п'ятиденний TepMiH з дня прийняття на роботу виписуеться трудова
книжка.

4.6. Дiя трудового договору може бути припинена за iнiцiативою
шрацiвника, роботодавця та з iнших причин, передбачених
законодавством Украiни (ст. 36, З7-|, 38, 40, 4| КЗпП Украiни), з
обов'язковим дотриманням процедури та умов звiльнення, визначених
законодавством.

4.7. В день звiльнення роботодавець повинен повернути робiтцилсу
трудову книжку з внесеним записом про звiльнення, видати працiвнику
копiю нак€ву про звiльнення, та провести з ним повний розрахунок. Щнем
звiльнення вважаеться останнiй день роботи.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ ЗАЙНЯТОСТI ПРАЦIВНИКА

5.1. Рiшення про змiни в органiзацii праui, лiквiдацii, скорочення
чисельностi або штату працiвникiв приймати лише пiсля попереднього
проведення переговорiв (консультацiй) не пiзнiше як за 2 мiсяцi до
здiйснення цих заходiв.

5.2. У разi виникнення необхiдностi вивiльнення працiвникiв на
пiдставi п.1', ст.40 КЗпП Украiни: l

5.2.I. Здiйснювати вивiльнення лише пiсля використання ycix
можливостей забезпечити iх роботою на iншому робочому мiсцi;

5.3. Надавати BciM бажаючим можливостi працювати без будь-яких
обмежень трудових прав працiвника, збереження повноi тривалостi
оплачуваноi вiдпустки та Bcix гарантiй, пiльг, встановлених цим
колективним договором.

5.4. Здiйснювати прийом на роботу працiвникiв лише у випадках
наявностi вакантних робочих мiсць та за умови якщо не прогнозусться ix
вивiльнення на пiдставi п.1, ст.40 КЗпП УкраiЪи.

5.5. Працiвник, з яким розiрвано трудовий договiр у зв'язку зi
скороченням чисельностi або штату працiвникiв, протягом одного року
мас першочергове IIраво на укладення трудового договору в разi вiльних
вакантних мiсць працiвникiв аналогiчноi квалiфiкачii.

Уп овноважен и й трудового колективу зобов' язуеться :

5.6. Вести роз'яснюваJIьну роботу з питань трудових прав та
соцiа-пьного захисту Bcix працiвникiв.

5.7. ,Щавати згоду на притягнення не сумлiнних працiвникiв до
дисциплiнарноi вiдповiдальностi, надання попередження, догани,
звiльнення, лише пiсля використання Bcix можливостей для збереження
трудових вiдносин.

Використовувати надане законодавством переважне право на
збереження роботи окремим категорiям працiвникiв.



б.трудовI вIдносини, тривАлIсть роБочого чАсу тА вIдпочинку
ПРАЦIВНИКIВ БIБЛIОТЕКИ

6.1. Для працiвникiв Бiблiотеки встановлюсться робочий тиждень
згiдно з графiками роботи. Трива-гriсть робочого часу працiвникiв не
повинна перевищувати 40 годин на тиждень.

працiвникiв Бiблi юеться настyпний режим
Щиректор Бiблiотеки робочi днi - ПН-ЧТ - 9:00-18:00

ПТ - 9:00-17:00
обiд - 13:00-14:00

вихiднi: субота, недiля

Бiблiотекар Бiблiотеки (0.5 ставки)

iотеки встановл

робочi днi - ПН, СР - 1 1 :00- 18:00
ПТ- 11:00-17:00
обiд (ПН, СР, ПТ) - 15:00-16:00

вихiднi: субота, недiля

Прибиральник службових примiщень Бiблiотеки (0.5 ставки)
робочi днi * ПН-ПТ - 14:00-18:00
вихiднi: субота, недiля

Iнженер з охорони працi (0.5 ставки)
робочi днi - ПН-ПТ - 14:00- 18:00
вихiднi: субота, недiля

Провiдний методист Бiблiотеки: робочi днi - ПН-ЧТ - 9:00-18:00
ПТ - 9:00-17:00
обiд - 13:00-14:00

вихiднi: субота, недiля

iвникiв

Щля бiблiотек-ф iл iй с.Воля Задеревацька, с. Задеревач, с.Н.Лукавиця,
С.В.ЛУКаВИЦя, с.Фалиш, c.CTaHKiB, с.!овге, с.Лисовичi, с.Баня Лисовицька

робочi днi - СР-НД - 11:00-20:00
обiд - 15:00-16:00

вихiднi: понедiлок, BiBTopoK

Щля бiблiотеки-фiлii с.Горiшне (0.5 ставки)
робочi днi - ВТ-СР, ПТ-НД -
вихiднi: понедiлок, четвер

6.2. Напередоднi святкових та неробочих
працiвникiв скорочусться на одну годину.

14:00-18:00

днiв тривалiсть робо,ги

---



6.3. АдМiнiстрацiя зобов'язана органiзувати та вести графiк облiку
виходу працiвникiв на роботу.

6.4. Робочий день починасться i закiнчусться згiдно затверджених
графiкiв роботи, з перервою на обiд.

6.5. Працiвники мають право на короткочаснi перерви caHiTapHo-

гiгiснiчного призначення.
6.6. Працiвникам забороняеться з€шишати робоче мiсце без ЗГОДИ

безпосереднього керiвника.
6,7. В робочий час забороняеться вiдривати працiвникiв вiд . iк

безпосередньоi роботи, змушувати ix виконувати суспiльнi обов'язки чи

брати участь в рiзних заходах не пов'язаних з виробничою дiяльнiстю.
б.8. Щорiчнi вiдпустки надаються Адмiнiстрачiею згiдно графiКа,

який затверджуеться не пiзнiше 5 сiчня поточного року. Графiк НаДаННЯ

вiдпусток склада€ться таким чином, щоб була забезпечена норМаJIЬНа

робота Бiблiотеки та iT фiлiй, а також сприятливi умови для вiдпочинкУ
працiвникiв.

б.9. Тривалiсть щорiчноi основноi вiдпустки працiвникiв Бiблiотеки
(директора, завiдувачiв фiлiй, бiблiотекарiв, провiдного методиста)
становить 24 календарних днi та 4 календарних днi за ненормоваtrиЙ

робочий день (вiдповiдно п.2, ст.8 ЗУ <Про вiдпустки>). Святковi та
неробочi днi пiд час визначення трив€ulостi'вiдпустки не враховуЮться.

6.10. Тривалiсть щорiчноi основноi вiдпустки iнженера з охоронИ
працi та прибир€tльника службових примiщень - 24 календарних днi.

6.11. Працiвникам Бiблiотеки за наявностi I i II групи iнвалiдностi
надаеться щорiчна основна вiдпустка трив€tлiстю 30 календарних днiв, а

iнвалiдам IIl групи - 26 календарних днiв (згiдно ч.7, ст.6 Закону Украiни
<Про вiдпусткп>).

6.12. За домовленiстю cTopiH надавати працiвникам щорiчнi
вiдпустки повноi тривалостi до настання шестимiсячного TepMiHy
безперервноi роботи у гlерший piK роботи згiдно cT.l0 Закону Украiни
<Про вiдпустки>.

6.13. За умови наявностi не використаних днiв за попереднi rrерiоди

роботи, r-rдорiчнi оплачуванi вiдпустки надавати в такому порядку:
.невикористана основна вiдпустка за попереднi перiоди роботи;
оневикористана додаткова вiдпустка за попереднi перiоди роботи;
.основна вiдпустка за дiючий перiод роботи;
.додаткова вiдпустка за дiючий перiод роботи.

6.14. Щорiчну основну вiдпустку на прохання працiвника може бути
подiлено на частини будь-якоi тривалостi за умови, що основна
безперервна ii частина становитиме не менше 14 к€шендарних днiв.
Невикористану частину щорiчноi основноi вiдпустки мае бути надано
працiвникам до кiнця робочого року, €tле не пiзнiше |2 мiсяцiв гtiсля

закiнчення робочого року за який надасться вiдпустка.
6.15. Працiвникам, якi мають дiтей BiKoM до 15 poKiB та iншим

категорiям працiвникiв, що визначенi Законом УкраТни <IIро вiдпустки>
надасться щорiчна вiдпустка на першу вимогу.
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6.1б.,Щ;rя окремих категорiй працiвникiв можуть надаватися TaKi види
додаткових вiдпусток передбаченi Законом УкраТни <Про вiдпустки>

6. 1б. 1. Додатковi оплачуванi:
оу зв'язку з навчанням у середнiх, професiйно-технiчних, вищих

навч€UIьних закладах, навчаJIьних закладах пiслядипломноi освiти та
аспiрантурi;

осоцiальнi вiдпустки, зокрема у зв'язку з вагiтнiстю i пологами,для
догляду за дитиною до досягнення нею 3-рiчного BiKy, у зв'язку з

усиновленням дитини, вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей, та дiтей-
iнвалiдiв (ст. l7-19 ЗУ uПро вiдпустки>)

6.|7. Вiдпустка без збереження заробiтноТ плати за згодою cTopiH
надаеться працiвнику за сiмейними обставинами та з iнших причин на
TepMiH, обумовлений угодою мiж працiвниками та адмiнiстрацiсю, €uIе не
бiльше 15 календарних днiв на piK (ст.2б Закону УкраiЪи <Про вiдпустки>).

6.18. Вiд без збереження заробiтноi плати надаеться за бажанням
працiвника в обов'язковому порядку (ст.25 Закону Украiни кПро
вiдпустки>).

6.19. Заяву про надання щорiчноi основноI вiдпустки працiвники
подають не менше як за 2 тижнi до початку вiдпустки. Заробiтна плата за
перiод вiдпустки виплачусться за 5 днiв (але не пiзнiше нiж за 3 днi) до
початку вiдпустки.

6.20. У разi звiльнення працiвника, йому виплачуеться грошова
коМпенсацiя за не використанi ним днi щорiчноi основноi та додатковоi
вiдпустки (згiдно ЗУ <Про вiдпустки>>).

6.2L Вiдкликання з щорiчноi вiдпустки працiвникiв проводиться
вiдповiдно до ч.8, ст.79 КЗпП Украiни. У разi вiдкликання працiвника з
вiдпустки його працю оплачують з урахуванням Tiei суми, що була
нарахована на оплату невикористаноi частини вiдпустки.

7.ОПЛАТА ПРАЦI ПРАЦIВНИКIВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(ЦЕНТРАЛIЗОВАНА ПУБЛIЧНА БIБЛIОТЕКА>

7.1. Оплата працi працiвникiв Бiблiотеки здiйснюеться за тарифними
ставками, посадовими окладами вiдповiдно до виконуваноi роботи, посади,
ЗаЛеЖнО вiд професii та квалiфiкацiT, складностi та умов виконання роботи
виходячи з умов оплати працi встановлених для працiвникiв сфери
культури Законом Украiни вiд |4.12.2010 J\tb2778-VI <Про культуру) та
Постанови Кабiнету MiHicTpiB вiд 30.08.2002р. Nч1298 uПро оплату працi
працiвникiв на ocHoBi единоi тарифноi сiтки розрядiв та коефiцiснтiв з
ОПЛаТИ працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей
бюджетноi сфери>

7.2, Щжерелом фiнансування фо"ду оплати прачi с кошти мiського
бюджету.

7 .З. Фонд оплати працi формуеться
чисеJIьностi працiвникiв, ix посадових окладiв,
i доплат, доIIомоги, премiй.

виходячи з розрахунку
коштiв на виплату надбавок



7.4. Розмiр посадового окладу за окремою посадою встановлюеться у
штатному розписi, який затверджус директор Бiблiотеки за погодженням з
органом управлlння.

7.5. .Щоплата за вислугу poKiB виплачу€ться щомiсячно працiвникам
бiблiотеки у розмiрах, встановлених згiдно Постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни вiд 22 сiчня 2005 року J\b84 <Про затвердження Порядку виплати
доплати за вислугу poKiB працiвникам державних i комуна_гIьних
бiблiотек>:

о3 i бiльше poKiB - I0% посадового окладу;
о 10 i бiльше poKiB - 20% посадового окладу;
о20 i бiльше poKiB - з0% посадового окладу.

7.6. Заробiтна плата виплачуеться згiдно ст.115 Кодексу законiв гlро
працю Украiни двiчi на мiсяць: за першу половину поточного мiсяця - з 14
по 20 число поточного мiсяця, за другу половину - з 1 по 7 число
наступного мiсяця. У разi, коли день зарплати збiгасться з вихiдним,
святковим або неробочим днем заробiтна плата виплачуеться напередоднi
цього дня. Вiдповiдальний працiвник Бiблiотеки пода€ в КУ
кЩентралiзована бухгалтерiя з обслуговування закладiв освiти та
культури>> табель облiку робочого часу двiчi: пiсля закiнчення перший 15

днiв календарних днiв мiсяця та до l чцсла наступного мiсяця. Одночасно з
виплатою заробiтноi плати проводиться iндексацiя грошових доходiв Bcix
працiвникiв в межах прожиткового MiHiMyMy установленого для
ПРацеЗДаТних осiб згiдно Порядку проведення iндексацiТ грошових доходiв
населення затвердженого Постановою КМУ вiд l7.07.200Зр. JФ1078

7.7. Працiвникам Бiблiотеки за наказом директора Бiблiо,геки, а
ДирекТорУ Бiблiотеки за нак€вом органу управлiння встановлюеться
надбавка за особливi умови роботи у граничному розмiрi до 50%
посаДового окладу в межах фоrду заробiтноi плати та кошторисного
призначення по ycTaHoBi вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраIни вiд 30 вересня 2009 року J\Ъ1073.

7.8. Керiвник мае право премiювати працiвникiв закладу за фактично
вiдпрацьований час у межах фонду заробiтноi плати та кошторисного
призначення у вiдсотках до посадового окладу, фiксованою сумою у межах
фо"ду заробiтноi плати та кошторисного призначення вiдповiдно до
Положення про премiювання працiвникiв комун€шьного закладу
<I_{ентралiзована публiчна бiблiотека Моршинськоi територiальноТ
громади)), що додаеться до колективного договору.

Премiя не нада€ться працiвникам Бiблiотеки за мiсяць у якому iх було
прийнято на роботу, або звiльнено з роботи.

7.9. Згiдно iз постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 30 вересня
2009 р. J\Ъ|062 <Про доповнення постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд
22 сiчня 2005р. J\Ъ84) за наказом директора Бiблiотеки, а директору
Бiблiотеки за наказом органу управлiння надасться допомога на
оздоровлення пiд час надання щорiчноi ocHoBHoi вiдпустки в розмiрi
ПОсаДоВого окладу, та матерiальна допомога на вирiшення соцiально-
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вiдрядженнi
про гIрацю,
(зi змiнами),
та закордон,

l1

побутових питань в розмiрi до посадового окладу в межах фонду
заробiтноi плати та кошторисних призначень.

7.10. Оплата перiоду перебування працiвникiв у
здiйснюсться вiдповiдно до cT.l21 Кодексу законiв
Податкового кодексу Украiни вiд 02.|2.2010р. J\Ъ2755-VI
Iнструкчii Jф59 Про службовi вiдрядження в межах УкраТни
затвердженоТ наказом lVliнфiну вiд l3.03.1998p. N959 (зi змiнами).

7.||. При оплатi часу перебування працiвника у вiдрядженнi
порiвнюсться сума середньоденного заробiтку та денного зароýiтку
працiвника у разi, якщо:

rзаробiтна плата вища його середнього заробiтку, виплатити за час
вiдрядження заробiтну плату, тобто днi вiдрядження оплачуються, як i

решта робочих днiв мiсяця;
обiльшим е середнiй заробiток, то виплачусться середня заробiтна

плата, тобто днi вiдрядження оплачуються за середнiм заробiтком.
7.|2. Адмiнiстрацiя та уповноважений трудового колективу

домовились про надання працiвникам послуг iз проведення безготiвкових

розрахункiв.
7.1З. Адмiнiстрацiя та уповноважений трудового колективу

домовились про надання прачiвникам послуг iз проведення безготiвкових
розрахункiв iз заробiтноТ плати та управлiння власними грошовими
коштами за допомогою банкоматiв та пост термiна-гriв.

7.|4. Вiдрахування iз заробiтноi плати, непередбаченi чинним
законодавством здiйснюються лише за письмовою згодою працiвника.

7.15. Вiдомостi про оплату прачi працiвникiв Бiблiотеки надаються
TpeTiM особам лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

7.|6. Пр, кожнiй виплатi заробiтноi плати адмiнiстрачiя повинна
повiдомляти працiвникiв Бiблiотеки про нараховану та утриману заробiтну
плату згiдноу згiдно ст.110 КЗпП Украiни.

7.|7. При необхiдностi та за згодою працiвника йому встановлюеться
неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата працi в

цих випадках проводиться пропорчiйно вiдпрацьованому часу.

8. ЗАОХОЧЕННЯ ТА СТЯГНЕННЯ

8.1. За сумлiнне виконання cBoik трудових обов'язкiв, трив€Lлу та
бездоганну роботу, iнiцiативнiсть та iншi досягнення в робо,гi
застосовуються TaKi види заохочення працiвникiв:

ооголошення подяки;
овручення листа подяки, грамоти;
.премiювання;

8.2. За порушення труловоТ дисциплiни чи невиконання або
нен€Lпежне виконання з вини працiвника покладених на них трудових
обов'язкiв вживаються заходи дисциплiнарного стягнення.

За порушення трудовоi дисциплiни до працiвника може бути
застосовано лише одне з таких стягнень:
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безпосередньо за фактом виявлення проступку, але не пiзнiше нiж за один
мiсяць з дня його виявлення, не враховуючи час звiльненя працiвника вiд
роботи, в зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю чи перебуванням йогdу
вiдпустцi.

8.5. Дисциплiнарне стягнення не може бути накладено пiзнiше шести
мiсяцiв з дня здiйснення проступку.

8.б. Пр" накладеннi дисциплiнарного
врахову€ться ступiнь тяжкостi проступку
обставини) за яких вчинено проступок, i попередню роботу працiвника.

8.7. .Щисциплiнарне стягнення оформлясться наказом, iз зазначенням

одогана;
озвi;rьнеt-tня.

8.З. Адмiнiстрацiя мас право
стягнення передати питання про

розгляд трулового колективу.

замiсть накладення дисциплiнарного
порушення труловоТ дисциплiни на

8.4. Щисциплiнарне стягнення застосовусться Адмiнiстрацiсю

стягнення Адмiнiстрацiсю
та заподiяну ним шкоду,

мотивiв його застосування i повiдомляеться працiвника пiд пiдпис.
8.8. Якщо протягом року з дня накладення дисциплiнарного стягнення

працiвника не було пiддано новому стягненню, то BiH вважа€ться таким,
що не мав дисциплiнарного стягнення.

8.9. Якщо працiвник не допусiив нових порушень труловоi
Дисциплiни та проявив себе як сумлiнниЙ прачiвник, то стягнення може
бути зняте до закiнчення одного року

8.10. Протягом TepMiHy дii дисциплiнарного стягнення заходи
заохочення до працiвника не застосовуються.

9.УМОВИ ТА ОХОРОНА ПРАЦI

9.1. охорона працi в Бiблiотецi регулюсться виконанням
адмiнiстрацiсIо та BciMa працiвниками ЗУ <Про охорону працi>, Кодексу
ЦИВiльноГо Захисту Украiни, Типового положення про порядок проведення
навчання i перевiрки знань з питань охорони працi та Перелiку робiт з
ПiДВИЩеною небезпекою, Положення про систему управлiння охороною
працi, iншими нормативно-правовими актами.

9.2. За ПорУшення нормативно-правових aKTiB з питань охорони прачi
ВИННi пРацiвники притягаються до дисциплiнарноi, адмiнiстративноi i
кримiнальноi вiдповiдальностi згiдно законiв Украiни

Адмiнiстрацiя зобов'язу€ться :

9.3. Забезпечити виконання комплексних заходiв щодо досягнення
встановлених нормативiв безпеки, гiгiени працi та виробничого
СеРеДОВиЩа, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, запобiгання
виробничого травматизму, професiЙним захворюванням i аварiям.

9.4. ЗДiйснювати навчання гrрацiвникiв з питань охорони прачi та
ПРОВеДеНня iнструктажiв з технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, гiгiсни
працi i протипожежноТ охорони.
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9.5. Забезпечити своечасне виконання заходiв щодо забезпечення
нормативiв безпеки, гiгiени працi, створення безпечних i нешкiдливих
умов працi, пiдвищення iснуючого рiвня охорони прачi.

9.6. Виконувати заходи з пiдготовки установи до роботи в ociHHbo-
зимовий перiод у TepMiH до 1 жовтня щорiчно.

9.7. Забезпечити суворе дотримання працiвниками9./. 5аоезпечити суворе дотримання працlвниками установи вимог
Закону Украiни пПро охорону працi>, нормативних aKTiB про охорону
працi, правил роботи за комп'ютерами та оргтехнiкою, Закону УкраIни

9.8. Здiйснювати контроль за дотриманням норм, правил, стандартiв,
та iнструкцiй з охорони працi, встановлених вимог поводження з
комп'ютерами, брати активну участь у cTBopeHHi безпечних умов працi;
проводити аналiз i перевiрку умов працi та вносити пропозицii
адмiнiстрацii бiблiотеки щодо ik полiпшення.

9.9. За працiвниками, якi втратили працездатнiсть, у зв'язку з
нещасним випадком, зберiгати мiсце роботи та середню заробiтну плату на
весь перiод до вiдновлення працездатностi.

9.10. Сприяти проходженню медичних оглядiв працiвниками закладу.

УповноважеIlий трудового колективу зобовОязусться:

9.1 1. Здiйснюва,ги контроль за виконанням заходiв з охороrrи працi.
9.|2. Проводити аналiз i перевiрку умов прачi та вносити пропозиlдiТ

виконанням службових обов'язкiв i розробляти заходи по ix
попередженню.

Працiвники Бiблiотеки зобов'язуються:

9.|4. Вивчати та виконувати вимоги правил i нормативних aKTiB з
охорони працi.

9.15. Проходити навчання з питань охорони працi, з технiки безпеки,
виробничоi caHiTapii, гiгiени працi та протипожежноi безпеки.

9. lб. !отримуватися правил експлуатацiТ устаткування i комп'ютерноТ
технiки, норм, правил, iнструкцiй з охорони працi.

9.|7. Брати активну участь у cTBopeHHi безпечних умов працi.
9.18. Негайно повiдомляти адмiнiстрацiю про настання нещасного

випадку.
9.19. Вносити пропозицiI по лiквiдацii можливих аварiйних ситуацiй

обладнання Бiблiотеки та запобiгання пожеж.

адмiнiстрацiТ Бiблiотеки щодо ik покращення.
9.13. Брати участь у розслiдуваннi нещасних випадкiв, пов'язаних з

1з



10. зАключнI положЕння.
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Адмiнiстраuiя та уповновахсений трудового колективу в ме}ках
своеi компетенцiТ зобов' язуються :

10.1. Забезпечити регулярний контроль за виконанням колективного

договору, оперативно вживати заходи впливу до тих, хто допуска€
невиконання зобов'язань колективного договору, iнформувати про це
членiв колективу. . .

10.2. Змiни i доповнення до колективного договору вносяться за

взаемною згодою cTopiH пiсля попереднiх колективних переговорiв i не

можуть погiршувати умов працi та Соцiальних гарантiй працiвникiв.
ПропозицiI щодо змiн i доповнень повиннi бути apryMeнToBaHi.

10.3. Адмiнiстрацiя зобов'язуеться надрукувати, забезпечити

реестрацiю та розмноження колективного договору для Bcix фiлiй КЗ
<Щентралiзована публiчна бiблiотека Моршинськоi територiальноi
громади)> Моршинськоi MicbKoi ради.

10.4. Колективний договiр пiдписаний у трьох примiрниках, якi
зберiгаються у кожноТ iз cTopiH та ресструючого органу i мають однакову
юридичну силу

Т.в.о директора
Комунального закладу
<Щентралiзована публiчна бiблiотека>>

Уповноважений трудового колективу

Л.А. Кирик

М.с. Янко
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<Щентралiзована публiчна бiблiотека>
на 202| -2025 роки затвердженого

заг€шьними зборами трудового колективу
протокол JYs1 вiд 2З лютого2021 роцу ,

ПОЛОЖЕННЯ
про премiювання працiвникiв

Комунального закладу
<<[dентралiзова на публiчна бiблiотека>

пПро оплату працi>, наказу MiHicTepcTBa культури i т,уризму Украiни
вiд 18.10.2005 р. J\b745 <Про впорядкування умов оплати праui
працiвникiв культури на ocHoBi Сдиноi тарифноi сiтки> (зi змiнами),
постанови Кабiнетi MiHicTpiB УкраТни вiд 30.09.2009 року Jф 1073 <Ilpo
пiдвищення заробiтноi плати працiвникам бiблiотек> з метою
стимуJIювання добросовiсноi прачi працiвникiв.

|.2. Положення про премiювання передбачас порядок матерiального
стимулювання працiвникiв за творчу активнiсть та iнiuiативу в

реалiзацiТ покладених на них обов'язкiв, сумлiнне, якiсне та сво€часне
та творче виконання завдань та доручень, новаторство в роботi, високу
результативну, плiдну працю, вагомий внесок у справу виховання
rriдростаючого поколiння, показникiв дiяльностi закладу.

1.3. Згiдно з цим положенням здiйснюсться премiювання Bcix працiвникiв,
якi працюють в комунальному закладi <I_{ентраriзована публiчна
бiблiотека Моршинськоi територiальноТ громади)).

2. Порядок i премiювання

]. ] . !иректор комунального закладу <IJентралiзована публiчна бiб.,riотека
Моршинськоi територiальноТ громади)) мае право премiюватлt
працiвникiв, що перебувають у штатi в межах фо"ду заробiтноi плати

,Щодаток
до колективного договору

мiж адмiнiстраuiею та
трудовим колективом

Комунального закладу

1.1. I_{e положення вводиться на пiдставi КЗпП Украiни, Закону УкраIни

та кошторисних призначень на вiдповiдний бюджетний piK.
2.1.1. Премiя працiвникам за мiсяць, квартzLл нараховусться за фактично

2.1.2. Нарахування премii працiвникам комун€Lпьного закладу
<IJентральна публiчна бiблiотека МоршинськоТ територiа;tьноi
громади)) проводиться на пiдставi наказу директора, директору
закJIаду - на пiдставi наказу органу управлiння.

l5

вiдпрацьований час у
кошторисних призначень
фiксованою сумою.

межах фонду заробiтноi
у вiдсотках до посадового

плати та
окладу або



].]. При преrtiюваннi мас забезпечуватись зв'язок виплат з реЗуЛЬТатами
прачi кожного окремого працiвника, а також повиннi враХоВУВаТИСЬ

KoHKpeT}ii показники дiяльностi в цiлому.
2,2,|. обов'язковими умовами для розглялу питання про надання преrriТ

е:

о добросовiсне ставлеItня до cBoix обов'язкiв;
о лотримання вимог чинного трудового законодавсТВа' ПРаВИJ

внутрiшнього трудового розпорядку;
. вiдсутнiсть порушень трудовоi дисциплiни, технiки безпеки i .

охорони прачi
2,2.2, Працiвники отримують премiю за TaKi показники в роботi:
о бездоганне виконання службових обов'язкiв, передбачених

посадовою iнструкцiею, професiйна сумлiнна праця, якiсть робОтИ,
висока виконавська дисциплiна;

. досягFIення в роботi, якi призвели до зростання рейтингу заклаДУ;

о високу результативнiсть у роботi, сумлiнне, якiсне та свосчасне Та

творче виконаI{ня завдань та доручень, новаторство в роботi,
високу результативну, плiдну працю;

о за органiзацiю та проведення iнновацiйних заходiв, ceMiHapiB,
тренiнгiв, майстер-класiв, роботу з обдарованими дiтьми, молодлю,
людьми з особливими потребами та людьми похилого BiKy;

о Ilроведення змiстовних та творчих заходiв для пiдросТаЮчоГо
поколiння, спрямованих на патрiотичне виховання, З€шУченНя

бiльшоТ кiлькостi дiтей i пiдлiткiв до участi в заходах, якi провоДитЬ
КЗ <[dентральна публiчна бiблiотека МоршинськоТ територiальноТ
громади);

о за вивчення, опрацювання, збереження пам'яток матерiальнот i

духовноi культури, науково-дослiдну дiяльнiсть, кра€ЗнавЧУ,

методичну,га видавничу роботу.
3.Щжерела премiювання
3.1. Премiя працiвникам виплачусться зарахунок асигнувань передбачених в

\Ie/(ax фо"ду заробiтrrоТ плати та кошторисних призначень на бкrджетниЙ
piK. На премiювання також спрямовуються кошти за рахунок eKoHoMiT фонлу
заробiтноТ плати, яка утворюеться гIротягом року в ycTaHoBi.
4.Причини часткового або повного позбавлення премii
4.1. Премiя не виплачуеться у разi невиконання або неналежного виконання
обов'язкiв, погiршення якостi роботи, порушення труловоI дисциплiни,
наявностi скарг, прогулiв, на перiод дисциплiнарного стягнення, порушенНя
норм з охорони праui; невиконання шравомiрних вказiвок керiвгtика,
вiдсутнiсть iнiцiативи i творчого ставлен

Т.в.о. директора
Комiнального закладу
<Щентралiзована публiчна бiблi

f,?;|t,onn;
.А. Кирик
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