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1. Загальнi положення

1.1. Мета укладання колективного договору.

1.1.1. Колективний договiр (далi - !оговiр) укладено з метою регулювання
:Оцiально-економiчних i трудових вiдносин, посилення соцiального захисту
lРацiвникiв комуна"тьноТ установи <I_{ентралiзована бухгалтерiя з обслуговування
аКЛадiв освiти та культури> МоршинськоТ MicbKoT ради (далi - I_{ентралiзована
il хгалтерiя).

|.|.2. Щоговiр мiстить зобов'язання cTopiH, якi його уклали, щодо створення умов
Lъt пiДвищення ефективностi роботи Ifентра"чiзованоi бухга,ттерii, реалiзацiТ
lРОфесiЙних, трудових i соцiально-економiчних прав та iHTepeciB працiвникiв.

1.2. Сторони договору та ix повнова,rLення.

|.2.|, !оговiр укладено комунальFlою установою кI]ентра,тiзована бухгалтерiя з
бслуговування закJIадiв освiти та культури)> Моршинськоi MicbKoi ради в особi
lаЧа.гlьника Колодяжноi Ольги Iванiвни (далi - Роботодавець), з однiеТ сторони, та
тIовноваженим трудового колективу I_{ентра.,riзованоТ бухгалтерiТ в особi головногс
LrХгалтера Ярослави Дмитрiвни Лутчин (дшi - Уповноважений), з другоТ сторони
да-ri - Сторони).

I.2.2. Сторони визнають повноваження одна одноi й зобов'язуються дотримувати
ГРИНЦипiв соцiального партнерства: паритетностi представництва, рiвноправностi
)TopiH, взасмноТ вiдповiдальностi, конструктивностi та аргументованостi при
lроведенЕi переговорiв (консjzльтацiй) цодс укJIадання Щоговору, внесення змiн i
юповнень до нього, вирiшення питань, що € предметом !оговору.

i.3. TepMiH дii договору.

1.3.1. Щоговiр укладено на 202|-2025 роки. Пiсля закiнчення зазначеного строку
[Оговiр продовжус дiяти до укладення нового. !оговiр набувае чинностi з дня його
грийняття загaL,Iьними зборапли трудового колективу.

1.З.2. Сторони вступають у переговори з укладання нового flоговору не пiзнiше
d;K за два мiсячi до закiнчення строку дiТ !оговору.

1.3.3. ,Щоговiр зберiгас чиннiсть у разi змiни складу, структури, найменування
[ентра"тiзованоi бухга"rтер ii.

1.3.4. У разi реорганiзацii I-{ентралiзованоТ бухга,чтерii !оговiр зберiгае чиннiсть
гротягом строку, на який його уюrадено, або може бути переглянутий за згодою
)TopiH.

1,3.5. У разi змiни власника I_{ентралiзованоi бухга,чтерiТ чиннiсть Щоговору
берiгасться протягом строку. його дii, але не бiльше одного року. У цей перiод
)торони повиннi розпочати переговори про укJIадення нового чи змiну або
,оповнення чинного Щоговору

l.З.6. У разi лiквiдацii I]ентраriзованоТ бухга,чтерii !оговiр дiс протягом усього
троку проведення лiквiдацii.

1.4. Сфера дiТ !оговору.

1.4.1. Положення Щоговору поширенi на Bcix працiвникiв L]ентршriзованоi
1vхг€Lлтерii та с обов'язковими як для Роботодавця, так i для працiвникiв
[ентрачiзованоi бухгалтер ii.
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1.4.2. Сторони визнають !оговiр нормативним актом, його норми i положення
дiють безпосередньо i е обов'язковими для виконання Роботодавцем i труловим
колективом.

1.4.3. Положення !оговору, як i труловi договори, що укJIадають з працiвниками
Щентралiзованоi бухга"ттерii, не повиннi погiршувати становище працiвникiв
порiвняно з нормами чинного законодавства. Положення Щоговору i трулових
логоворiв, що обмежують права i гарантiТ працiвникiв I_{ентралiзованоi бухгалтерii
порiвняно з чинним законодавством, е недiйсними. i

1.4.4. Невiд'емною частиною !оговору € додатки до нього. 
.

1.5. Порялок внесення змiн та доповнень до !оговору.

1.5.1. Змiни та доповнення до !оговору вносять за потреби лише за взаемною
згодою CTopiH.

Зацiкавлена Сторона письмово повiдомляс iншу Сторону про початок проведеннJI
переговорiв (консультацiй) та надсилас своi пропозицii. !руга Сторона протягом семи
днiв з дня ik отримання розпочинае переговори.

|.5.2. Пiсля проведення попереднiх консультацiй i переговорiв та досягнення
взасмноТ згоди щодо змiн i доповнень, рiшення про внесення змiн та доповнень до
!оговору схвitJ.Iюють зага,чьнi збори трудового колективу.

1.5.3. Жодна зi CTopiH протягом дiТ !оговору не може в односторонньому порядку
приймати рiшення про змiну дiючих положень, обов'язкiв за !оговором або
призупинити ik виконання.

1.6. Ознайомлення працiвникiв з !оговороN{,

1.6.1. Пiсля пiдписання flЬговору Роботодавець протягом п'яти робочих днiв
тиражус !оговiр i доводит,ь його до вiдома Bcix працiвникiв ЩентралiзованоТ
бухга,rтерii пiд пiдпис.

1.6.2. У под.tльшому Роботодавець забезпечус ознайомлення прийнятих
працiвникiв I_{ентралiзованоТ бухгалтерiТ з Щоговором пiд пiдпис.

1.6.3. Змiни та доповнення до Щоговору доводяться до вiдома працiвникiв у
порядку передбаченому пунктами 1.6.1, \.6.2.

2. Господарсько-економiчна дiяльнiсть та
бухгалтерiТ

розвиток Щентралiзованоi

2. 1. Роботодавець зобов'язуеться:

2.1.1. Вiдповiдно до статутних завдань свосчасно та у повному обсязi
забезпечувати працiвникiв I]ентра,чiзованоТ бухгалтерii матерiа-тьно-технiчними

ресурсами, необхiдними для виконання працiвниками cBoix обов'язкiв, та створювати

2.1.2. Вдосконалювати систему матерiального i нематерiального заохочення
працiвникiв з метою пiдвищення прс)дуктивrrостi працi, рацiонального та ощадливого
використання обладнання, матерiальних та iнших pecypciB.

2.2. Прачiвники зобов'язуються :
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2.2.I. .Щбайливо ставитися до майна I_{ентра,чiзованоi бухгалтерii, ощадлиВо
використовувати виробничi ресурси та матерiальнi цiнностi,

2.2.2. Використовувати наданi у розпорядження обладнання, TexHiKy та iнше маЙнО

Роботодавця лише в iHTepecax I_{ентралiзованоТ бухга,чтерii.

2.2.З. Утримуватись вiд органiзацii
виконання Роботодавцем його положень.

2.3. Сторони зобов'язуються:

страйкiв пiд час дiТ .Щоговору за умови

оперативно вживати заходiв щодо усунення передумов виникнення колективних
трудових спорiв (конфлiктiв). У разi ix виникнення прагнути врегулювання СпОРУ

шляхом примирних процедур У {хорядку, визначеному законодавством, без

призупинення дiяльностi ЩентралiзованоТ бl,кгалтер iT.

3. Трудовi вiдносини та забезпечення продуктивноi зайнятостi

3.1 . Роботодавець не ма€ права вимагати вiд працiвникiв Щентралiзованоi
бухгаrтерii виконання робiт, не передбаченик трудовим договором. Роботодавець
повинен розробити та затвердит}r для кожноТ посади (професiТ). передбаченоТ

штатним розписом, посадову iнструкчiю, ознайомити працiвникiв з посадовими

iнструкцiями. У посадовiй iнструкцiТ може бути передбачено виконання оДнИМ З

працiвникiв обов'язкiв iншого працiвника у випадках тимчасовоТ вiдсутностi
останнього (хвороба, вiдпустка, вiдрядження, тощо). При покJIаданнi таких

додаткових обов'язкiв на працiвника Роботодавець повинен враховувати реальнi
можливостi ix виконання: квалiфiкацiйнi вимоги та завантаженiсть праЦiвНИКа.

3.2, Роботодавець визначае кадрову полiтику за принципом piBHocTi трулових прав

ycix гроМадян незалежнО вiд походження, соцiального i майнового стану, расовоI та

нацiональнот приналежностi, cTaTi, мови, полiтичних поглядiв, релiгiйних переконань,

роду i характеру занять, мiсця проживання та iнших обставин як при прийнятгi на

роботу, так i при пpocyBaнHi по службi.

3.3. Кожен працiвник мас особисто виконувати своi обов'язки, працюваги

сумлiнно та якiсно; своечасно виконувати накази, розпорядження та локальнi

нормативнi акти Роботодавця, зокрема, дотримуватися Правил внутрiшнього
трудового розпорядку (!одаток 2), вимог нормативних aKTiB з питань охорони працi i

протипожежнот безпеки; негайно надавати на вимогу Роботодавця звiти про

виконання своiх обов'язкiв та використання робочого часу.

3.4. У разi змiн в органiзацiТ виробництва i працi працiвники можуть бути звiльненi

з пiдстав, передбачених пунктом l статгi 40 КЗпП

3.5. У випадках, запланованого звi-rьнення прачiвникiв у зв'язку iз змiнами в

органiзачiТ виробництва i прачi (з пiJстав. передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП)
роботодавець попереджае прачiвникiв персона_lьно про майбутне звiльнення не

гtiзнiше, нiж за два мiсяЦi. ПрИ цьомУ Робото:авець проПонус працiвнику iншу робоry
за вiдповiдною професiсю чи спецiа-rьнiстю. а за Bi.lcl,THocTi такоТ роботи або вiдмови

вiд цеТ працiвник працевлаштовуеться саrtостiйно.

3.6. ПрИ звiльненi працiвниКiв у зв'яЗку, iЗ зrtiнаrtи в органiзацii виробництва i

працi 
"рu*о"уarься 

переВажне право на за-Iишення на роботi, передбачене статтею 42

КЗпII та iншими законодавчIлми актаN4и.
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З.7. У зв'язку зi змiнами в органiзацii виробництва i працi також можуть бlти
суттсво змiненi умови прачi працiвника I_{ентра-lliзованоТ бухгалтерii при продовтсеннi

роботи за тiею ж спецiальнiстю, квалiфiкацiею, посадою. Про змiну iстотних уМов
працi - систем та розмiрiв оплати працi, пiльг, режиму роботи, встановлення або

скасування неповного робочоt,о часу, сумiщення професiй, змiнУ рОЗРЯДiВ й

найменування посад тощо 
- 

РоботодавеIiь персонЕlJIьно повiдомляс працiвника не

пiзнiше нiж за два мiсяцi. Якщо працiвник не згоден продовжувати роботу В нових
чмовах, трудовий договiр припиняеться вiдпсlвiдно до пункту б cTaTTi 3б КЗПП. . .

4. Оплата працi

4.|. Оплата прачi Bcix працiвникiв Щеrrтралiзованоi бухгалтерiТ здiйснюеться
вiдповiдно постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 30.08.2002 J\Ъ1298 ,,ПРО
оплату праIдi працiвникiв на ocHoBi €iдиноТ r,арифноi сiтки розрядiв i кОефiшiентiВ З

оплати працi працiвникiв.. устанlэв, закладiв та органiзацiй окремих га-ltУЗеЙ

бюджетноi сфери"

4.2. Посадовi окJIади, тарифнi розряди,
I]ентра-гliзованоТ бухгалтер ii встановлюють ся
бухга.гlтерii в межах фо"ду заробiтноТ пirати,
на вiдповiдний бюджетний piK.

надбавки i премiТ працiвникiв
наказом начальника I_\ентралiзованоТ
затеердженого в кошторисi установи

4.3. Роботодавець здiйснюс необхiднi заходи щодо упорядкуваннJLu оrrr"цfuаlli'i
структури з дотриманIшм норм трудового законодавства та встttнОВJIЮе

.rрЙiu""*ам в межах розрахованих посадових окладiв i вносить в устаноВJIенОМУ
порядку змiни до штатного розпису в межах фонду оплати працi, передбачеНОМУ

кошторисом I-{ентралiзованоi бухгатrтерii.

4.4. ,Щжерелом фiнансування фонду оплати працi е кошти мiсцевого бюджетУ.
Фонд оплати прауi формуеться виходячи з розрахунку чисельностi працiвниКiв, ix
посадових окпадiв, розрядiв, коштiв на виплату надбавок i доплат, допомоги,
премlи. ''''

4.5. Розмiр посадового оклаhу за конкретною посадою встановлюсться у штатнОМУ

розписi, який затtsерджуе Роботодавець за погодженням з управлiнням соцiаЛЬНО-

ryMaHiTapHoi полiтики Моршинськоi MicbKoT ради.

4.6. Виплата заробiтноi плати проводиться двiчi, у робочi днi: за першу половину
поточного мiсяця з 14 по 20 число у розмiрi 50% з врахуванЕям доплат i надбавок

за поточний мiсяць та наступний за який здiйснюегься виплат з 29 по 4 число.

Якщо день виплати заробiтноi плати збiгасться з вихiдним днем, то заробiтна

плата виплачу€ться напередоднi цього дня. Вiдповiдальний працiвник

щентра.гriзованоi бухга,rтерii пода€ табель облiку робочого часу двiчi: пiсля
закiнчення перших 15 ка;rендарних днiв мiсяця та до 1 числа наступного мiсяця.

одночасно з виплатою заробiтноi плати проводиться iндексацiя грошових доходiв
Bcix праЦiвникiВ в межаХ прожиткОвого MiHiMyMy установленого для.працездатнЕх
осiб згiдно Порядку проведення iндексацiт грошових доходiв населеншI

затвердженого Постановою кмУ вiд 17.07.2003р. Ns 1078 (зi змiнами внесених

постановою КМУ вiд 13.06.20l2p. М 526)
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4.1. Що щорiчноТ вiдпустки працiвникам виплачуеться допомога на оздоровленнJI у
розмiрi посадового окладу.

+.В. Bci питання щодо премiювання та заохочення працiвникiв затвердженi
вiдповiдно до Положення ripo порядок прямiювання, що е невiд'смним додатком
до,Щоговору (Додаток 1).

4.9. Оплата перiоду перебування працiвникiв у вiдрядженнi здiйснюсться
вiдповiдно до ст. |2| КЗпП УкраТни (в оновленiй редакцii вiд 1З.05.2011р,), .

Податкового кодексу Украiни вiд 02.|2.20l0p. JФ 2'755-УI, IнструкцiТ J\Ъ 59 про
службовi вiдрядження в межах Украiни та закордон, затвердженоТ HaKitзoM
Мiнфiну вiд 13.03.1998р. J\Ъ 59 (зi змiнами, наказ Мiнфiну вiд 17.03.2011р. Nч 362)

4.10. При оплатi часу перебування працiвника у вiдрядженнi порiвнюеться сума
середньоденного заробiтку та денного заробiтку прачiвника у разi, яItщо:

о заробiтна плата вища його середi{ього заробiтку, виплатити за час
вiдрядження заробiтну плату, тобто днi вiдрядження оплачуються, як i решта
робочих днiв мiсяця;

о бiльшим е середнiй заробiток, то виплачусться середня заробiтна плата,
тобто днi вiдрядження оплачуються за середнiм заробiтком.

4.1 1. Якщо працiвника направлено у вiдрядцженнi для виконання робiт у вихiдний,
святковий або неробочий день (з пiдстав, визначених ст. 71 КЗпП), Роботодавець
компенсуе таку роботу наданням iншого дня вiдпочинку у порядку, визначеному
Правилашlи внутрiшнього трудового розttорядку

4.12. Установлення начаJIьнику Щентра",liзованоТ бухгалтерii будь-яких доплат та
надбавок до посадових окладiв, надання чiатерiальноТ допомоги, премiювання
здiйснюсться за рiшенням керiвництва управлiння соцiально-гуманiтарноi
полiтики, в межах наявних коштiв на опJIату прачi передбачених в кошторисi

ЩентралiзованоТ бухгалтерiТ.

4.13. При необхiдностi та за згодою працiвника йому встановлюсться неповний

робочий час з вiдповiдною оплатою працi згiдно вiдпрацьованого часу вiдповiдпо
до ст.56 КЗпП УкраТни.

5. Режпм роботи, трпвалiсть робочого часу i вiдпочинку

5. 1..Тривалiсть роботи, облiковий перiод.

5.1.1. Роботодавцем встановлюеться такий режим роботи, якого зобов'язуються
дотримуватись Bci працiвники:

о триваJriсть робочого тижня - 40 годин;
о початок роботи - 9.00 год.;
о закiнчення роботи - l8.00 год.;
о закiнчення роботу у п'ятницю - 16 год. 45 хв.,
о перерва для вiдпочинку та харчування - з 1З.00 до 13 год. 45 хв.

, о вихiднi днi - субота, недiля.
5.1.2. У робочий день який переду€ святковим i неробочим дням (дню), тривалiсть

роботи скорочусться на одну годину.
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5.1.3. Час початку i закiнчення робочого дня та час початку i закiнчення перерви
для харчування i вiдпочинку визначено також Правилами внутрiшнього трудового
розпорядку ЩентралiзованоТ бухгалтерii, якi с невiдсмним додатком до цього
.Щоговору.

5.I.4. Заборонясться в робочий час:
о вiдволiкати прачiвникiв вiд iхньоi безпосередньоi роботи, викJIикати або
знiмати ix з роботи для виконання громадських обов'язкiв i проведення рiзного
роду заходiв, не пов'язаних iз виконанням покладених на. працiвника функцiй тЪ

завлань:
о скликати збори, засiдання i всякого роду наради з питань, не пов'язаних з
основною дiяльнiстю управлiвня

5.2. Вiдпустки.

5.2.|. Працiвникам lf,енлратiзовенсi б_чхга,ттерiТ надасться щорiчна основна
вiдпустка тривалiстю 24 каrrенларlrлtх ;1i,ii.

5.2.2. За ненормований робооIий день BciM працiвникам I_{ентралiзованоi
бухгалтерii надаеться щорiчна додаткова вiдпустltа TepMiHoM на 4 календарних днi.

5.2.3. Роботодавець надае щорiчнi вlд[Iустк.и пр,ацiвникам згiдно з графiком, який
затверджус не пiзнiше З 1 |рудня року, !_{с iiередус року надання працiвникам
вiдпусток. При складаннi графiку вiдпусток враховують iнтереси I_{ентралiзованоi
бухгалтерii, особис,гi iнтереси працiвникiв i \,{о}кJIивостi для ik вiдпочинку.

5.2.4. Працiвникам, якi мають дiтей BiKoM до 15 poKiB та iншим категорiям
працiвникiв, що визначенi Законом УкраТни <Про вiдпустки) надаеться щорiчна
вiдпустка на першу вимогу.

5.2.5. Працiвникам за наявностi I i II групи iнвалiдностi rlадаеться щорiчна основна
вiдпустка тривалiстю 30 ка.llендарних днiв, а iнва,чiдам III групи - 26 кылендарних
днiв (згiдно ч.7, ст.6 Закону УкраiЪи <Про вiдпустки>)

5.2.6.'Щля окремих катеI,орiй праuiвникiв N4ожуть надаватися TaKi види додаткових
вiдпусток передбаченi Законом Украiни <Про вiдпустки>:

додатковi оплачуванi:
о у зв'язку з навчанням у середнiх, професiйно-технiчних, вищих навчitльних
закJIадах, навчальних зак]адах пiслядипломноТ освiти та аспiранцрi ;

о соцiа"чьнi вiдпустки, зокрема }, зв'язку з вагiтнiстю i пологами, для догляду за
дитиною до досягнення нею трирiчного BiKy, у зв'язку з усиновленням дитиг'и,
вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей, та дiтей-iнвалiдiв;

вiдпустки без збереження заробiтноi пJати:
о IIередбаченi ст.25 Закону УкраТни кПро вiдгryстки>>, якi надаються за бажанням
працiвника в обов'язковому порядку;
. передбаченi ст. 26 Закону УкраТни uПро вiдпустки)), якi можуть надаватися
трива,riстю до 15 кацендарних днiв на ка.lендарний piK за сiмейними обставинами
та з iнших причин за згодою cTopiH.

5.2.7. Щорiчну вiдпустку на
буль-якоi трив€rлостi, за умови
кttJIендарних днiв.

прохання працiвника може бути подiлено на частини
що iT безперервЕа частина становитиме не менше 14
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5.2.8. Заяву про надання щорiчноТ вiдпустки працiвники подають не менше якза2
И;КНi До початку вiдпустки. Заробiтну плату за перiод вiдпустки виплачувати за 5
шiв (але не пiзнiше нiж за 3 днi) до початку вiдпустки.
/ ВИпадку затримки виплати вiдпускних, вiдпустка, за вимогою працiвника, повинна
irти перенесена на iнший перiод.

5.2.9. Вiдкликання з щорiчноТ вiдпустки працiвникiв проводиться вiдповiдно до ч.8
Т. 79 КЗпП Украiни. У разi вiдкликання працiвника з вiдпустки його працю .

)L-IачУюТь З урахуванням Tiei суми, що була нарахована на оплату невикористаноi
Iастини вiдпустки.

5.2.10. У разi звiльнення працiвника, йому виплачуеться грошова компенсацiя за
le ВllКОРистанi ним днi щорiчноi основноi та додатковоi вiдпустки (згiдно ЗУ <Про
li:пустки>).

6. Заохочепня та стягнення

6.1. За сумлiнне виконання трудових обов'язкiв, тривалу i бездоганну робоry i за
Hrrri дбgдрнення в роботi застосовуються Taki види заохочення:

о винесення подяки;
о виплата премii;
о нагородження почесною грамотою
6.2. Заохочення оголошуються в урочистiй обстановцi й заносяться до трудових

нижок працiвникiв.

6.3. За rrорушення трудовоI дисциплiни або невиконання чи HeH€lJIeжHe виконання
ВиtIи працiвника покJIадених на нього трудових обов'язкiв до працiвникiв

lживаються заходи дисциплiнарного стягнення або громадського впливу.

6.4. За порушення трудовоТ дисциплiнрI до працiвника Роботодавцем може бути
астосовано тiльки один з таких заходiв стягнення:

о догана;
о звiльнення.

6.5. Роботодавець ма€ право замiсть накладення дисциплiнарного стягненнlI
tередати питання про порушення трудовоi дисциплiни на розгляд трудового
,оJекгиву.

6.6. ,Щисциплiнарне стягнення застосовуеться безпосередньо за виявленням
гроступку, ul,Te не пiзнiше одного мiсяця з дня його виявлення, не рахуючи часу
Вi.rьнення працiвника вiд роботи у зв'язку iз тимчасовою непрацездатнiстю.

6.7. При накJIаденнi дисциплiнарного стягнення Роботодавцем враховустDся
ryпiнь тяжкостi вчиненого проступку i заподiяну ним шкоду, обставини, за яких
чинено проступок, i попередню роботу прачiвника.

6.8. Стягнення оголошуетьея в наказi iз зазначенням мотивiв його застосування i
tовlдомляеться працlвника пlд розписку у триденний термlн.
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6.9. Якцо протягом року iз дня Еакладення дисциплiнарного стягнення працiвника
Ее було пiддано новому стягненню, то BiH вважасться таким, що не мав
дисциплiнарного стягнення,

6.10. Якщо працiвник не доtIустив нового IIорушення трудовоi дисциплiни i
Проявив себе як сум,rtiнниЙ працiвник, стягнення може бути знято до закiнчення
одного року.

6.11. Протягом строку дiТ дисциплiнарного стягнення заходи заохочення до
працiвника не застосовуються.

7. Умови охорони працi та здоров'я працiвникiв

7.|. Охорона rlрацi в Ifонтралiзованiй бухгеr.гrтерii регулюсться виконанням
Роботодавцем та BciMa без винятку працiвниками Закону Украiни "Про охорону
працi", "Про пожежну безгtеку", "rIоложення про навчання з hитань охорони працi",
"Положення про систему управлiння охороною працi", iншими нормативними
документами.

7.2. За порушення нормаlивних документiв з охорони працi виннi працiвники
притягаються до дисцигlлiнарноi, адмiнiстративноТ i кримiнальноi вiдповiда,rьностi
згiдно законiв Украiни.

7.3. Роботодавець зобов'язуеться:

о здiйснювати навчання працiвникiв з питань охорони працi та проведення
iнструктажiв з технiки безпеки, виробничоТ caHiTapiT, гiгiени працi i
протипожеlкноi охорони ;

о забезпечити свосчасне виконання заходiв щодо забезпечення нормативiв
безпеки, гiгiени працi, створення безпечних i нешкiдливих умов працi,, .пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi;

о контролювати стан безлlеки i побутових умов в I]ентралiзованiй бухга-llтерii
вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про охорону працi>;

о за працiвниками, якi втратили працездатнiсть в зв'язку з нещасними
випадками, зберiгати мiсце роботи та середню заробiтну плату на весь перiод
до вiдновлення працездатностi.

7 .4.Уповноважений трудового колективу зобов'язуеться

. здiйснювати контроль за виконанням заходiв з охорони працi;
о проводити аналiз i перевiрку умов працi та вносити пропозицii Роботодавцю

щодо ix полiпrпення;
о брати участь 1, розслiдуваннi нещасних вlтпадкiв, пов'язаних з виконанням

службових обов'язкiв i розробляти заходи по ix попередженню.

7.5. Праuiвники управлiння зобов'язуються:

о вивчати та виконувати вимоги правил i нормативних aKTiB з охорони працi;
о irроходити навчання з питань охорони працi, з технiки безпеки, виробничот

caHiTapiT, гiгiсни працi i flротипожежноi охорони;
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дотримуватися правил експлуатац11 устаткування 1 комп.'ютерноl технlки, норм,
правил, iнструкцiй з охорони працi;
брати активну участь у cTBopeHHi безпечних умов працi;
негайно повiдомляти Роботодавця про настання нещасного випадку;
вносити пропозицii по лiквiдацii можливих аварiйних ситуацiй обладнання
I]ентралiзованоi бухгалтерiТ та запобiгання пожеж.

8. Вiдповiдальнiсть cTopiH, розв'язання спорiв

8.1. У випадках
,Щоговором виннi
законодавством.

8.2. Спори
законодавством.

невиконання або нен€Lлежного виконання обов'язкiв, передбачених
особи притягуються до вiдповiдальностi згiдно з чинним

мiж Сторонами вирiшуються у порядку, встановленому

9. Заключнi положення

9.1. .Щоговiр заключний на 202I-2025pp.

9.2. Контроль за виконанням !оговору здiйснюе],ься безпосередньо Сторонами або

уповноважеЕими ниN{и представниками у порядку, встановленому Сторонами в
окремiй письмовiй (або уснiй) угодi.

9.3. Сторони, що пiдписzши !оговiр, щороку, не пiзнiше 15 сiчня року, що настас
за звiтним, звiryють про виконання !оговору на зборах трудового колективу.

9.4. Роботодавець зобов'язусться налрукувати i забезпечити реестрацiю
колективного договору.

9.5. Колективний договiр пiдписаний у трьох примiрниках, якi зберiгаються у
кожноi iз CTopiH та рееструючого органу i мають однакову юридичну силу.

Щей договiр пiдпис€L[и:

Начальн уповноважений
Щентралi бухгалтерii

0.I. Колодяжна
триов9го колективу

0.
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Щодаток l
до колективного договору Комуна-пьноi установи

<L]ентралiзована бухгалтерiя з обслуговування

закладiв освiти та культури> Моршинськоi MicbKoi ради

на202|-2025 оо:"

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

УповноваженийтрудовогоколеItтиву Н_аЧаЛЬНИККОМУнiLТьноТустанови

7 п"ffiщду;

n "{- "_b!щщMo4,iilfiJbilt:l" ý

ПоложенняпропремiюванняпрацiвникiвКому"""r;.ffi,ffiU#
<<Щентралiзована бухгалтерiя з обслуговуванЕя

закладiв освiти та культури>> МоршинськоТ MicbKoi ради

1. Загальнi положення

1.1. ПРеМiЮють працiвникiв за поточнi результати з метою пiдвищення
зацiкавленостi працiвникiв у результатах роботи комунальноi установи
<щентра-пiзована бухгалтерiя з обслуговування закалдiв освiти та культури)
МОРШИНСькоi мiськоi ради (далi - I-{ентралiзована бухгалтерiя), стимулювання
СУМЛiННОГО Та якiсного виконання посадових обов'язкiв, iнiцiативного й
творчого пiдходу до вирiшення поставлених завдань, забезпечення н€шежного
рiвня трудовоi та виконавськоТ дисциплiни.

I.2. ПОлОження про премiювання I_{ентра,lliзованоi бухгшrтерii (даrri
ПОЛОЖення) визначае умови i порядок премiювання працiвникiв за виконаннrI
НИМИ ПОсаДових обов'язкiв, виробничих завдань i функцiй, джерела витрат на цi
цlл1.

2. Умови i порядок виплати премii

2.1. НаЧальник L{ентралiзованоi бухгалтерii проводить премiювання
ПРаЦiВНикiв в межах фо"ду оплати працi, затвердженого в кошторисi установи
На ВiДПОВiдний бюджетний piK, вiдповiдно до iх особистого внеску в загальнi
результати роботи.

2.2. РОЗмiр премii визначають у вiдсотковому вiдношеннi до посадового
ОКЛаДУ (тарифноТ ставки) за наказом начальника I_{ентралiзованоi бухгалтерii.
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2.3. Преviю нараховують i виплачують за умови виконання I_{ентралiзованою
бухгатrерiсю економiчних показникiв, визначених поточними планами iT
дiяльноgгi на поточний мiсяць.

виробrптчlо< завдань у повному обсязi, вiдсутнiсть .rору-."" виконавськоi
дисlшгr_riни, Правил внутрiшнього трудового розпорядцУ.та правил з охоронlа
прачi.

2.5. Начальнику I_{ентралiзованоТ бухгалтерiТ премiя виплачуеться за HaKz13oM
керiвництва управлiння соцiа-гtьно-гуманiтарноi пол iтики

2.4.
якiсне

2.6.
Правил

flоlпазником, що дае право працiвнику на отримання премii е с5rмлiнне та
впконання обов'язкiв, покJIадених трудовим договором, виконаннrI

Працiвникам, якi припустилися порушень виконавськоi дисцигrлiни,
внутрiшнього трудового розпорядку та правил з охорони працi, премiю

не нараховуютЬ абО зменшуютЬ на певниЙ вiдсотоК (незалежно вiд факту
притягнення/не притягнення працiвника до дисциплiнарноi вiдповiд-""о.ii;. 

-

2-7. Рiшення прО зменшення розмiру премii або про позбавлення премii
приймае начаJтьник IJентралiзованот бухгалтерii на пiдставi документzulьно
пiдтвердженого порушення виконавськоi та, трудовот дисциплiни. Рiшення
оформлюють нак€вом.

рilттення цро зменшення або невиплату премii начrulьник прийма€ до дати
ВиIL'Iати премii. Виплачена премiя не Може бУти ЗМеншена Чи скасоВана. 

'

2.8. з нак€вом про ,ri".rr""ення виплати, про. зменшення розмiру
нарахованоi премiТ (про ненарахування премii) кожного працiвника пiд пiдпЙ
ознайомлюс нач€Lльник IJентралiзованоi бухгалтерiТ.

2-9. Премiя працiвникам виплачуеться за рахунок асигнувань передбачених в
межa)( фонду заробiтноi плати та кошторисних призначень на бюджетний piK.
На премiювання також спрямовУються кошти за рахунок eKoHoMii фонду
заробiтноI плати, яка утворюеться протягом року в ycTbHoBi.

2.I0. Премiя не надасться працiвникам L{ентралiзованоТ бухгаrrтерiТ у мiсяцi в
якомУ iх булО прийнято на роботу, або звiльнено з роботи.

-4!,-
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