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РОЗДIЛ I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОХtЕННЯ

1.1 t{ей Колективний договiр укладено на 2020-2023 роки до укJIадання
нового Колективного договору. 

l

1.2. Сторонами цього Колективного договору с Фiнансово-економiчtlе

управлiння Гатне1-1ськоi сiльськоi ради (rrадалi - Управлiння), в особi
начальника, який представляс iнтереси роботодавця i мас вiдrrовizlнi
повI{оваження та Го-llова KoMiTeTy, який представляе iнтереси праI{iвникiв

управ.lriння i мас вiдповiднi повноваження (надалi - KoMiTeT).

1.3. Сторони визI{ачаIоть повноваження одна одноТ i зобов'язуIоться
дотримуватись ttринtдипiв соцiального партнерства: паритетностi
I] рсllс,гавIIиIIl,ва, piBTTol rравttос,гi сторiтt, взасмllоТ вiдrrовiltаJI LIIocl,i,
коI{струк,гивнос,гi i аргумеtIтованостi при проtзедцеtrtti переr,оворiв

0 
(коIIсуJIь,гаrliЙ) шlо/lо укJIалання Ко"тtек,гиl]ного логовору, вI{есення змitt i

_1oIloBIIeI{b до IIього, tзирiшснtrя ycix пи,гаtIь cotliarIbrlo-eKotloMiLtHиx ir:ру.ltових
зt_-ttlосин.

1,4. Ст:ороIIи визIIачаIо,гь rдей Колект:ивtrий договiр норматиRIlим aKтoM,
;::t rIil(с,гавi якоI,о здiЙснюватиметься регулюI]аFIня ycix coIIia;tbtlcl-
_-::trItoMiLIIIиx, RиробtIи.tих i ,грудоrзих вiдtIосиII протягом ycbol,o rrерiо2lу йоt,о
_ .. I]iH укJlалсrIий зr,iдrrо з чинIIим законоllаI]ством УкраТrIи.

1.5. I Iорми i шо.llоlкенI;я цього Ко-ltективIIого l1ol,oBopy дilот,ь
'- ,^tосередньо i с обов'язковими /IJIя /Iо,гримаIIня A:tMiHicT,patlicTo,

- _:.:iвttиками i rrре2lс,гавIIиIIьким органом.

1 . 6. I {ей ltо;tскr,и tзltи й договiр схвал еtтий з&I,ilJILI{и м и зборам и коJ]ек,ги ву
,]lокоJI ЛЬ1 Biдt 21.01,202| р,),га набувас,-tиttttос,гi з l1I{я йоl,о гti;lltисаtIttя i

l , :[] \'КЛаДаПНЯ IIОRОI'О ДОГОВОРУ.

1.7. Змirrи та i]оI]овIIеIIня llo цього Ко"ттектиl]FIого логовору вr{осяться в

. язковому IIоря/lку у зв'язку зi змiнами чиItI{ого закоIIоlIавс],ва УкраТiти, зir

..,,.lIBoIo о;цrliсТ iз cтopirl пiс"пя проведенлlя переговорiв ilIося1,1lеIIIIя:]l,о/Iи
,,_-.rBaIoTb чиt.tttос,гi tliсляt схвалення заI,аJIьI{ими зборами rrparliBltиKiB i

: _.]н ня обома с,горонами.

S. Жодrrа iз cT:opirT, IIцо уклали tlей Ко"lrективttий.rlоговiр, IIс можс
- ]\i YcboI,o с,гроку иого illl в оl1IIос,горонньому IIоряl(ку IIриима,I,и

" - .::;;iЖ:ll,,:""orT:;";;;:n"""o, 
ЗОбОв'язаtrtlяt Коitскr'и BIIoI'O

I
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роз/цIл п. орглIIIзлIIrя IIрлIцI

КО"rtектиtзним lloI,oBopoM передбачасться регулIоваl{ня виробничих
( тру/цових) вiдносиIl IIIляхом:

- ЗабезшеЧеFIня участi С,горiн у формуваннi та реалiзаrliТ страr:егiТ i

прогнозуванIlя дiялы,tостi органiзацiТ;

- КООРДИНаЦiя дiЙ CTopiH з упровадженням системи ма,герiаJIьного ,га

морального стимулювання з метою пiдвищення ефективностi дiяльностi
оргаrлiзаrдiТ.

СТОРОни зобов'язую,гься забезпечити необхiднi умови для ефективноТ

роботи дисциплiнарноТ KoMiciT.

2. 1 . Керiвник зобо"'".r.r".",

2.|.I. ЗабезПеЧити труловий колектив органiзацii необхiдлtим
мат:ерiальнО технiчними i енергетичними ресурсами для виконання
фуrrкцiйних обов' язкiв,

2,|.2. Забезпечити повну зайнятiсть i використання rrрацiвникiв
органiзацiТ у вiлповiдностi з Тх фахом та квалiфiкацiею.

2.I.З. Органiзувати та здiйснювати навчання та пiдвищення квалiфiкацiТ
rrрацiвникiв органiзацii вiдповiдно до власних потреб, але не рiдше одного разу
rla 3 роки.

2.|.4. ПРИймати рiшення з питань реорганiзаrдiТ, структурних змiн в
органiзацii лиlтте за умовами забезпечення прав та iHTepeciB членiв тру/{ового
колективу таза погодженням з KoMiTeToM.

2.| .5. ЗагIрова ди'lи систему матерiального та морального стимулюваI{I Iя
за гriдсумками робо,ги трудового колективу.

2,|.6. Забезпечити контроль за дотриманням працiвниками трудовоТ
дисциirлiни та правил внутрiшнього трудового розпорядку,

2.|,7. РОботоДавець зобов'язуеться сво€часно та в повrIому обсязi
перерахОвуватИ cTpaxoBi внескИ до органiв доходiв та зборiв, ПРи цьому розмiр
щомiсячног_о внеску повинен бути в розмiрi не менше мiнiмального страхового
внеску. СвоtчасrIо надавати вiдоМостi дО системИ персонiфiкованого облiку,
iнформувати праIdiвrrикiв про нарахування страхових BHeckiB.

2.2. KoMiTeT зобов'язусться:

2.2,|. ВСiляко сприяти пiдвищенню ефективностi робоr,и трулового
_rt-1_1€КТИВУl змiцltенlttо ,груловоi дисцигtлiни, контролIовати дотриманI{я
:].. -]о вого зако Ho/]aBc,I]Ba.
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2,2.2. Утримуватись вiд оргаiзацii масових акцiй протесту, страйкiв з
питань, що е предметом цього колективного договору за умов вирiшення у
встановленому чинним та цим колективним догоRором порядку.

2.2.З. Сприяти дотриманню труловоi дисцип.тtiни та
внутрiшнього розпорядку.

правил

}

2,2.4, KoMiTeT здiйснюс громадський контроль за повнотоIо та
своечаснiстtо нарахування, облiку i виплати заробiтноТ плати та сплати BHecKiB
на заI,альнообов'язкоRе /1ержавне пенсiйне страхування, подання вiдомостей
до системи персонiфiкованого облiку, iнформування застрахованих осiб про
нарахування страхових BHecKiB.

2.3. Працiвники установи зобов'язуються:

2,З,|. Забезпечи^ги якiсне виконання своiх функцiональних обов'язкiв у
вiдповiдностi з укладеним колективним договором.

2.З.2. Забезгrечи,ги правильну експлуатацiю, збере>ttення,га рацiона.тlьне
використання технiки, обладнання, iHcTpyMeHTiB, матерiалiв, енергоресурсiв.

2,З, З.Щотримуватись труловоi дисциплiни та режиму робочого часу.

РОЗДIЛ ПI. ТРУДОВI ВIДНОСИНИ

3. 1. Керiвrtик зобов'язусться:

3.1.1. Питаннятрудових вiдносин з працiвниками регулIовати згiдно з

Кодексом законiв про працю Украiни, Законом Украiни "Про деря(авну
службу" та iнrшими FIорматиtsно - правовими ак,гами УкраТни.

З,t.2. Забезпечити умови трудового договору, якi б не погiршуваJrи
становище працiвникiв, визначенi'законодавством.

3.1.3. Забезпечити розробку посадових iнс,грукцiй /дrrя Bcix категорiй
працiвrrикiв установи. I-Ie вимагати вiд працiв}Iика виконаI{Irя роботи, яка не
обумовлена трудовим логовором та посадовою iHcTpyKrliero.

З.|.4. Тривалiсть робочого часу працiвникiв визначаеться вiдповiдно до
законодавства УкраТrlи про працю, з урахуванням особливостей Закону
\'краТни ullpo державIIу службу>. УзгодrкуRати з KoMiTeToM змiни ре}киму
роботи, ryафГки вi2,1пусток працiвникiв, положення про премiювання.

З. 1 .5. Щля працiвникiв встановити п'ятиденний робочий тиждень з двома
вttхiдними днями суботою та недiлею. Тривалiсть робочого часу для
:rрацiвtlикiв встаFIовити 40 годин Ila ти}Itдень (за винятком випадкiв,
_эредбачеIIих чинIIим законодавством). Початок робо,ги -- 9.00, обiдIlя перерва
-_< \виJIин (з 13.00 до 13,45), кiнець роботи - 18.00, у гl'ятницю - 17.00. У
__'реffсI]ятковi та ttапередоднi неробочих днiв трива-пiст:ь робочого часу
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-:,tr"]ОЧ\СТЬСЯ На l r'О2lИlrУ. ВИХiДrli Дrri субота ,га ltе2li.lrя. IIаrrередодrli
,зяткових i неробочих дrliв.грива-lIiсть роботи скорочувати IIа 1 r.о2lиrlу.

3,1,6, У випаlIках lIередбачених статтеIо 56 Кодексу закоttiв IIро IIраI{ю
\-краiни та час,гини 3 с,гатr:i 56 Закону УкраТни <Про леря(авIIу с-пуrкбу>,
окреi\,Iим категорiям гlраIliвникам на Тх прохаFII.{я BcTaIloI]JIIoBaTи lrеповttий
робочий /deнb чи ти}кдепь з оплатоIо праЦi пропорчiйно вiдпрацьоRаЕIому I,Iими
часу.

З.|.7 . Забезпечи,ги надання
гарантiй, передбачених Законом
компонентiв>.

працiвникам, якi е донорами, пi.llьг та
УкраТrrи кПро /]oнopcTl]o KpoBi .I.a 

1Т

та додаткова вiдпуст:ки повноТ трива-посr.i у
працiвникам пiсля закiнчення шести мiсяцiв

з,l.в. За погодженн{м з KoMiTeToM складас та затверджуе графiк
ВiДПУСТОК ДО 0l СiЧТtЯ НаСТУПI{оГо року та забезпечуе ознайомлення коJIектиI]у
ус],анови з ниМ гriд розпис. Забезпечуе наI{аIII{я праIIiвт-тикам вiдпустки в
порядкУ i трива"lriстю вiдПовiднО до КодеКсу Законiв про працю УкраТltи,
законiв Украiни <про вiдпустки>, кпро державну службу>, iнtпих законiв .га
FIормативIIо - правових aKTiB Украiни, зокрема:

1 - rцорiчну ocI{oBHy вiдпустку:

- працiвНикам, що е державнИми слуЖбовцямИ - надае1ься rrдopi.lHa
ocIIoI]FIa опJIачувана вiдпустка тривалiстто З0 календарних днiв, якIцо законом
I{e передбачеltо бirrьш тривалоi вiдпустки, з виплатоIо грошовот допомоги у
розмiрi середньомiсячноТ заробiтноТ плати вiдповiдrlо до с,гаттi 57 Закону
УкраТни <Про державну службу>;

- iншlим праtliвникам (що не е дер}кавI{ими слуrкбовцями та iнва"ттiдам) -
тривалiстIо не MeHrtIe як24 календарнiднi, iз зберех<енням на перiод BilдIIустки
r,riсця роботи (посади) i заробiтноi плати .

2 - щорiчну додаткову оплачувану вiдпустку:

- дерх(аВним сJIУжбовцям - за коЖний piK дерх(авноТ служби пiс.тtя
]осягнення п'ятирiчного стажу державноТ служби * нада€ться о/{ин
ка]ендарний день trlорiчrrот додатковоi оплачуванот вi.цпустки, аJIе не бiльшr як
l5 календарних днiв.

,l ,9, ПорЯдок надання дерЖавниМ слуrкбовrдям додаткових оплачуваI{их
=_lпVстоК визначае,гьсЯ IlocTaHoBoto Кабiнету I\4iHicTpiB Украiни <I1po
_: _ ВеРДЯ(ен}IЯ Поря2lку [Iадання /]ер}кавrIим с-ltужбовцям /lода.гкових
, __lачуваних вiдпус,гок)) Bizt 06.04 .2016 М 270. fодатковi вiдrrустки у зв'язку з-:зчанням, творчi вi7цпустки, соцiальнi вiдпустки, вiдпустки без збереження
,,::.lбiтнОТ платИ ,га iHrпi lзи,lJИ вiдпустоК надаIоться держаtsним службовrlям. -:iовiдt{о до чинIIоI.о законодавс.гва.

3. 1 . 10. lIJopi,-rrla ocHoBI{a
_ __I]Iй piK роботи Ilа/lаIоться
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безперервнот роботи. У разi надання вiдпусток до закiнчення шестимiсячного
TepMiHy безперервноi роботи ix тривалiсть визначаеться пропорцiйно /to
вi7дпрацьованого часу, kpiM визначених законом випадкiв, ко.ltи цi вiдrrустки за
баrканням працiвника надаються повноТ тривалостi. Щорiчнi вiдпустки за
другиЙ та нас,гуПнi рокИ роботИ можутЬ бутИ наданi працiвниковi в буль-який
час вiдпОвiдногО робочогО року. Подiл щорiчноТ вiдпустки на частини будь-
ЯКОТ'ГРИВаЛОСТi ДОПУСКаеТЬСЯ На прохання гrрацiвника за умови, пIо ocHoBFIa
безперервна iT Liастина станоI]итиме не менIпе 14 календарних ilTriB.
Flевикористана частина щорiчноi вiдпустки мае бути надана rrрацiвнику, як
правило, до кiнця робочого Року, але не пiзнiше 12 мiсяцiв пiсля закiнчення
робочого року, за який надаеться вiдпустка.

з,1,11, Для виконання невiдкладних завдань за FIаказом керiвника
державноi слуrкби /]ержавного органу державний службовець може бу.rи
вiдкликаний iз щорiчноТ основноi або додатковоi вiдпустки, повиrIен rrрибути
на роботу, а тако}К У вихiднi, святковi та неробочi днi, робота за якi
компенсуеться вiдповiдно до чинного трудового законодавства.

3, 1, 1 2, Надава,ги вiдпустки без збереження заробiтноТ плати тривалiотtо
не бiльпrе 15 календарних днiв на pik праtliвникам на ocнoBi Тх заяв за
сiмейними обставинами та з iнших поважних причилt вiдповiдrrо до c.l,. 26
ЗакоrlУ УкраТни <ilpo вiдпустки>>, за виIIятком вiдпусток без збереженt1яt
заробiтноТ плати, що налаIоться працiвникам в обов'язкоijому порядку
вiдповiдно до ст. 25 Закону Украiни кПро вiдпустки)) в тому числi:

- особам, якi одружуIоться, тривалiстю - до 10 календарних днiв;
- lIрацiвникаМ у разi cMepTi рiдних гtо KpoBi або по п1.1Iюбу: чоловiка

(Лрухtини), батъкiв (вiтчима, мачухи), ди-гини (пасинка, падчiрки), братiв,
сестер - тривалiстIо до 7 календарних днiв без урахування часу, необхiдlлtого
лля проiзду до мiсця поховання та назад; irrrпих рiдних - тривалiстю ло З
календарних днiв без урахування часу, необхiдного для проТзду до мiсr{я
поховаIIня та назад.

3,1,13, Свосчасно надавати праrдiвникам до/]атковi вiдпуст:ки у зв'язку з
навчанFIям, творчi та соi{iальнi вiдпустки, додатковi вiдпустки (сr. 1з-2о
Закону Украiни <Про вiдпустки>), зокрема:

- жlнцl, яка працюс i мае двох або бiльше дiтей BiKoMt zlo 15 poKiB, або
_]Ilтину - iнвалiда, або яка усиновила дитину, MaTepi iнвалiда з дитинстI]а
:li:групи А I групи, одинокiй MaTepi, батьку ди,гини або iнвалiда з дитинства:i:групи А I групи, який виховуе Iх без MaTepi (у тому числi у разi тривалого
_еребуваIIня MaTepi в лiкувальному закладi), а також особi, яка взяла гliд огliку
,ltтину або iнвалiда з дитинства пiдгрупи А I групи, чи одному iз прийомних

5aTbKiB нада€ться пlорiчr{о додаткова оплачувана вiдпустка тривалiстtо 10
iеlендарних днiв без урахування святкових i неробочих днiв. За наявностi

l
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декiлькох пiдстав для надання цiст вiдпустки Tf загальна тривалiсть не може

перевищувати 17 календарних днiв;

3.2. KoMiTeT зобов'язуеться:

з.2,|. ЗдiйснюRати контроль за викоI{анням полох(ень

З.2.2. Погод>ltуI]ати графiки надання вiдпусток,

премiювання.

3.З. Прачiвники установи зобов'язуються:

3.3.1 , IЗиконува.ги поставленi перед коJIективом завдання.

з.3,2. Виконувати якiсн.о та у строк розпорядження Роботолавця.

3.3.3. Повая<аги iндивiдуальнi права один одного, дотримуватись
.грудовоТ (службовоТ) та виконавськоТ дисцип.ltiни.

з.з,4. Щбайливо ставитисъ до обладнання, технiки, майна, що

використовусться, дотримуватись правил технiки безпеки та виробничоi

санi,гарiТ, пожежноТ безшеки, пiдтримувати порядок i чистоту на робочих

мiсllях i територii.

РОЗЛIЛ Iv. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТI

4. 1 . Керiвник зобов'язуеться:

4.1.1. Забезпе.tи,ги IIовну зайнятiс,гъ i виконанIrя ,грулових обов'язкiв

цього розлiлу.

положення ITpo

,I,a

та

lIраIцiвtликами BiлrloBiitr{o ло iх професii, ква"тriфiкацiТ.

4.|.2. Прийма,ги рiшrення з питань, lцо стосуються змiн в органiзацiТ

rtрацi, трудових, соцiа;rьно-економiчних прав та iHTepeciB гrрацiвникiв за

ПоГоДЖенняМЗПреДс.ГаВнИцЬкИМорГаноМ,ЗДоТриМаННяМВИМоГЧИнНоI.о
законодавства, умов I_Iього Колдоговору,

4.|.з. Попереджати державних слуя<бовцiв про Тх наступне вивiльнення

не пiзнiше нiж за З0 календарних днiв та iнших працiвникiв вiддiлу не пiзtлitпе

нiж за два мiсяцi, вillповiдно до ст. 492 Кодексу законiв про пpal{lo УкраТlrи,

пiсля надання до комi.гету (органiзацii) вiдповiдтrот irrформацiт, зокрема, про

причини наступних звiлънень, кiлькiсть i категорiт працiвникiв, яких це мо}ке

стосуватись; Про строки проведення звiJrьнення,

4,|.4. При вивiлт,tленнi працiвникiв у зв'язку iз змirlами в оргаrriзацiТ

працi забезпечити /{отримання переважного права на залишIення на роботi

вiдповiдно до ст.42 Кодексу законiв про працrо Украiни,

4.1.5. Органiзувати взасмодiю з державною службою зайнятостi

iнформувати працiвrrикiв вiдносно вакансiЙ в iнших установах, органiзацiях

пi:присмствах.

€



4.1.6. Врегулrовати питання забезпечення зайlлятостi працюючих,
-.: оп__yщення безгti/]с,гавного скорочення чисельностi праlliвникiв i робочих
чiсць, у тому числi IIIJIяхом:

1) першочергового скорочення вакансiй та сумiсникiв;

2) перерозподiлу обсягiв робiт та працiвникiв Mix< пiдроздiлами
чстанови;

3) скорочення адмiнiстративно-управлiнських витрат;

4) припинення укладання нових трудових договорiв, у тому числi i на
визначений TepMiH, на перiод, коли плануеться звiльнення.

4,|.7 , Забезпечувати piBHi права та можливостi жiнок i чоловiкiв у своТй

дiяльностi, а тако)t дотримуватись принципiв гендерноТ piBHocTi пiд час
вирiшення кадрових питань вiдповiдно до Закону Украiни кПро забезпечення

рiвлlих прав та можливостей жiнок i чоловiкiв>>, зокрема з урахуванням стат,гi
18.>

4.1.8. Не доIIускати I]икористання найманоТ праrli без оформлеrrrrя
трудових вiдtлосин.

4.2. KoMiTeT зобов' язуеться:

4.2.|. ЗдiйснIовати контроль за виконанням законодавчих та
нормативних aKTiB з питань працi та зайнятостi.

4.2.2. Контролювати дотримання трудового законодавства з питань
трудових вiдносин та робочого часу та законодавства, що регулюс
tIроходження державноi служби.

4,2.З. ГIроводци,t^и Iз коJIективi органiзацiйну роботу з Meтolo:

. шопере/Iження вчинення працiвниками дiй, що е несумiсними з Тх

посадовими обов'язками або таких, що дискредитуIоть ycTar{oвy;

о дотримання гIравил внутрiшнього службового розпорядку працiвникiв
та регламенту установи;

о забезпечення виконання службових обов'язкiв, виз}Iачених посадовоIо
iнструкцiею, фу"пцiона;tr,ними обов'язками.

4,2.4, Забезпечувати захист iHTepeciB ycix працiвникiв установи,
з:iйснювати конlроJIь за виконанням положень даного Колективного
:оговору,6рати участь у визначеннi напрямiв соцiального розвитку трудового
колективу.



9

РОЗДIЛ Ч. ОПЛАТА ПРАЦI

5. 1 . Керiвник зобов'язусться:

5.1.1.Оплату працi працiвникiв здiйснювати у межах бюджетних
асигнувань на оплагу працi згiдно з Законом УкраIни пПро оплату працi> вiд
2.4.03.1995 ЛЬ108/95- ВР, Законом Украiни <Про державну службу>, наказом
MiHicTepcTBa праrli УкраТни <Про умови оплати працi робiтникiв, зайнятих
обслуговуванням органiв виконавчоi влади, мiсцевого самоврядування та ix
виконавчих органiв, органiв прокуратури, сулiв та iншtих органiв> (зi змiгrами)
Bizr 02.10.1996 р.J\Гl77 та iнrцими нормативно-правовими актами.

5.|,2. Виплачува,ги державним службовцям надбавки, лоплати та премiТ,

передбаченi ст. 52 Закону У.краТни <Про державну службу>, а саме:

- надбавку за вислугу poKiB - встановлюеться на piBHi 3 вiдсоткiв
посадового окладу /]ержавFIого службовця за кожний ка-ценларrrий piK стажу

державноТ служби, аJIе не бiльше 50 вiдсоткiв посадового окладу;

- надбавку за ранг - визначасться Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни гIiл час
затвердже}IIIя схеми посадових окладiв на посадах державноТ служби;

* виплату за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язкiв
тимчасово вiдсутгIього лержавного службовця - встановJIюеться у розмiрi 50 В

вiлсо,гкiв посаlIового окJrалутимчасово вiдсутlrього llepжaB}Ioгo с.lIужбовця;

5.1.3. ГIремirоваIiня гIрацiвl-tикiв проводи,гься вiдповiдrlо ло Положенtlя
про премiювання та за рахунок eKoHoMii фо"ду оплати працi.

5.|.4. Подавати матерiали на керiвника та його заступника до
вищестоящоi уста[Iови, щодо ik премirовання та встановJIення Тм надбавок ,га

.fоrIла,г.

5.1.5. За роботу в надурочний час, у святковi, неробочi та вихiднi дili
надавати вiдповiднi днi вiдпочинку за заявами працiвникiв (протягом мiсяrlя),
або здiйснIовати грошову компенсацiю у розмiрi та порядку, визначених
]аконодавс,гвом про праIцо.

5.1.6. Виплачува,ги у межах eKoHoMiT фоrrду оплати працi державним
;_rr,жбовцям дода,гковi стимулюючi виплати вiдповiдно до Положен}Iя tlpo
jастосування стимулюIочих виплат державI{им службовцям, IIlo

iэтверджусться Кабiнетом MiHicTpiB Украirrи.

5.1.7.Виплачувати державним службовцям обов'язково при наданнi
_.rрiчноТ основноi вiдпустки грошову допомогу у розмiрi середlньомiсячноТ

=зобiтноТ плати.

5.1.8. Надаваги лержавним службовцям матерiальну допомогу для
вiшення соцiально-побутових питань, порядок надання та розмiр такоТ

\:
.).
,
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_Iопомоги виз}Iачаеться Кабiнетом MiHicTpiB Украiни, в межах фонду оплати
працi та за рахунок eKoHoMiT фоrrду оплати працi.

5.1 .9. Вiлповiлно до ст. 169 Податкового кодексу УкраIни вiд 02,|2.2010
Jф2755-VI забезпечувати застосування податковоi соцiальноi пiльги до
працiвникiв, якi згiдно iз законом мають на це право, за Тх письмовими
заявами,

5.1.10. Здiйсrrrовати iндексацiю заробiтноi плати праrдiвникiв управлitltlя
згiдно з чинним законодавством.

5.1.11. Не приймати в однобiчному порядку рiшень, що змiнtоtоть
вс'гановленi в колективному договорi умови оплати працi. Вiдповiдно до
ст.l0З Кодексу законiв про працю УкраТни про HoBi умови або змiну дitочих
УМов оплати працi в бiк погiршеtlня повiдомJIяти працiвника не пiзнiше як за
/]ва мiсяцi до Тх запровадження.

5.1,12. У разi зtзiльнення праrдiвника виплачувати вil{повiдrlо до ст:. В3
Кодексу Законiв про працю УкраIни грошову компенсацiю за Bci
неВИкорИстанi ним днi щорiчноТ вiдпустки, а також додатковоТ вiдпустки
шраtliвникам, якi MaIoTb дiтеЙ, або повнолiтню дитину -iнвалiла з дитинства
пiдlгрУпи А 1 групи, та додатковоТ вiдпустки дерх(авним службовцям за
I]ИсJIугу poKiB згiдно з постановоIо Кабiнету MiHicTpiB УкраТни (( I Ipo
затверд){(ення Поря2дку надання державним слуrкбовIlям лода,гкових
оплачуваних вiдпусток)) вiд 06.04 .20Iб Ns270.

5.1,1З. Видати працiвниковi в день звiльнення належно оформлену
ТруДову книжку i провести з ним розрахунок у строки, зазна.леtti в стат,гi 1 l б

Колексу законiв про працrо УкраТни.

5.1.14. Заробiтну плату працiвникам за весь час щорiчноi вiдпустки, у
Тому чис.тti i частковоТ, виплачувати не пiзнiше нiж за три лнi до початку
вiдгlустки, за умови своечасного (за 14 календарних днiв до початку вiдпустки)
по/IанIIя працiвником заяви про вiдпустку. Вiдповiдно до КонвенцiТ J\Ъ 132
uПро оIIJIачуванi вiдпустки (переглянута в 1970 роцi)), ратифiкованоТ Законом
УкраТни вiл 29.05.2001 р. J\Ъ 2481-ПI, за необхiдностi надання щорiчrrоТ
вiдпустки (або iT частини) у стислi строки (у зв'язку iз сiмейними обставинами,
сТаном здорбв'я тощо) у заявi працiвник може висловити свос бажання про
оТримання оплати за лнi вiдпустки в строки, визначенi мiж працiвником i

роботодавцем.

5.1.15. Випла,гу заробiтноТ плати проводити дtвiчi на мiсяllь у строки:

- аванс - 15 чис.тlа поточного мiсяця;

- остаточну виплату -25 числа, через промiжок часу, який не перевип{уе
l б календарних днiв ( при наявностi коштiв на рахунку), вiдповiдно до cTaTTi
1-1 Закону Украiни ,,Про оплату працi " зi змiнами. Якщо зазначенi виr_r{е дrri

Е
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виплати заробiтноТ плати збiгаrоться з вихiдним, святковим або неробочим
днем, заробiтна плата виплачуеться напередоднi. Виплата заробiтноi пла,ги за
першу половину мiсяця проводиться в розмiрi не менш е 5оо/о посадового
окладу працiвника за фактично вiдпрацьований час.

5.1.16. При остаточI{ому розрахунку за мiсяць надавати працiвttикам
iнформацirо про IIараховану суму з розшифруванням IIо видам випJIа.г, розмiри
та виlци утримань, суми заробiтноi плати, шдо пiдлягаIоть випла.гi.

5.1.17. оп.ltата лис,гiв непрацездатностi, допомоги з вагiтностi ,га пологiв
проводити згiдно з дirочим Законодавством УкраТни.

5. 1 . 1 8. ПерсоНальнУ вiдповiдальнiсть за своечаснiсть виплати заробiтrrоТ
плати покладаеться на керiвника.

5.1.19. Не логrУскатИ зменшення заробiтноТ гIлати У вiдповiднос,гi з
квалiфiкацiсlо кожного працiвника i зайнятоIо посадою i приймати Bci мiри,
щоб заробiтна плата у працiвникiв пiдвищувалась шляхом виплати заробiтноТ
плати, допомог, надбавок, премiй.

5. 1.20. КожtlомУ прийнятому працiвниковi роз'яснювати умови опJIати
працi.

5,|.21. оплаr,а rrрацi керiвникiв, спецiа;Iiстiв, rrрацiвникiв .га с.ттух<бовцiв
проводи:l,ься на octloBi посалових окладiв та у вiдповiдностi з rrрисвосними
категорiями.

5,|.22. FIe лопускати вигIлати заробiтноi плати в KoI'BepTaX.

5,|.2з. uПр" порушеннi TepMiHiB виплати заробi,гноТ плати нараховува.ги
працiвtlикам компенсацiю вiдповiдно до Закону УкраТни <Про компенсацiю
громадянаМ в,грати частиI{И доходiв У зв'язкУ iз поруrUенням cTpoKiB Тх
виIIлати)) та постаIIови Кабiнету MiHicTpiB УкраiIли вiд 20 грулня 1997 р. Jц
1427 <ПрО затверд}КеннЯ ПоложеНня гIрО порядоК компенсапiТ працiвникам
в,грати частини заробiт:нот плати у зв'язку з порушенням ,гермiнiв ii виплати>.

5.2. KoMiTeT зобов' язусться:

5.2,| Здiйснrовати систематичний контроль за лотриманням
роботодавliем законодавства з оплати працi, в тому числi за свосчасFIоIо
виплатоIо заробiтrIоi плати.

Розлi.lr VI. СJIУЖtБОВА ДИСЦИIIJIIНА
6. 1. Керiвник зобов'язуеться:

6.1.1 Створити умови для належного виконання lIержавними
слуrкбовцями та iншими працiвниками cBoix посадових обов'язкiв i
пiдвищення ними професiйнот компетентностi.
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6.|.2, Належним чином органiзовувати роботу держав}Iих службовцiв та

iнших працiвникiв державного органу.

6.1.З. Забезпечувати прозорiсть та об'сктивнiсть пiд час оцiнкlвання

результатiв службовоi дiяльностi державних службовцiв.

6.| .4. Забезпечувати виконання службовоi дисциплiни.

6. 1.5. Неухильно дот.римуватисъ зако}Iодавства про працю.

6.1.6. Rиховувати у державних службовцiв та iнших працiвникiв

сумлiнне ставлення до слу}кбитароботи, бережливе ставлення до державного

майна, rriдтримува,ги Тх iнiцiативу.

6.2. I1рацiвники устаrIови зобов'язуIоться:

6.2,|, Щобросовiсно, сумлiнно виконувати своТ посаловi обов'язки,

дотримуВатись правил внутрiшнього службового розпорядку, службовоТ

дисциплiни i положень цього колективного договору,

6,2,2.Свосчасно i точно виконувати розпорядження керiвника лержавноТ

сlIуrкби та безпосереднiх керiвникiв, наданих на пiдставi та I] межах

повноважень, перелбачених чинним законодавством.

6.2.з. F{ести персональну вiдповiдалънiсть за виконанItя службових

обов'язкiв i поставлених завдань.

6.2.4, Щбайливо стави,гися до державного майна та iнших публiчних

pecypciB державIlого органу.

6.2.5. ПриймаТи участЬ Ir ycygegHi причин, що переtпколжаIоть робо,гi,

негайно повiдом-llя,ги про них керiвництво,

6.2.6. Виявляти високий piBeHb культури, професiоналiзм, витримку i

TaKToBHicTb, повагу до колег та громадян.

6.3. Комiте,г зобов' язусться:

6.3, 1.Зумовлrовати дотримання державними слух<бовцями та iнлtими

працiвrrиками державноТ служби в державному органi службовоТ дисциплiни,

Охорона працi регулIо€ться виконанням керiвником державноi слуrкби

та BciMa без винятку працiвниками Закону УкраТни uПро охорону працi>, uПро

поя{ежнУ безпеку>, <Полохtення про навчання з IIитаIIь охорони працi>>,

<Ilолоrкення про систему управлiн}Iя охороною працi>>, iншими нормативrIими

докумеFIтами. За порушIення нормативних документiв з охороFIи працi винtлi

працiвники притягаються до дисциплiнарноi, адмiнiстративнот i кримiнальноi

вiдrrовiдалъностi згiдно чинного законолавства УкраТни.

l,

l
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7. 1 . Керiвник зобов'язуеться:

7 .|.|. Створити злоровi та безпечнi умови, необхiднi для наJIеж}Iого

виконання держав}Iими службовцями та iншими працiвниками своТх

обов'язкiв.

7 .I.2. FIадава,ги держав[Iим службовIlям та iншим працiвникам:

- для виконання посадових обов'язкiв необхiдноТ iтrформачiТ;

- облаштоване примiщення для виконання посадових обов'язкiв;

- належно облаtttтоване робоче мiсце;

- необхiдне облад}Iання для виконання посадових обов'язкiв.

7.\.З. Забезпечи,ги безпечнi умови працi на робочих мiсцях, HaJleя(EIe

функцiоrlування системи управлiння oxopoнolo працi згiдно Закону УкраТни
uПро охорону працi>, лJIя чого:

- призначати I]осадових осiб, якi забезпечуIоть вирiшенrlя конкретних
питань охорони працi, затверджувати iнструкцiТ про ix обов'язки, права та
вiдповiдальнiсть за виконання покладених на IIих функцiй;

- забезпечувати фiнансування профiлактичних заходiв охорони праlli з

урахуванням фiнансових мох(ливостей установи та виконувати заходи щодо
lIосягнення встановлених нормативiв та пiдвищення iснуючого рiвня охорони
працi в пов}Iому обсязi;

- розробляти i за,гвер/Iжувати положення, iнструкцiТ, iншi акти з охорони
працi, що дiють в межах установи та встановлювати правила виконання робiт:
i поведiнки працiвникiв пiд час виконання трудових обов'язкiв;

* забезпечувати проходження iнструктажу, навчання працiвникiв з

IIитань охорони rrparli;

- забезпечувати санiтарно-побутовi умови на робочих мiсцях, якi
повиннi вiлrrовiда,ги вимогам нормативних aKTiB з охорони працi.

].|.4. У разi Rиникнення надзвичайних ситуацiй i rIеrцасних вигIадкiв
вживаги термitlоtзих заходiв для допомоги потерпiлим, залучати при
rlеобхiдtлqстi професiйнi аварiйно-рятувальнi формуRаI{}Iя.

] ,|.5. Забезпечити за кошти установи придбання, комплектуванI{я,
видачу та утримаIIFIя засобiв iндивiдуального захисту вiдповiлгrо до
нормативно-правоI}их aKTiB з охорони працi. Проводити перiодичний
медичний огляд працiвr-rикiв, якi вiдповiдтrо до cTaTTi 17 Закоrrу Украiни ,,Г[ро
охорону праrдi " повинIIi його проходити.



14

7.|.6. Спiльно з KoMiTeToM проводити розслiдування та вести облiк
неIцасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй вiдповiдно до чинного
законодавс,гва.

] .\.7 . Забезпечи,ги проведення профiлактики ВIJI-iнфекцii7СНIЩу ,га

туберкульозу, не допускати випадкiв дискримiнацiТ працiвникiв iз такими
захворIованнями.

7.1.8. Забезпе.лувати I}иконання норм европейськоТ cot{ia;IbHoT хартiТ
(перег"ltянутоТ) вiдIrоrзiдrrо до Рекомен/дацiй парJIаментських cJI}x&[lb,

схI]аJIених постаIIовоIо Rерховноi Ради УкраТни вiд 18.12.2008 р. JФ ]]З-УL

1 .|.9. Розробити ,га затвердити комплекснi заходи по досягненню
встановлених нормативiв безпеки, гiгiени працi, запобiгання випадкам
виробничого травматизму, професiйним захворIованням i аварiям> згiдлlо

додатку 1.

7 ,2. Працiвники установи зобов'язуються:

7.2.|. Знати i виконувати вимоги нормативIIих aKTiB rlpo охорону праtli,
IIравила поводження з маIJIинами, механiзмами, устаткуванням ,га iншtими
техIIiчними засобами, користуватися засобами колективного та
irrдивiдуаJIьного захисту.

7.2,2, ldодерх<уватися зобов'язаI{ь щодо охорони працi, rrередбачеIIих
IIим колективним логовором та правилами внутрiшrlьоI,о тру/Iового

розпорядку.

7.2,З. СпiвпраrIIовати з керiвником державноТ служби у crrpaBi
органiзацiТ безпечних умов працi, особисто вживати посильних заходiв ш{о/]о

усунення буль- якоI виробничоi ситуацiI, яка створюс загрозу його жит,гIо чи
здоров'lо оточуючих лtодей i навколишньому природному середовиIцу,
повiдомляти про небезпеку свого безпосереднього керiвника або iншу
посалову особу.

1.2.4. Щбайливо ставитись до державного майна.

7.3. KoMiTeT зобов'язу€ться:

7 .З ]. Здiйсrlrовати контроль за додер}канням керiвником державноi
с-rtуlкби ,rЬрrат"uних ак,гiв з охорони працi, створецня безпечrIих умов rrрацi
та в}Iосити пропозицiТ адмiнiстрацiТ щодо ix полiпшення.

7 .З.2. Iнформувати працiвникiв про Тх права i гарантiТ в сферi охорони
працi.

] .З.З. Приймати участь в розслiдуванrri нещасних випадкiв,
профзахворювань, аварiй, складаннi aKTiB про нещаснi випадки на
виробrrицтвi.
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роздIл чпI. соIIIАльIII гАрлнтIi тл пIльги, соцIАJIьI,Iо-
ПОБУТОВЕ, МЕ,ЛИЧtIЕ ТА КУЛЬТУРНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

8.1. Керiвник зобов'язуеться: :

В.1.1. Сприяти:

- органiзацii медичних обстежень;

- працiвникам у навчаннi та пiдвищеннi квалiфiкацii.

8.1.2. Надання транспорту за рiшенням керiвника.

В.l.З. MaTepiaJlbнa допомога при виходi у вiдгrустку.

РОЗДIJI IX. KOMITET ФIНАНСОВОГО ВIДЦЛУ, ЙОГО IIРЛВА
тл гАрлнтIi дIяльностI

9.1. З MeToIo забезпечення захисту трудових прав соцiально-економiчних
прав ,га iHTepeciB працiвникiв KoMiTeT фiнансового вiддiлу зобов'язусться
здiйснювати громадсъкий контроль за:

- виконанням законодавства про працIо, про охорону працi;

- виконання коJIек,гивного договору;

- свосчасноIо виплатоiо заробiтноI плати;

- державним соцiа;lьtlим страхуванням працiвникiв у призначеннi

допомоги iз соцiального страхування;

- пiдготовка та подання власником документiв, rrеобхiдних для
llризначен}Iя пенсiй працiвникам та членам Тх сiмей;

- надання пенсiонерам та iнвалiдам, якi гIрацIоваJIи I]a пiдrrрисмс'гвi
право користування соцiальними пiльгами, передбачених колективним

договором.

9.2. Сторони зобов'язуються разом вирiшити питання:

- перегJIяд та змiни оплати працi працiвникiв, форм та оплати працi, схем
посадових окладiв, запровадження та розмiр надбавок, доплат, гlремiй,

винагород та 1нших заохочув€UIьних та компенсацlиних виплат;

- робочого часу i часу вiдпочинку, погодження графiку надання

вiлпусток, запроваджеI{ня rriдсумкового об-пiку робочого часу ;

- соцiального розвитку органiзацiТ, полiпшення умов працi;

- iншi соцiально - економiчнi питан}Iя порялку надання працiвникам
соцiальних пiльг.

ч
-]

a
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9,3. Адмiнiстрацiя зобов' язуеться :

- надавати KoMiTeTy лля забезпечення ii дiяльностi, проведенНя ЗаСiданЬ,

зборiв працiвникiв, примiщення для проведення засiдань, зборiв працiвникiв;

- на запити KoMiTeT,y надавати iнформацirо з питань умов та оплати працi

працiвникiв, виконанI-Iя колективного договору.

РОЗЛIJI Х. КОНТРОJIЬ ЗД ВИКОI-IЛ[IНЯМ КОJIВКТИВНОГО
/Iоговору

10.1. Сторони зобов'язуються здiйснювати контроль за виконанням

чинного колдоговору i раз на pik, звiтувати про виконання його полоя(ень ,га

норм перед трудовим колективом.

10.2. ллЯ поточноТ оцiнки стану виконання колдоговору, пiдбиття

пiдсумкiв його виконання, а також для розгляду конфлiктних си,гуацiй, що

Rи}IикаIоть у зв'язку з неналежним виконанням колдоговору, сТВОРIОСТЬСЯ

/II]остороння комiсiя з представникiв cTopiH.

10.3. Здiйсrrювати oбMirr iнформацiею з IIитань, якi е предметом

КОJIДОГОВОРУ.

10.4, Кожна зi с,горiн безпосередньо несе вiдповiдальнiсть за виконання

взятих зобов'язань. у разi виявлення однiсrо iз cTopiH невиконання положе}Iь

колдоговору, подаватv подання про ik порушення та подальше усуненнЯ
недолiкiв та iх не виконання.

роздIл xI. lцодАтки до коJIЕ,ктивного договору
1. f{одаток 1 <llо-тrожеFlня про премiювання, надаFIIIя матерiа.шьноТ

лопомоги ,га гропrовоi винагороди працiвникам Фiнансоlзо-

економiчного управлiння Гатненськоi сiльськоТ раДи на2021-2025 РР.>

2. f{одаток 2 <Полох<ення про надання соцiальних гарантiй, компенсацiй,

пiльг працiвникам Фiнансово-економiчного управлirrня Гатненськот

сiльсr,коi ради на2021-2025 рр.>
3. /[о2дагоК 3 <ГIерелiк категорiй працiвникiв, що MaIoTb IIраво на надання

вiдгtкстки у зручний для них час).
4. tолаток 4 <I1равила внутрiшнього трудового розпорядку ФiнаНСОВО-

економiчного управлiння ГатненськоТ сiльськоТ ради).

Нача-lIьник Ф i нансово-
економiчного упраlriння

о.llьга БоБРУЙко

Голова комi,ге,гу Фiнансово-
економiчного упрал iнtlя

КОЛШ,КТИВНИЙ ДОГОВIР ПIЛПИСЛJIИ :

' 
Y 

Д-НатаrIiяБIЛОВУС
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l(одаток l

Що Колективного договору

Положення про премilовання, налання матерiальноТ лопомоги
,га гропIовоi виtIагороли працiвникам фiнансово-економiчltОГО

управлiнllя Гатненськоi сiльськоi ради

на 2021-2025 рр.

1. Загальнi положення

1.1. Положення <I1po rIремiювання, надання магерiалr,ноТ догIомоги та

гропrовоТ винагороли працiвникам Фiнансово-економiчного управлiнr-rя
Гатненсr,коТ сiльськоТ ради> (далi - Полоя<ення) розроблене вiдповiдно до

конс,ги,гучii Укратни, Кодексу Законiв про працю Укратни, Закоrriв

УкраТни <Про державI{у службу>, Законiв Украiни <Про оплату шрацi>, uПро

мiсцеве самоврялування в YKpaTHi>, <Про слркбу в органах мiсцевого

самоврядуваIIня)), <I1po коJIективнi договори i угоди>>, <<Про професiйнi спiлки,

Тх tlpaBa та гарантii дiялыlостi>>, гIостанови Кабiнету N{iHicTpiB УкраТrrи вiл 09

березttя 2006 року Nc 26В <I1po уrIорядкування структури та умов оIIJIа,ги lrрацi

rrрацiвнИкiв апарагу оргаrril] виконавчоi влаДи, органiв прокуратури, судiв та

iншtих органiв>, постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни <rlpo упорядкуваI,{FIя

с.грук,гури заробiтнот llлат:и, особливостi проведення iндексацiт та внесення

змiн до деяких норматиRно-правових aKTiB) NЬ1013 Bi;t 09.\2.2015 року.

|.2. ПоложенF{я визIIачас /{жерела, умови i механiзм визначення розмiрiв
тrремiТ, матерiа.пыtоТ допомоги та грошtовоТ виI]агороди праIдiвникам

фilтансово-економiчного управлiння ГатненсъкоТ сiльськоТ ради.

[Iремilовання начаJIьI{ика фiнансово-економiчного управлiння злiйснIосться

вiдrrовiдно до ПолохсеъIня про порядок премiювання працiвникiв апарату

I'aT.t1etlct Koi сiльсr,коТ радИ, if структурних пiдроздiлiв та виконавчих органiв,

затвер/{женого рiпrенням третьоТ ceciT VIII скликання вiд 24.12,2020 року Nч

зl|5,

1.3. Премiя за цим Положенням - tle заохочувальна фirrансова вигIлата,

поR'язана з виконаIIням виробничих завдань i функr{iй, особистим вкладом у
заl.альtti резуJIь,гаI,и робоr,и, розмiр якоi за.llежить вiд cK.llal]rrocT,i та умов
виконуваноТ роботи, резуJIьтативностi працi ,га наяI]FIосr:i KoltlT,iB.
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2. Порядок визначення фонду премiювання

2.1. ПреМiюваннЯ здiйсrrюе,гься В межах коштitl, передбачених у кошlторисi
видlат,кiВ на утриМаIIIIЯ фirlаr,rсоВо-еконоМiчногО управ-lтiНня, затверджеFIоI,о у
вс,гановленому поря/]ку, за рахунок коштiв сi.тlьського бюджету Гатлlенськот,гг.

2.2. Рiчний фоrrл премiювання створюеться у розмiрi пропорrliйно загального
фоrr2ду оплати працi, аJIе IIе менпI як 10 вiдсоткiв посадових окладiв та eKoHoMiT
фонду оплати праrдi.

3. Умови rlремiювання та розмiр llpeMiT

3. 1 . Премiювання працiвlrцкiв з7дiйснюеться за умов дотримаI{ня ними чинного
законолавства, якiсноГО i свосчасного виконанIrя функцiоналт,tlих обов'язкitз,
визначених у tIосадових iнструкцiях, доручень керiвництва сiльськоТ ради,
безпосереднiх керiвrtикiв, проявленоi при цьому iнiцiативи, дотриманrrя
,груло вот дисципл i t{и, Правил внутрiпrнього трудового розпоря/]ку.

3,2, I1peMiroBaIIIIIo lli/l-тtягають праlliвtlики Фiнансово-економiчtlого
уrrравлirrня ГатнеtlськоТ сiльськоТ Ради з лати Тх гrрийому у BcTaIIoRJIeIroMy
Irоря/{ку на вlдповlднl посади та rIезалежно вiд Тх членства у профспiлковiй

роботу з випробувальним
строку або з лI{я визнаFIIIя

оргаrriзацii.

З.З. I1ремirовання працiвникiв, прийнятих на
строком, здiйснюсться пiсля закiнчення цъого
праlliвника таким, пIо витримав випробування.

З.4, ГIремiI нараховУIоться за фактично вiдпрацьований робочий час за
ВИI{ЯТКаМИ, I]СТаНОВJIеНИМИ У П.З.3 Цього Положення, у межах наявного фоrлдlу
ltремiювання та eKoltoMiT фоrду оплати працi.

3.5. ГIремiТ не нараховуIоться працiвтrикам Фiнансово-економiчного
угrрав"rriння за час вi2lпусток Bcix видiв, передбачених чинним законодавстRом,
тимЧасовот непрацездатностi, пiдтвердженот лiкарняним JIис.гком або
довiдкоtо вiдповiдноi лiкувальноi установи.

3.6. За чаС виконання обов'язкiв за BaKaHTHoIo посадою або за гIосадою
,гимLIасово вiдсутнього працiвника премiя нараховусться, виходячи iз
заробiт,ноТ п-тlат:и за основI.tою (постiйною) гIоса/дою.

3.7. I-IpeMiT виплачуiоться в грошовiй формi у вiдсотках до посалового окJIаду
конкретI_Iого праr{iвника або в грошовому вимiрi.

3 . 8. Розм ip премiТ визначаеться наказом наLIаJIьника ФiHaHcot]o*eкolloмi.tHoгo
угlрав"ltiннЯ Га,гнеtlськоi ci.llbcbKoi раlIи Ko}ItFIoMy KoHKpeTI{oMy працiвнику
срiнаrrсово-економiчtlогtl управлirrня залежно вiд особистого трулового Bllecky
праtliвrtика в загальнi резу;rь,гати роботи.
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З,9 . Завиконання особливо вarкливоi роботи, доручень начапьника фiнансовО-
економiчного уrrравлiння окремим працiвникам може надаватись премiя У

бirrьrпих розмiрах, нiяt у середньому по ycTaHoBi.

З,10. ГIри наявностi eKoHoMiT фоrлу оплати працi працiвникам виIIJIаЧуIоться

додатковi премii:

- за пiдсумками роботи за квартал та piK;

- з нагоди lIрофесiйних та державних свят;

- в окремих випадках, за виконання особливо важливих завдань;

- при нагородженнi Почесними грамотами;

- з нагоди ювiлейних днiв народження (50, 55, 60, 65 poKiB) та при виходi на

пенсiю.

3.11.Працiвники позбавляIотъся шiомiсячноТ премiТ частково або в повноМУ

обсязi з iнiцiативи начальника Фiнансово-економiчного управлiння :

за неналежне або несвоечасне виконання функцiональних завдань;

поруIпення трудовоi дисциплiни, що вiдповiдним чином пiдтвердх{ено

llокумен,гаJlьно (оформ.lrеrri /]оповiдна чи пояснIоI]альна записки,

дисциtl"lliнарне стягне[Iня, застосоване у встановленому порядку) за мiсяць, в

якому ними допупlеtlо поруlIIення.

3,|2, Працiвникам, якi пропраrIIовали неповний мiсяць i звiльнеrli за влiсним

баrканням або за порушення труловоi дисциплiни, премirо за розрахунковий
перiод не нараховуIотъ.

3.i3. В разi накладення на працiвника дисциплiнарного стягнення у вигrIялi

догаI{и, премiТ до нього не застосовусться протягом всього строкУ /riТ

дисtlигl"тl iнарного с,гягненIIя.

4.IIорядок та строки виплати премiТ

4.1.1Iремiювання працiвникiв Фiнансово-економiчного управлiння
I-а,гrленськоТ сiльськоТ ра.ци tIроводиться за результатами робот,и за мiсяць rIа

rl illс,гавi наказу нач аJI ьника Фiнаrrсо во-економiчного управ"lтiння.

4.2, I-Iарахування премiТ злiйснюсться головним бухгалтером (головним

сгlецiаrIiстом) управлiнrrя .

4.3. lt{омiсячна премiя виIlлачусться разом iз виплатою основноТ заробi'гrlоТ

IIJIаги за вiдпрацьований мiояць.
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5. IIорялок IIадаIIня MaTepia.lrbHoi допомоги та гpolrloBoT виIIагороlIи
праlцiвникам

5.1. IЗиr,рат,и, tlоtз'язалti з видачеIо
виl{аI,ороztи злiйсIIIоIот,I)ся у межах
eKorroMiT фогrду оплати працi.

MaT,epiarrblloT допомоги та гроttlовоТ

коtл,гitз IIа огIJIа,гу праIli та за paxylloк

5.2. MaTepialrbHa допомога на озлоровлення випJIачусться при надагrнi
ocIIoB}Iol щорlчFIоl вlдпустки у розмlр1, що не перевиlllус сере/Iньомlсячно1
заробi,гrrоТ плати праtliвника, за заявоIо працiвtлика I{a пiдс,гавi наказу
IIаLIаJIьI{ика Фiнансово-екоtlомiчного управлiння Гатненськоi сiльськоТ раi]и.

5.3. I1рацiвникам надасться матерiальна допомога на вирiшення соIliально-
побу,гових питаI{ь у розмiрi, що FIe перевиIцус серед}IьомiсячноТ заробiтrrоТ
пJIати праlдiвника, за заявоIо праrдiвника I,Ia пiдставi I{аказу начаJIьI{ика

Фiнансово-економiчного управлiння ГатненськоТ сiльськоТ ра/lи.

б. Прикiнllеве положення

Спори щодо визFIаченIIя розмiру, нарахування i вип;rати премiТ, IIа/Iання

матерiальноТ допомоги та грошовоТ винагороди розглялаються 
,га вирirrrуIо,гt,ся

у встаI-IовлеI]ому законодавством порядку.

Начальник Фiгrансово-
економiчного управлiння

().lIbl,a БоБРУЙКо

Голова KoMiTeTy Фiнансово-
економiчного управлiння

Нат,а.lIiя БtЛоВУС

Е

t
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l{олаток 2

Що Колективного логовору

ПоложеннЯ про наДаннЯ соlliалЬних гаРантiй, компенсацiй,
пiл ьг працiвl{ика м фiнаrIсово-економiчлlого yrlpa в.lliння

Гаr,ненськоi сiльськоi ради

на 2021-2025 рр.

з метою матерiальноi зацiкавленостi працiвникiв управлiння т.а при наявностi
коtптiв, надавати соцiальнi гарантii, компенсацiТ, пiлъги:

J\9 FIаймеr-rуваIIня Розмiр
1 При тяжких захворIованнях,

пошколженнях, TpaBMi
В залежностi вiд ступеrri .гяжкос.гi,

але не бiльше розмiру мiнiмальноТ
заробiтноТ плати

2 Ila часткову orIJIaTy

ритуальrIих гIосJIуг у випадку
cMepTi пр?rliвttика

У розмiрi посадового окладу

з FIa часткову оIIJIату

риту€Lльних послуг у випадку
cMepTi близъких родичiв
працiвrrика (друяtини,

j]gд9дj ка, батькiв, лiтей).

У розмiрi MirriMa"шbtloT заробiтr+оТ
плати

4 Працiвникам, lцо MaIoTb дiтей
до 17 poKiB надавати новорiчнi
подаручки

По 1 подарунку на кожну ди.гину
кож}lому працiвнику

5 ПремiТ, заохочення за
виконання особливо важливих
завдаIlъ

У Yо ДО IIОСаДОВОГО ОКJIаДУ, аЛе Не
вище посадового оклаlIу

Начальник Фiнансово-
економiчного управлiння

Голова KoMiTeTy Фiнансово-
економiчного управlIitlня

ольга БоБРУЙко Ната"lliя БIЛОВУС
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llолаток 3

до Колекти вIIого договору

Перелiк категорiй працiвникiвl що мають право на надання
вiдпустки у зручний для них час.

ll{орiчна додаткова вiдпустка, передбачена cTaTTeIo 7 та гtунктами 1 i 2
частLII-II4 першоТ с,гатr,i 8 цього Закогtу, надаеться понад rцорiчгlу ocнol]Llv
Bi71llyc'r'Ky за однiскr пiдсr,авою, обраною праrtiвником. Поря.лr-lк FIа,цання

ДодатковоТ вiдпустки з кiльlсох пiдстав встаLIовлюе Кабiнет MiHicTpiB УкрzrТr-rи.
lI]орiчнi додатковi вiлпlzстки :]а бажанняпц працiвнlтка Mo)IiyTb надава"I,ись

одl]оtlitсно з ulорiчtlою осtlовI-Iою вiдпусткою або окремо вiд гrеТ.

Загальна тривалiсть rшорiчних основгtоТ та додIаткових вi.tlгlустOк }]е мо}ке
гIеревI.Iшtуватr.l 59 I(алеLlдарнtлх днiв, а для прашiвникiв, зайнятIlх I-Ia пiд:зеiчtнt.tх
гiрttичих роботах, - 69 календарних днiв.

Щорiчнi основна та додатковi вiдпустки надаються прашiвниковi з такиlчI

РОЗРаХУНком, щоб вони були використанi, як правило, до закil1.Iення робочого
року.

I1paBo прашiвI-Il{ltii на rцорiчнi основн)i та дода,гковi вiilпустt<tt гrовноl'
r'рt.tвалосr'i у гrершrай piK робот,и настае пiслlя закiнчення шести мiсяrliв
безперервноТ роботI4 на даному пiдприсмствi.

У разi надання працiвниковi зазначених щорiчних вiдпусток /]о
закiн'tення шестlарtiсяLIного TepMiHy безперервноТ роботи Тх трttвалiс,r,ь
ВиЗнatча€,l'ься пропорчiйгrо до вiдпрацьованого Llacy, за винrI,гко]ч1 виt-titдt<iв,
передlý;1.1ених частI4ною cbOMoIo цiсТ cTaTTi.

Il (tlрiчнi вiлпуст,ки повноТ тривалос,тi до настання шестимiсяLIFIого
TepMilry безперервноТ роботи у перший piK роботи на даноN,Iу пiлприсмствi за
ба>канням працiвнlлка надаються:

l) ;rtirткап,т 
- 

перед вiдпусткою у зв'язку :з вагiтнiстю та tтсlлогами або
пiсля неТ, а також ltciltKaM, якi мають двох i бiльше дiтей BiKoM до l5 poKiB
ао() дI4,,1,1iну з lнвалIднlстю;

2) особам з iнвалiдгriстю;
З) особам BiKoMl до вiсiмнадцяти poKiB;
4) чоловiкам, дружини яких перебувають у вiдпустl-ti у зв'язку з

Bal iт,гliстю та полога]\4и;
5) особам, звiльгtегtим пiсля проходжеIIня строковоТ вiйськовоi' служби,

Bir"lcbKoBoT служби за гrризовом пiд .1з. мобiлiзацiТ, на особлtтвртй гlерiол,
вiйсьt<овоТ слу>rtбrа :]а призовопц осiб офiшерського склалу або аjIь,герL]ативноj'
(невiйськовоТ) слуяtби, якlцо пiсля звiльнення iз служби BoHpt бу"lrи lrрийнятi на
роботу протягом трьох п,тiсяцiв, не враховуючи часу переТзду до плiстlя
llроживаl}]ня;

б) сУп,liсникаN,| 
- 

одночасно з вiдпусткою за основFIим мiсцеir,t робоr,та;
7) прашiвникам, якi ycl-timllo навчаються в I]авчальLlих закладах l,it

ба>тtаrоть при€дFIати вiдпустку до часу складання iспитiв, залiкiв, FIaпI4caFI}IrI

/]ИпЛоNlt]их, курсових, лабораторних та iншtих робiт, передбачених
навчальною програмою;
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s) працiвникаNI, якi не використаJIи за попереднiм lvlicцeM роботt,{

пt-lвlliстtо або частково шорiчну oclloвHy вiлпустку i не одержали за treT

tpоtrrовоТ котчlпенсаrцiТ; ).

9) прачiвникам, якi маютЬ пlrтiвку (KypciBlty) для санаторно-курорl,L]ого

(irшrбул aтop но- курор,гного) л iкування;
l 0) батьriам-вI,lхователям дитячих булинкiв сiмейнсlго тиI]у;

l 1) в iHrциx виIrадках, передбаLIеl{их закоFIодавством, коJIек1,14lзгltаtl абtr

трудовим договором.
i-lрацiвникам, дiти яких у вiцi до 18 poKiB вступаютЬ llo навLIальFIих

закладiв, розташоваFIих в iншiй мiсцев<lстi, за ixHiM бажанням надасться

tttоlэiчltа вiдtпуст:r<а або lf частина (не MeHl_tl як 12 каленl(арних ltгliB) дtля

сYlтi]оводя(ення дI4тl{ни до гчriсця розташування навчаJIьного закJIаi_(у ,т,а 
у

зворотtlому напрямri. За наявIfостi двох або бiльше дiтей зазначеFlого Biky,Taka

Вiдгl\rстка надасться окремо для супроводження кожноТ дитI,IЕlи,

iI[орiчнi вiдпустl<LI за другlлйтанаступнi роки роботи мо}кутЬ бутИ tlаданi

tlраuiвниковi В будь-який час вiдrтовiдного робочого року.
Черговiсть нilдtlL{tIя вiдtтусток визнача€ться графiка]vlLI, яrti

3а1.1зердt}куютьсЯ вJIасFIикопц або уповноваженим ним органоI\4 :ja погоджеLIl{rl\,1

з rзиборгtипл органоN.l перв?II{ноТ профспiлковоТ органiзашiТ (профсгli.llковtам

предс1авгIl,tt<ом) чи iнlшtам уловноваженим l-ia представIlI,II[ГВО'ГР!,,ll0LtИNl

KOrlei{l,tTBoN,I оl]гаНоп,т, i доводитЬся дО вiдома Bcix праuiвнrакiв. При складагtгti

графirtiв ураховуюr,ься iгtтереси виробництва, особистi irrTepecиl гlрацiвникiв r,a

]чIожлl{вос,ri для Тх вiдпочинку.
KoHKpeTгlr,rr'r перiо:t лIаданllя щорiчних вi.цпусток

графiком, Y:згол}l(устьс-rl MirK праuiвником i власником ]

olll-|l1lt'livJ, який зобов'язаtлий пLIсьмово повiдоп,tитtа

початкУ вiдпусткИ не lтiзнirrr як :]а два тижнi до встановленого грасРiком

TepMiHy.
Власник або угIовноваrкений ниМ орган зобов'язаниt1 BecTI4 облiк

вiдпусr,ок: tt(o надаються прашiвникам.
Ll{opi.rHi вiдгtуст,кtа за баrканням працiвника в зр),.lнийt для нъого L{ac

надаються]
1) особам BiKoM до вiсiмrrадцяти poKiB;
2) особам з iнвалiднiстю;
З) ;KiHKaM перед вiдпусткоtо у зв'язку з вагiтнiстю та поJIогами або пiсля

леТ;
4) жiнкам, якi пцають двох i бiлъше дiтей BiKoM до l5 poKiB або дитин1, З

iгrвалiдгriстю;

у lvleжax, установлеI{их
або уповноваженит\4 н]4 м

r гrрашiвlI14ка про да,гч

батька (MaTepi);
якi (rа KT1,1,t гttl

засjrуги пеl)ед
За,когlу УкраТгrи

BllxoBylo1b одно1О або бirrьurе дiтей BiKoM до 15 poKiB за вiдсуr llcrc"I,i бат,ьlсiв;

6) дrружинам (чоловirtамr) вiйсъковослуrкбовчiв;
7) ве1еранам працi тa особам, якi мають особливi труловi зас"чугt,{ перед

Батькit]Iцl4ноIо;

_5) одlинокiй MaTepi (батьку), якi виховують дитину без

t,lпiкчнаМ, пiклyваJtьникам або iншим caMoTHiM особам,

8) ве.гераFIа jvI тзiйrtи, оссlбап.л, яtti ма}()1,ь особливi

Бar"r,KitJllll4I]tOIO, а також особаш,t, г]а,litих гlоширlосL,ься ,,tигlгtiсть

<l1po статус ветерагтiв вiйни, гарантiТ Тх соцiального захисту>,
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9) батькам-вихователям дитячих будинкiв сiмейного типу;
10) в iнших випадках, передбачених законодавством, колективним або

трудовим договором. ,.
KepiBHr,rM, педагогiчним, науковим, науково-педагогitlниN4 працiвникапл,

стrецiалiс,там навLIаJIьних закладiв щорiчнi вiдпустки повноТ трива_гrостi у
перший та наступнi робочi роки надаються у перiод лiтнiх канiкул незалежно
вiд часу прийняття Тх на роботу.

l1рацiвтlикам, якi навчаються в навчальFIих закладах без
вирtrбниц,гва. luорiчгIi вiлгrусr,ки за Тх баrканням пр14сltн)iк)1,

tl.роведеIJня HacTa,Hot]Ill,ix 1]аFIrlть., виконання "гIабора,гоtrlних робi
залiкiв ,га iсllитiв, Llacy, пiдготовки i захисту дипломного проек

робiт, передба.тених навчаJlьною програмою.
Працiвникам, якi навчаються в середнiх загальноосвiтнiх Be.lipгlix

(змiнних) rrrколах, класах, групах з очною, заочною формами навчаFIня при
загальноосвiтнiх школах, щорiчнi вiдпустки за Тх бахrанням надаються з таI(иl\4

розрахункоlчt, щоб вони N{огли бути використанi до початку навчаFIня в Ilих
закладах.

Ilрацiвникам худо)tньо-постановочноТ частини i творLIим праtliвникам
теа'грiв rцорiчнi вiдпl,сткtт повноТ тривалостi надаються в лiтнiй перiод у l<il,rцi

театраJIь]{ого сезону l{езалежно вiд часу прийняття iх на роботу.

Голова. KoMiTeTy Фi нансово-
економ i.Iного угl раrв"ll i bi гt я

Наталiя БtJIОВУС

вiдрrаву вiд
ься ло Llacy

г, сl(JIаданiIя
:ту ],t1 itltltlrx

I-Ia.-l ал ьt-tик Фi нансовсl-
eKot-t oMi r{ но гO,чправл i ння

ольга.}rоБРУИКо
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/Iодаток 4

ло КолективIIоl.о llоговору

:

Правила внутрiшнього трудового розпорялку Фiнансово_
економiчного управлiння Гатненськоi сiльськоi ради

1. Загальнi положення

Правила внутрiшнього трудового розпорядкУ (далi Правила)

розроблено вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.

Правила регулюIоть трудовi вiдносини мiяt керiвниц,гвом i

rrрацiвнйками департаменту iнфраструктури та IIромисловостi

обrrд.рrr,uдмiнiстрацiт i сприяють виконанню основних завдань i функrдiй,
пiдвиtцеtrню ефективностi i якостi роботи, змiцненню трудоIзот i виробничот

l1исt{иплiни, рацiол{аJIьному використаннIо робочого часу. Питання, пов'язанi з

зас.госуванням цих ГIравил, вирiшуIотъся керiвtликом у ме}ках I{а/{аних йому

прав, а у випадках, передбачених чинним законодавством УкраТни, i цими
Правилами.

Питання щодо застосуванI{я цих Правил вирiшуються такожтрудоl]им
коJIективом у вiдlповiдгtостi до його повноважень.

2. fIорядок прийняття та звiльrrення працiвникiв

Працiвники реалiзуIоть право на працю шIляхом укладення трудовоI,о

/Iоговору шро роботу з керiвFIицтвом вiдповiдно до Кодексу законiв про працIо

УкраТrrи.

11рийняття I{a робо,гУ здiйснюеться на пiдставi заяви, трудового чи

lдивiльноправового договорiв, конкурсу.
I1ри прийня,г,гi на роботу праrдiвник зобов'язаний:

-- подаl.и .грудову книжку, оформлену у встановленому порядку, а у
випадку, коли особа поступас на роботу вперше i не мас трудовот книжки,

-- паспорт, диплом або iнший документ про ocBiTy чи професiйrrу

гliлготовКу та iнШi документи вiдповiдно до дirочого законодавства УкраТrrи

про llepжaвI{y службу. Riйськовослуrкбовцi, звiлr,ненi з лав Збройних си.ll

укратrIи .га iнrпих вiйськових формувань, стl}орених вiдповiдrIо до чиutlого

законо/{авства УкраТни, пред'яв.ltяtоть вiйськовий кI]иток.

-- гtред'явити паспорт, iдентифiкацiйний код.

Уклалення трудового договору оформлrоетъся наказом керiвника

гri2lrrрисмстI]а про прийняr-гя працiвника rra роботу, який оI,оJIоIIIусться tliд

ро.пй.пУ. У rrаказi вказустьСя посала згiднО зi lшта,гним розписом, умови працi,

/tu.ru, з якоТ працiвник приступае /]о виконання службових обов'язкiв. ГIри

yKJIa/{eHHi трудового договору угодою cTopiH може бути обумовлено

вишробув&JILний TepMiH з метою перевiрки вiдповiдlIостi працiвника роботi,
яка йомУ доручаеТься чи зl,iдно з рекомендацiею KoнKypc[toT KoMiciT. Ст:роки

випробуВаннЯ I]станоI]JIIоIоться вiдповiдно до чинного законодавства УкраТгrи.



a

26

що початку роботи керiвництво департаменту зобов'язане:

ознайомити працiвника з Правилами внутрiшнього трудовоr,О

розпорядку, коJlективним договором, умовами праrдi та роз'яснити його права

i обов'язки;

-* визI{ачи,ги праIIiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними

дrlя роботи засобами;
проirrструктувати працiвника з правил охорони прац1, техI{lкИ

безпеки, виробничоТ caHiTapiT, гiгiени та протипожежноТ безпеки.

Працiвники MaIoTb право розiрвати труловий договiр, укладений, на

IIевизнаЧений строк, попередившИ прО це керiвництво пiдприемства,

установи, органiзацii письмово за два тижнi.
при розiрваннi трудового договору з поважних lrричин, передбачених

чинним законодавством УкраТни, працiвник звiльняеться у строк, про який BiH

[Iросить.
строковий трудовий договiр розриваеться на вимогу працlвника

/IocTpokoBo у разi хвороби або iнвалiдностi, якi перешкоджають виконаннIо

ним роботи за трудовим договором, а також у випадку rIорушенFIя

керiвrrиц.гвом пiдприемства, установи, органiзацii законодавства про працю,

колективного або трулового договору та з iнших гIовая(них причин,

передбачених чинним законодавством УкраТни.
розiрвання трудового договору з працiвником за iнiцiативи керiвниrIтва

здiйснюсться з урахуванням вимог Кодексу законiв про працrо Украiни.
Припинення трулового договору оформлтосться наказом керiвника,

який оголошуеться працiвниковi пiд розписку.

у день звiльнення працiвниковi видаетъся трудова кI]ижка ,га

здiйснюtотъся вiдповiднi розрахунки.

3. OcHoBHi обов'язки працiвникiв

Працiвники зобов'язанi :

працювати чесно i сумлiнно, дотримуватись дисциплiнИ праlli,

свосчасно i точно виконувати розпорядження керiвrrиц,гва, атакож обов'язки,

Iцо визначенi посадовими iнструкцiями;

- постiйно вдосконалIовати органiзацirо свосТ працi;

- пiдвиrrlувати професiйний рiвенъ i дiлову квалiфiкацiю;
дотримуватись вимог з охорони працi, технiки безпекИ та

протигIожежноi безпеки;
вживати заходи до термiнового усунення причин 1 умов, як1

перешкоджаIоть або утрулнюIоть нормальну роботу, iнформувати про це

керiвниuтво;

- утримувати свое робоче мiсце у чистотi i порядку, не паJIити у
службових примiщенЕIях;

- ефективно використовувати оргr,ехнiку, берех<ливо ставитись до

майна, економити i раrдiонально витрачати матерiали, електроенергiю та iHпri

матерiальнi ресурси;



сприятливого психолоI,iчного клiмату у колективi.

4. OcHoBHi права працiвникiв ) -

Праrдiвники MaIoTb право:
оlримання заробi,гноТ плати вiдповiдrrо до посали;

на просуваннЯ пО службi згiдно з чинним законодавс1вом з

урахуванням квалiфiкацii та здiбностей i виконання cBoix слуrкбових
обов'язкiв;

- на безпечнi та н€шежнi умови працi;
--,I{a соцiальний i правовий захист вiдгlовiдно до чинного законодавс.гва

УкраТни;
-- захист cBoix законних прав i iHTepeciB у порЯДКУ, rrередбаченому

чи}IFIим законодавством Украiни.

5. OcHoBHi обов'язки керiвниIIтва

Керiвництво зобов'язане :

^-- IIравильно органiзувати роботу працiвникiв, закрiпити за кожним
робоче Mictle, створити для них безпечнi i здоровi умови працi;

,-.-, забезпечувати праrдiвникiв оргтехнiкою, необхiдними для роботи
матерiалами i приладдям;

-- створIовати умови для зацiкавленостi працiвникiв у результатах
особистоТ працi, видавати заробiтну плату в установленi строки;

-, п остiйгrо здiйсrrlовати органiзаторську та виховну роботу, спрямовану
ttа змiцнеIIIrя трудовоТ та RиконавчоТ дисциплirrи;

-- неухиJIьно долержуватись чинного законодавства про працю i правил
охорони працi, вживати заходи до своечасного усунення причин i умов, tцо
перешкоджаIоть нормальнiй роботi працiвникiв;

- забезпечувати належнi умови для ефективноi працi, систематич}Iого
пiдвищеlrtlя квалiфiкаrдiт rrрацiвникiв;

- \Iважно ставитися до потреб i запитiв працiвникiв, надавати iм у
встановлено\,Iу порядку матерiальну допомогу;

--вжрlвати необхiдних заходiв з профiлактики
травматизlrt1-. Професiйних та iнших захворювань гIрацiвникiв.

-- постiйно контролIовати piBeHb знанъ i стан дотриман}Iя

виробни.tоl,о

гrрацiвниками
ycix ви,l,tог iнструкцiй з технiки безпеки, виробничоТ caHiTapii та гiгiсни праlцi,
IIpo]'1.1 по /п.е,l,. ноТ безп еки.

-- \,важно стави,гися до працiвгrикiв та, у разi виI{икнення такоТ ttот.рсби
(за упrови IlаяRI{остi вi;tlIовiдноТ мож"itивостi), у I]cTaI{oI]JIel{oMy законодаI]стI]ом
I I оряlIку I I ада BaTI.t T_rr r,r ar:e р i аJI ь lry /]о помоI.у.

6. Робочий час i його використання

ТривалiСть робочого часу працi вникi в пiдприемств, установ, органiзаrдiй
стаFIоI]ить 40 годин на,гиж/]ень з двома вихiдними днями (субо.га i неltiля).



28

Час початку i закirlченltя робо,ги,

встанов-:Iюються такими :

перерва для вiдпочинку i харчування

ок роботи: о 9-й годин1;

-закiнч.""о роботи: о 18 годинi 00 хвилин;

- 
з цiдlцицю о 17 години;

- перерва на вiдпочинок i харчування: з 13,00 до 13,45,

НапередоДнiсвяткоВихднiвтрива.пiстьроботи.*"rylУjТъсянаоДнУ
гоДИнУ, Зuбороi"ur"." в робочий^ час вiдволiкати працiвникiв вiд Тх

безпосередньот роботи для виконання громадських доручень, що не пов'язанi

з дiялънiстtо.
ПрацiвникаМнаДаIоТЬсящорiчнiТаДоДаТковiвiдпУсТкивiдповiДноДо

чинного законодавства Украiни,га затвердженого графiку,

на прохання працiвника щорiчна вiдпустка може надаватися частинами,

ЗарiшеннямкерiвнИка,rрачiвникиМожУТьбУтивiДкликанiзщорiчноТ
вiДrtУс.гкиЗаТхЗГоДоЮЛишеУВиПаДкаХ'ПереДбаченихЧиннИМ
законодаватвом УкраТни,

ll]орiчна вiлпустка може бути перенесен.а на iнший перiод як з iнiцiативи

керiвника, так I{a вимогу праuiвника- вiдповiдrrо до чинного законодавства

УкраТни.
УразiПеренесення.щорiчноТвiдпУсткиновийтермiнТiнаДання

I]ста'IовЛIостъоЯ за згодоЮ мlж rrраЦiвником i керiвництвом департаменту,

Засiмейнимиобстu"""u''працiвникУМоженаДаВаги:]:].:У.ткабез
збереженнязаробiтноТплатисТрокоМдоl5каЛенДарниХДнlВнарlк.

7. Заохочення за успiхи у роботi

За зразкове виконання трудових обов'язкiв, сумлiнне ставленI-Iя до

роботи та вагомi досяI,нен"" u poOori до працiвникiв застосовуIо,гься TaKi вили

заохочень:

rIраВиЛаМ-и iх веДенrrя' 
можуть бути представленi /]о

За особливi трудовi заслуги працlвники

державних нагород,га rIрисво€ння почесних звань,

8. Стягrrення за порушення трудовоi дисцип;rirIи

!,исциплiнарнi стягнення застосовуютъся до працiвникiв за порушення

трудовоТ дисц".rлirr", 11равил внутрiшнъого трудового розпорядку,

I{евиконаннЯ абО неналежногО виконаннЯ покJIадених на I{их трудових

обов'язкiв, перевищення повноважень, 
} можу.гъ бути

За кожне порушення ,грудовоТ дисциплiни до працlВ:1I:

застосованi яК д""цrппi"uр"i.r".".r"я, так i заходи дисциплiнарного впливу

-ДоГанаабозвiлънеtлнязроботи;ПоПереДженНяПронеПоВнУслУжбовУ
вiДповiДнiстьчиЗаТрИМкаДооДноГорокУУПрисВоеннiчергоВоГоранГУабоУ
rlризначеннi на вищу посаду,

ловодяться до вiлома Rсього

працiвникiв у вiдповiдностi з
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перед застосуванням дисциплiнарного стягнення kepi вник зобов'язанийвимагати вiд поруr_rlника трудовоi дисцЙплiни письмових пояснень.
вiдмова працiвника дати Taki пояснення не може бути,,ерешкодою дJIя

застосуваннястягнення. 

f l 
:

Стягнення оголоttlусться наказом
розписку.

i повiдомляеться праrдiвниковi lтizl

Япщо протягом року з lIня накJlадення дисцип-тtiнарIIоI.о с.гяI.неI{няпрапiвника rle бl"то lriддаrlо [IoBoMy дисr{ипrriнарIIому сl.ягнеI]IIIо, BitlI]ва}касться TaKI'_\I, Iцо IIе мав дисциплiнарного с.гяI.неI{.Iя.
ЯкщО ПРацiвнИк I{e /{опУстив ноВого порУпIеннЯ .гру2lовоi 

дисtlигt-ltittи iдо тогО /\ ПРОЯВИв себе як сумлiНний працiвник, то стягнення може бу.rизня]]е
21о закiнчення одного року.

}'про:ов,t" сl,року ,tиt'ностi дисtlиtl-тtiнарного с'я.неI{ня захоl(изаохоtlеIlня, tIередбаченi IIими Правилам И, l\o llрацiвtлика не зас]-осовуIо..ься.
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