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I. ЗАГАЛЬНIПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей колективний договiр (далi - колдоговiр) укпадаеться мlж

Щастинською районною радою Луiанськоi областi в особi голови районноi

рй (далi - районна рада) ,а перви_нЕою профспiлковою органiзацiею

ЦасоЙ."*оi районноi pui" Лу.ur.rкоi областi (далi - первинIIа профспiлкова

ор-ганiзачiя), в особi прЪфорганiзатора, який представля€ iнтереси працiвникiв

райокноi ради.
|.2. iIей колдоговiр укладено Еа строк до 3|,122025 року включно,

вi.щrовiдно до вимог ,r"rо.о законодавства Украiни i е актом, який реryлюе

"rр"ойi, 
трудовi i соцiально-економiчнi вiдносини. у трудовому колективi

районноi ради на ocHoBi взасмного узгодження lнTepeclB cToplн,

1 .3. 
-Сrоро"' 

визнають повноваженшI одна другоi та зобов'язуються

дотимуватись принципiв с9чiалlно11 партнерства: паритетностi

представництва, рlвноправностi cTopiH, взаемноТ вiдповiдальностi,

*br.rpy*rr"rrocTi тЪ apryMeнToвaнocTi при проведеннi переговорiв щодо

укJIадення колдоговору, внесення змiн та доповнень до нього, вирlшеннJI всlх

n"rur" соцiально-економiчвих, виробничих i трудових вiдносин,

1.4. Умови колдоговору поширюються на Bcix працiвникiв районноi ради

незалежЕо вiд того, a 
"о"" 

I{naruш nap""rroi профспiлковоi органiзацii чи Hi,

в тому числi на тих, яких було прийняiо на робоry протягом дii колдоговору, i

с обов'язковими для cTopiH, що його уклали,
1.5. Колдоговiр набувае чинностi з дати його пiдписання уповЕоважеЕими

особами i проловжуе дiяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або

не переглянуть чинний колдоговiр.
f.6. особливi питання дii колдоговору, Колдоговiр зберiгае чиннiсть у

\.7, Змiни та доповнення до колдоговору вносяться в обов'язковому

порядку у зв'язку iз змiнами дiючого законодавства Украiъи або по iнiцiативi

од"i.i i.' cTopiH пiсля переговорiв i досягнення згоди мiж сторонами та

вступають в дiю пiсля пр"йr"rr" загальними зборами робiтникiв, пiдписання

сторонами.
1.8. Колдоговiр пiдлягае peecTpauii в порядку, встановленому чинним

законодавством Украiни.
1,9. Районна рада i первинна профспiлкова органiзацiя зобов'язуються

здiйснювати систематичний
колдоговору i розглядати спiрнi

двостороннiй коЕтроль
питання за необхiдностi.

д

виконанням



1.10. Контроль за виконанням колдоговору здiйснюеться безпосередньо

сгороЕаIrrи чи створеною ними робочою комiсiею (за необхiднiстю),

1.1l. Уповноваженi особи, якi ухиляються вiд yracTi в переговорах щодо

)rшадеЕнrt, внесеннJI змiн чи доповнень до колдоговоРУ, а також виннi в

порушеrоri та Еевиконаннi зобов'язань щодо нього, ненаданнi iнформацii,

необхi.шrоi для ведення колективних переговорiв i здiйсненнi контролю,

ЕесугЬ вiдповiдальнiсть у порядку, встановленому чинним законодавством

УIроПЕи.
1.12. При прийнятгi на робоry райбнна рада доводить до працlвIlикlв

II. оргАнIзАцIя прАцI, змIни в ор_гАн.IзАцIi прАцI,
ЗАБЕЗПЕЧЕНЕЯ ПРОДУКТИВНОi ЗАЙНЯТОСТI

2.1. Районна рада затверджуе у встановленому порядку посадовl

iHcTpyKuii, положенЕя про cтpyкTypHi пiдрозлiли та iншi документи, що

"ra"""uor, функчiональнi обов'язки працiвникiв, i вимагае ix виконання.

2.2.Кожнийпрацiвникзобов'язанийдобросовiсноiякiсновикоЕУвати
cвoi обов'язки, працювати чесЕо i сумлiнно, дотримуватися дисциплiни працi,

своечасно i точно виконувати розпорядження та рiшення районноi ради та

уповноважених нею оiiб, дотримуватися трудовоi дисциплiни, вимог
'"oprur"u""* 

aKTiB з охорони працi, дбайливо ставитися до майна районноi

радr.
2.з.Районнарадазобов'язУетьсявживатинастУпнихзаходlВдля

забезпечення продуктивноi зайнятостi:
2.3. 1 . .ЩО початку роботи за укладеним трудовим договором:
.роз'яснитипраЦiвникамiхправатаобов'язки,основнiположення

закону Украiъи <про запобiгання корупцii>, ознайомити працiвникiв з

правилами внутрiшнього розпорядку та колдоIовором;' - проiнirру*ry"u."- прuцi"""*ч з технiки безпеки, охороЕи та гiгiени

працi, протипожежноi охорони;- - роз'яснити працюючим ix трудовi та соцiально-економiчнi права,

перлбаченi чиЕним законодавством та цим колдоговором,

2.З,2. Забезпечити для працiвникiв умови, необхiднi для успiшного
виконання ix службових обов'язкiв, якi вiдповiдають вимогам caнiTapнo-

гiгiенiчних норм та правил. Надавати робочi мiсця, обладнанi вiдповiдними

мебляь.rи, технiкою та пристроями.
2.з.з. Забезп""rr"'.".i""атичне пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв, у

тому числi проведення ceMiHapiB, нарад, загальЕих занять з професiйного

навчання, направлення на курси пiдвищення квалiфiкаuiТ,

2.З.4. ПрИ про".д."ri реорганiзачii, скороченнi чисельностi та штату

працiвникiв районна рада не пiзнiше, як за два мiсяцi персонально письмово

.rьперелжае cBoii прачiвникiв про наступне звiльнення та водночас пропонуе

э
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iшу рЬнозначну робоry, або за ix згодою iншу робоry вiдповiдно до ocBiTHbo-

вапiфiкачiйного рiвня.
Прачiвникам, якi вивiльняються з установи, при розiрваннi трудового

.]оговор},у зв'язку iз вiдмовою працiвника вiд переведення на робоry в iншу
riлевiсгь разом з пiдприемством, установою, органiзацiею, а також вiдмовою
riл проловження роботи у зв'язку iз змiною iстотних умов працi (п, б ст. 36

lС}пII УкраiЪи), змiнами в органiзацii виробництва i працi, в тому числl
гirпi.rяцij, реорганiзацii, банкрутства або перепрофiлювання пiдприемства,

!пtrтаЕови, органiзачii, скорочення чисельноiтi або штаry працiвникiв (п. 1 ст.
,Ю I(}пII УкраТни), виявленням невiдповiдностi працiвника займанiй посадi
5о вш<онуванiй роботi внаслiдок недостатньоi квалiфiкачii або стану

Iltоров'я, якi перешкоджають продовженню даноi роботи, а так само в разi
Grування допуску до державноi таемницi (п. 2 ст. 40 КЗпП Украiни),
IIЕовJIенЕя в роботi працiвника, який ранiше виконував чю робоry (п. б ст, 40

ВпII Украiни) виплачусться вихiдна допомога у розмiрi не менше середнього
Iicrtlнoгo заробiтку; у разi призову або всryпу на вiйськову службу,
паrт!аRленЕя на €rльтернативну (невiйськову) службу (п.3 ст. 36 КЗпП
УхраТни) - у розмiрi двох середньомiсячних заробiткiв; внаслiдок порушеннrI

1.:::lliKO\I аоо уповноваженим органом законодавства про працю,
к}JIективного чи трудового договору (ст. 38, ст. 39 КЗпП Украiни) - у розмiрi
Ее менше тримiсячного середнього заробiтку; у разi припинення трудового

доповору з пiдстав, зазначених у п. 5 ч. l ст. 41 КЗпП Украiни (припинення
повновzDкень посадових осiб) - у розмiрi не менше нiж шестимiсячний
серлнiй заробiток (ст. 44 КЗпП Украiни).

2.3.5. Вживати заходiв щодо запобiгання травматизму та профiлактики
захворювань.

2.3.6. Створювати забезпечувати безпечнихZ.3.б. Створювати та заоезпечувати додержання оезпечних
Забезпечити наявнiсть у примiщеннях районноТ ради медичних
вогнегасникiв. Забезпечувати страхування працiвникiв вiдповiдно до Закону
УкраlЪи <Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування>.

2.З.7 . Здiйснювати контроль за дотриманням трудовоi дисциплiни,
пiдвищувати piBeHb органiзацiйноi роботи, спрямованоi на формування
стабiльного 1рудового колективу.

2,З,8. Забезпечувати працюючих засобами iндивiдуального
колективного захисту.

2.3.9. Органiзовувати роботу в ycTaHoBi з питань охорони працi.
2.4. Первинна профспiлкова органiзацiя зi свого боку зобов'язуеться:
2.4.1. Утримуватись вiд органiзацii масових акцiй протесту, страйкiв з

питань, що е предметом колдоговору, за умови ix вирiшення у встановленому
чинним законодавством порядку.

2.4,2. Вести роз'яснювальну робоry з питань трудових прав та

соцiального захисту працiвникiв, якi вивiльняються.
2.4.З. Щавжи згоду на вивiльнення працiвникiв лише пiсля використацшI

Bcix можливостей для забезпечення трудових вiдносин.

умов прачi.
аптечок та



].-1.-1. Оперативно розглядати Bci звернення членiв 
. 
первинноi

пфёспLтховоi органiзачii i районноi ради .з 
питань оплати:1|-11-t--l-оо"оо'"

чай пrпrкiв та в устаЕовленому порядку вирiшувати порушенl питання,

].-1.5. Здiйснювати громадський контроль за дотриманням чинного

]злово.]авства про працю.
1.-t.6. Прелставляти iнтереси працiвникiв у розглядi спiрних питань з

эеЁо:tною радою у судi.
].1.7. Приймати участь у роботi KoMicii з розслiдування нещасних

-г.а.tiв на виробничтвi, контролювати своечасне та в повному обсязi

(itsrDlL.reHHJI рuйоrrоо радою 
- 
необхiдних_ документiв у разi настання

ý_в(ового випадку для передачi ix до Фоi{ду соцiального страхування

Yca]Htt.
:.-1.8. Органiзовувати вiдпочинок дiтей членiв первинноi профспiлковоi

mrалiзацii.
:.+.Я. Спрr"ти у видiленнi коштiв iз профспiлковог_о бюджету на

:а1*.]еннЯ культурно-масовоТ, фiзкулЬтурноi та оздоровчоi роботи.
:.5. Bci прачiвники районноi ради зобов'язуються не розголошувати

шфiленчiйну iнформаuiю, що була оголошена такою в устаIrовленому

ц;й i cTalla iM чiдоrч при виконаннi ix трудових обов'язкiв.

III. ОПЛАТА ПРАЦI, ВСТАНОВЛЕННЯ ФОРМИ, СИСТЕМИ,
розмIрIв зАроБIтноi плдти Й rнших видIв

ТРУДОВИХ ВИПЛАТ

3.1. .ЦдерелОм коштiВ на утриманця районноi ради е районний бюджет,

3.2. органiзацiя оплати прччi 
" районнiй радi здiйснюеться вiдповiдно до

Колексу законiв про працю V*раТ,и, Закону УкраiЪи <Про оллаry_1|1чi])

ЕФмативних aKTiB з питань умов оплати та нормування працl згlдно 1з

скемами посадових окладiв i мiсячних тарифних ставок, встановлених

tкtстаЕовами Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, Наказами MiHicTepcTBa прачi та

оцiаlrьноi полiтики Украiни, у вiдповiдностi iз штатним розписом,
У разi змiни сйстем" onnur" праui праuiвникiв органiв мiсцевого

"-aorp"oy"urr" 
вiдповiднО застосовуються положення, запровадженi

;iшеrтням уповноваженого органу, з моменту набрання таким рiшенням

шостi.
Видатки на оплату працi прачiвникiв раЙонноi ради здiйсцюються в

uежах асигЕуuа"u фонлу bnnur* працi, затвердженого кошторисом на i1'

угримання.
3.3. Районна рада мае забезпечувати оплату працi працiвцикiв за повний

вiдпрацьований мiсяць у розмiрi не менше. встановленоi законодавством

V*рчiЪ" мiнiмальноТ зарЪбirrrоТ Ълати вiдповiдно до Закону Украiни <Про

оплату праui>>.

Ъ.+. Kor*p.rHi розмiри посадових окJIадiв працiвникiв районлноi ради

встановлюються постановоЪ Кuбirr.rу MiHicTpiB Украiни Ns 268 вiд 09.0з,2006

.{



sъ.з вЬповiдними змiнами та наказом MiHicTepcTBa Прачi Украiни ]ф 77 вiд

Э-rО-tS96 рку з вiдповiдними змiцами,
3.5. При укладеннi трудового договору (контракту) районна рада

DDltETb до вiдома прачiв"й розмiр, порядок i строки виплати заробiтноi

шц уtliови, вiдповiдно до яких можуть здiйснюватися утримання з

1пбiтrrоi плати.
3.6. оплата працi працiвникiв районноi ради проводиться у вlдповlдностl

Ь дiючш ,u*oroouu.r"oM УкраТни, Зарплата працiвникiв складаеться iз

Еlдовrо( окладiв, надбавок, премiи та доплат, Схема посадових окладiв

rFiBшrkiB Щастинськоi районноi ради Луганськоi областi, надбавка за ранг

вп"б""*" за вислуry poKiB (лолаток 1),

3.7. Надбавка за високi досягненЕя у прачi встановлюеться працlвникам

:rУховисУrчtлiнноготаякiсноговиконаннянимисвоiхпосадовихобов'язкiв,
ffiатпвностi та вiдсутностi порушень труловоi дисциплiНи У РОЗМiРi ЛО 50

ilФTKiB посадового окJIаду з урахуванням надбавки за ранг посадовоi особи

riсцевогО самоврядування та вислугу poKiB вiдповiдно до розпорядження

пшrови районноi ради" -- л.л_,-л,.:_ tKa абоз.в. за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього керlвни

Еqrпника керiвника структурного вiддiлу - у розмiрi рiзниui мiж фактичним

IкIсаJIовим окладом тимчасово вiдсутнього керiвника або заступника

щiвника структурного вiддiлу (без урахування надбавок та доплат) i

ц(rcадовим окладом працiвника, який. виконуе "U1:_]:у_,:1y:,т:":
rЬсУ.,,ьо,окерiвникачбо.ч.'У''',"какерiвникастрУктУрногопlдрозДlлУ'У
1взi, коли працiвник, що "r*оrуa 

обов'язки тимчасово вiдсутнього керiвника

структурцого пiдроздiлу, не е його заступником,

3.9. При ,чоurrri'шорiчноi основноi вiдпустки працiвникам районноi

радИ надаеться матерiальна допомога на оздоровленЕя в розмiрi

ссрелньомiсячноТ заробiтноi плати,

3. 1 0. fuя вирiшення соцiально-побутових питань працiвникам.районноi

ралr за iх заявою протягом року надаеться допомога у розмlрl, що не

о.р""rпчу. розмiр середньомiсячноi заробiтноi плати,

3.11. Сторожам районноi ради встановлюеться надбавка за робоry в

ЕiшЙ час у розмiрi З5 Yо за кожну годинУ працi,

З.l2.'Заробiiна плата виплачуетьсЯ за мiсцем роботи два рази на мiсяць,

а cztмe: аванс 14 числа поточного мiсяця, а решта заробiтноi плати 28 числа

Iюючного мiсяця (ст. 115 КЗпП Украiни) шляхом зарахуванЕя на картрахунки

" y"ru"ouu* банкiвськоi системи Украiни у нацiональнiй валютi Украiни.

Яlщо депь виплати.uроОirrоt "пu" 
йi,u"iся з,вихiдним дЕем, т9 зароOi11

напередоднi або пiсля цього дня, у лютому мiсяцi рештаIUIaTa виплачусться наперелOлнl aUU rrll

заробiтноi плати виплачуеться 28 числа,
працlвник право отриматипiд час виплати заробiтноi плати працlвник мае Право tl,rримаrл

iнформацiю про загальну ryму заробiтноi плати з розшифровкою за видами

"ппй, розмiри й пiдстави утримань, суму зарплати, що належать до виплати,
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3-13- Прмiювання, надбавки, надання матерiальноi допомоги голов1

?frrloi раJи та заступнику голови районноi ради встановлюються рlulенням
EoEEor ради,
3-14. У pbi rt"""о.,ruсного виконанЕя завдань, погiршення якостi роботи

трудовоi дисциплiни, надбавка за високi досягненЕя у прачi

Й розмiР ii зменшуетЬся у порядКу, визначеному для ix

прачiвникiв здiйснюсться вiдповiдно _до
lxj. l 5. Премiювання працiвникtв здlйснюсться вlдповlдно лu lл

оспбастого вкладу " .u.*"ni результати роботи за пiдсумками роботи за

матерiальноi допомогиii:ш згiдно <положення про премiювання та надання матерlальноl допо

EiBшKaM Щастинськоi раИонноТ ради Луганськоi областi> (лолаток 2).

3-1б. За працiвниками, направленими у службове вiдрядження, на курси

iл]пrцеЕця квалiфiкацiт, зберiгаеться мiсце роботи (посада) на весь термlн

-рсбуваннЯ у вiдрядженнi та здiйснюеться компенсацiя витрат згiдно норм

rього законодавства.

IV. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛIСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ
ТАВIДПОЧИНКУ

4.1. Вiдповiдно до чинного законодавства Украiни тривалiсть робочого

racy прачiвникiв складае 40 годин на тиждень, для сторожiв районноi ради

ЕганоыIюеться робочий тиждень за графiком змiнностt,
4.2. Вiдповiдно до <правил внутрiшнього трудового розпорядку для

щачiвникiв Щастинськоi районноi ради> (лолаток 3) встановити для

фчiвникiв районноi ради такий режим роботи та вiдпочинку:

aliпHocTi. Субота, недiля (святковi та неробочi днi для працlвникlв

fпконавчого апарату районноi рали) - цiлодобово,
не пiзнiше 30

- початок роботи - 8.00 година;
- закiнчення роботи - 17:12 година, в п'ятницю - |6:|2 година, перерва

дrя вiдпочинку i харчування - з 12:00 до 13:00 години;

- вихiднi днi - субота та недiля;
- напередоднi святкових та неробочих днiв робочий день скорочусться

lltЕа одшу годину;
-'rpr"*i.rb робочого часу для сторожiв встановлюеться з 18:00 до 07:00

rод (з 22:00 години до 06:00 години ранку - робота в нiчний час) за графiком

4.3. Графiк щорiчних основних вiдпусток затверджувати не пlзнlше JU

гDудня за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM (уповноваженою особою

*'О" 
X1I Ь";:Ж"""J .аранто вану тривал i сть щор i чн oi опл ачуваноi вiдпустки

лля праuiвнИкiв, якi ,. 
"iд"о."rr.я 

до категорii посадових осiб - 24 календарн1

днi, а длЯ посадовиХ осiб мiсцевоГо самоврядуВання - 30 календарних днiв,

прччi"r"*ur, якi мають стаж державноi служби та служби в органах мiсцевого

?



GIrврядrвання бiльше l0 poKiB, згiдно iз законодавством надавати додатковi
шчуванi вiдпустки, але не бiльше 15 ка.пендарних днiв.

4.б. Надавати вiдповiдно до ст. 8 Закону Украiни <Про вiдпустки>,
тi.шо п. 60 розлiлу ХХII <Загальнi професii за BciMa галузями господарства>,

hвтrсу 1 до Постанови КМУ Jф 1290 вiд 17.11.1997 р. <Про затвердження
Сшскiв виробництв, робiт, професiй i посад, зайнятiсть працiвникiв, в яких
Е право на щорiчнi додатковi вiдпустки за роботу iз шкiдливими i важкими

!шоечи працi та за особливий характер працi> працiвникам районноi ради
:]:._ :o.]aTKoBi вiдпустки:

- прибиральникам службових примiщень, зайнятим прибиранням
Iпшlьних вбиралень та санвузлiв - 4 календарних днi.

4.7. За сiмейними обставинами та з iнших причин надавати працiвникам
за -rхнiми заJIвами додатковi вiдпустки без збереження заробiтноi плати на
;эотязi року до 15 календарних днiв.

4.8. Надавати працiвникам iншi види вiдпусток, передбаченi Законом
}-rраiни <Про вiдпустки>.

4.9. Щорiчнi додатковi вiдпустки за бажанням працiвника можуть
вашватися одночасно з щорiчною основною вiдпусткою або окремо вiд неi.

4.10. З приводу дня народження надавати вихiдний день за бажанням
працiвника, який святкус день народження, iз збереженням заробiтноi плати.

4.11. В зв'язку зi смертю близьких родичiв та членiв ciM'i надавати два
]шdд{i днi для здiйснення поховання iз збереженням заробiтноi плати.

Ч. ОХОРОНА ПРАЦI ТА ЗДОРОВ,Я

Охорона праrri - це система правових, соцiально-економiчних,
органiзачiйно-технiчних, санiтарно-гiгiенiчних i лiкувально-профiлактичних
заходiв та засобiв, спрямованих на збереження здоров'я i працездатностi
Iю.шни в процесl працl.

5.1. Сторони вважають, що основними завданнями в ycTaHoBi у сферi
_' :O:{lI ппзtll е:

- реалiзацiя прав та гарантiй законодавства про охорону працi;
- недопущення появи шкiдливих та небезпечних виробничих факторiв;
- недопущенЕя позицiй в умовах колективного договору, якi вiдступають

riд положень закоЕодавства про охорону прачi.

Районна рада зобов'язуеться:

5.2. Забезпечувати неухильне дотримання Закону Украiни <Про охорону
працЬ), нормативних aKTiB та стандартiв з охорони працi.

5.3. Забезпечувати своечасне виконанЕя комплексних заходiв з

.]отримання нормативiв безпеки, гiгiени працi та виробничого середовищц
пЙвищення рiвня охорони працi, запобiгання випадкам виробничого
травматизму, професiйним захворюванням i аварiям.
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5.-l. Органiзовувати робiтникам, як при прийомi на роботу, так i в процесi

гй!r ЕDове.]ення iнструктажу з питань охорони працi.- 
:_<. Застосовувати систему надання медичноi допомоги потерпiлим в

5с:озi- \, випадку травматизму забезпечити термiновий зв'язок з лiкарем i

!Fаýрт}ъан нJI потерпiлого до лiкарнi.- j.6. Створювати в кожному структурному пiлрозлiлi на робочому Micui

уrва lрачi вiдповiдно до вимог нормативних ak1iB, а також забезпечити

*."r, прав працiвникiв, гарантованих законодавством про охорону працi.

5.-. Розробляти i затверлжувати положення, iнструкчii, iншi нормативнi

ЕЕ чао охорону працi, що дiють в ycTaHoBi.
5.8. З:iйснЮвати фiнансУвання охорони працi, регулювання охорони

тагd 1u-T. l9, ст.20 Закону Украiни <Про охорону працi))).

Первпнна профспiлкова органiзацiя зобов'язусться:

5.9. Здiйснювати контроль за дотриманням

тrцiвшrкамИ законодавства про охорону прац1, створенЕям оезпечних умоts

цшi, ,-a*них виробничих та санiтарно-технiчних умов, забезпеченням

ryшьникiв засобами iндивiдуального i колективного захисту,

5.10. Приймати г{асть в KoMicii з розслiдування нещасних випадкlв на

: : -.3l,
5.1l. Представляти iнтереси працiвникiв у вирiшеннi питань охорони

5.12. Iнформувати працiвникiв про iх права й гарантii у сферi охорони

змiни в законодавствi з охорони працi.

Прачiвники зобов'язанi:

5.13.,Щбати про особисту безпеку i здоров'я, а також про безпеку

llщов'я оточуючих людеЙ в процесi виконання будь-яких робiт чи пiд час

ryебрання на територii установи. Знати i виконувати вимоги нормативних

шiв про охорону працi, правила поводження на робочому Micui,

5.14. Додержуватись зобов'язань щодо охорони працi, передбачених

rtlrогOвором та правилами внутрiшнього трудового розпорядку,
5.15. Прохолити в установленому порядку попереднl та перlодичн1

reдогJIяди.

И. СОЦIАЛЬНО_ТРУДОВI ГАРАНТII ДЛЯ ПРАЦIВНИКIВ

Районна рада зобов'язуеться:

6.1. НадаватИ працiвникаМ вiльний час для проходження перiодичних

\rедичних оглядiв без здiйснення будь-яких стягнень iз зарплати чи iнших

санкцiй.

районною радою та
безпечних умов
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- -, :_]. зlIникнення потреби у працiвникiв, вносити змiни до графiка

-.: -- ::_'...!rK 1 вiлповiлностi до вимог ст, 10, 11 Закону Украiни <Про

, ] --::.lятi1 \1едичному обслуговуванню працlвникlв, оргаll1зацll lx

- ] . :- - .-. -. .. вi:починку,

Псрвппна профспiлкова органiзацiя зобов'язуеться:

вирiшеннi ix соцiально-побутових питань,

районною радою оздоровлення працiвникiв,

ýrцрЕо-\lасовi заходи, вiдпочинок.- o.s. За результатами розгляду заяв членiв первинноi профспiлковоi

arrр"r* в наданнi матерiальноi допомоги, у тому числi на

ЕmЕlня.

\-II. гАрАнтIi дшльностI пЕрвинноi проФспIлковоI
ОРГАНIЗАЦIi ТА IНШИХ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ

ОРГАНIВ ПРАЦIВНИКIВ

Районна рада зобов'язана:

7.1. Надавати первиннiй профспiлковiй органiзачii необхiдну iнформаuiю

Dдо )aмов та оплати прачi прачiвникiв районноi ради з питань виконання умов

-.tго договору, сприяти первиннiй профспiлковiй оргалiзацii та iншим

lа'lставницЬким органаМ у ix дiяльносТ'. 
urQаiни7.2. Забезпечувати дотримання встановлених законодавством

г+аЕгiй лля прачiвникiв, обраних до первинноi профспiлковоi органiзачii.- 
7.з. Згiдно письмовоi-заяви .rn."1u nep""HHoi профспiлковоi органiзачii

![рЕ\fувати з них через фiнансово-господарський вiддiл .районноi ради

fr4спiл*овi внески i своечасно перераховувати ix на вiдповiднi рахунки,
7.4. Навимоry первинноi прфJпiлковоi органiзаuii надавати iнформачiю,

r}BaBcoBi та iншi документи щодо утримання, повноти 1 своечасностl

Elrpaxyвaн ня BHecKiB.- - 
7.5. За наявностi письмових заяв працiвникiв, якi е членами первинно1

ryофпiлковоi органiзачii, роботодавець щомiсячно i безоплатно утримуе iз

ryЙiтноi плати та перераховус на рахунок первинноi профспiлковоТ

qЬiзачii членськi ur,..*" у розмiрi одного. вiдсотка вiд заробiтноТ плати.

керiвник не мае права затримувати перерахуваЕня зазначених коштlв,

первинна профспiлкова органiзацiя зобов'язана:

7.6. Проводити збори трудового колективу за потребою,

/(
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7.7. ознайомлювати трудовий колектив .iз 
iнформацiсю, одержаною вlд

;!йошоi ради з питань' arou'"'u"'* з працею i соцiачьно-економiчним станоМ

?},]ового колективу.
7.8. Захищати законнi права та iнтереси працlвникlв,

7.9. Виконувати положення даного колдоговору,

VIII. ЗАКЛЮЧШ ПОЛОХtЕННЯ

8.1. .Ц,оповнення та змiни до колдоговору можуть бути,..вllсенi за

:ого.f;кенняМсторiнта'чо,"'iжстадiiприйняттятареестраЦii,Щойсам
го-r:оговiр.

8.2. Контроль за виконанням цього колективного договору здlйснюеться

--:оронами, якi йогО уклали. .Ц,ля чьогО створюеться двостороЕня робоча

.o.ii.i" прелсruu""*iu' cropiH 
' 
(ooou,o* 4), "у веле пег|11|ооa.,' ОО'О

}-}Llа.]ення в узгодженому нею порядку, При порушеннl виконання

.o.l.o.ouopy *оЙi.i" у письмовiй формi iнформуе осiб, якi його пiдписали,

8.3. Сторони, якi пiлписали цей колдоговiр, на загшIьних зборах

т},.]ового колективу звiтують про виконання роздiлiв колективного договору

o:rrH раз на piK' 
ь колективного договору несуть

8.4. Особи, виннi у невиконанн1 положен

зi:повiдальнiсть у вiдповiдностi з дiючим законодавством,

вiл районноi рали

цЕй колЕктивний договIр пцписАли:
вiд iMeHi трудового колективу

Профорганiзатор

UаU- 
майя короJъовА

-=т-

м.п.

олена КоРоБКА

\
1\\

\ъ\\
lý)J
"- //

lтп Ot,//.JDJ

ради



Додаток ЛЬ 1

до колективного договору
Щастинськоi районноi ради
лчганськоi областi
вiд Ot, //.JоД/

1. Схема посадових окладiв працiвникiв

щастинськоi райоЕноi ради Луганськоi областi

fuенування посади Мiсячний посадовий окJIад, гривень

15 520
|2 |25
9700
7050
5300
4400
4540
з412
з268
з268

оJIови

пецiалiс, (юрrс-онсульт)
епlRникя

г{rcподарства

Йик службових примiщень

2. Надбавка за ранг

Розмiр надбавки, гривень

1000

!анг посадовоi особи мiсцевого
са}tоврядування

1

900

800

.'

3

4 750

700

а
600

5

6

7

8 550

5009

10 450

400

350

300

250

200

1l

|2

l 13

|4

15

I



3. Надбавка за вислуry poKiB

Профорганiзатор

олена КоРоБКА сq'J .- майякороJъовА
--_---т--

- . . |;, з opI,aнtlx rtiсцевого
: . r _.::j:]iя

Розмiр надбавки (у вiлсотках до посадового
окладч з урахуванням надбавки за ранг)

10

15

20
25
30
40



Додаток.}& 2

до колективного договору

Щастинськоi районноi рали 
'

ПОЛОЖЕННЯ
про премiювання та надання матерiальноi допомоги

.рочir""*", Щастипськоi районноi ради Луганськоi областi

1. Загальнi положення

..1. По:lоження про премiювання та надання матерiальноi допомоги

чd,вЕ;lка\r Щасr"нс"коi райЬнноi ради.Луганськоi областi (далi - Положення)

Ь.б-l."" вiдповiднО до Кол.*.у законiв про працю Украiни, Законiв Украiни
-.r 

_Й orr-rury працi>, <Про службу u оргчнаi мiсцевого самоврядування>, <<Про

re;еве са\tоврядуванн" u VKpui"in, ПЪстанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл

f,9 берзня 2006 року J\! 268 <Про упорялкування структури та умов оплати

з=а:: :rраuiвникiв апарату op.uni" uи*оruu"оi 
"пuдr, 

органiв прокуратури, сулiв

= ,эJ.,i органiв> (.i .MlHuMr), Наказу MiHicTepcTBa праui Украiни вiд 02

тЕrц 199Ъ року },(Ъ 77 <Про умови оплати прачi робiтникiв, зайнятих

ft::rтовl,ваНням органiВ виконавчоi влади, мiсцевого самоврялування та ix
о-.оrчrЙ* органiв, органiв прокуратури, судiв та iнших органiв> (Зi ЗМiНаМИ) i

jв1:]пься з метою забезпечення стимулюючого впливу премlювання на

:oerTrrBHicTb праui, змiчнення трудовоi та виконавчоi дисциплiни,

1.2. Положення визначае джерела, умови, показники

rрбriюваннJl головИ районноi ради, заступника голови районноI ради,

-*о"* осiб та службовцiВ виконавчогО апаратУ районноi ради, робiтникiв,
riпс,пок обслуговуванням органiв мiсцевого самоврядування,

1.3. ПрЬмiя за цим Положенням е премiею, пов'язаною з виконаншIм

слуrбових .^"дчп" i функuiй, особистим внеском у загальнi результати роботи

1-o*Hoi ради' 
им Попоженням випла формi i1.4. Премii за цим Положенням виплачуються в грошовlи (

ra""овпооiься у вiдсотках до мiсячного посадового окладу з урахyванням

вдбавки за ранг та вислугу poKiB,

1.5. Премiювurrо- .riдп".uють працlвники, визначенi в пунктi 1,2 цього

По:rоiення, з дати ix призначення на посаду, Премiювання прачiвникiв,

прийнятих на роботу, з випробувальним TepMiHoM здiйснюсться пiсля

закiнчення цього строку з дня визнання працiвника таким, що витримав

вшtробування.^ 
t.O. Премiюваннrl голови раЙонноi ради та заступника голови раионно1

ради та r,чдчrr", iм матерiальноi'допомоги- зцiйснюеться згiдно з вимогами абз,

) п. б Постанови КМУ вiд 09 березня 2006 року N9 268 <Про упорядкування

1 порядок

Луганськоi областi



tт!:raЕ! рн та yN{oB оплати працi працiвникiв апарату органiв виконавчоi влади,

т.*Ъ "рлураryри, 
сулiв ia iнших органiв> у межах, затверджених видаткiв

i ** _ прачi, Рiшення про зазначенi виплати приймаеться сесiею районноi

Fп_

2. Визначення фонлу премiювання

r.1. Рiчний фонд премiювання працiвникiв виконавчого апарату районноТ
lп rcтzшовлюеться у рЬзмiрi не менш як 10 вiдсоткiв посадових окладiв за piK

: ,.: :,\ . взння\r надбавки за ранг та вислугу poкlB.

2.2. Премiювання працiвникiв виконавчого апарату районноl ради
lйсшоегься у межах затвердженого фонду премiювання та eKoHoMii фонду

-]
2.3. Премiювання працiвникiв виконавчого апарату районноl ради

цiiсшосться вiдповiдно до ix особистого внеску в загальнi результати роботи
I цiJсумками роботи за мiсяць.

2,4. На премiювання праuiвникiв з нагоди вiдзначення Мiжнародного

riночого дня, дня мiсцевого самоврядуваЕня, ,щня захисника та захисниць

Уrраiни спрямовуються кошти фонлу премiювання та економiя фонду оплати

Fцi.
2.5. Загальний розмiр премiй працiвникам районнот ради розраховуеться

fпапсово-господарським вiддiлом виконавчого апарату раЙонноi ради. Розмiр

цсr.iT обra*у€ться лише затвердженим фондом премiювання та фондом
Cloнo\tll оплати працl.

3. Показники премiювання та визначення розмiру премii

1.1. За результатамИ роботИ за мiсяцЬ для визначеНня розмiру премiй

ltsховуються TaKi показники:
- дотримання чинного законодавства;
- належне, якiсне i своечасне виконання обов'язкiв, визначених для

цлrrовiдних категорiй прачiвникiв у посадових iнструкuiях, розподiлi
бов'язкiв i доруrень безпосереднього керiвника;

- дотримання трудовоi дисциплiни, правил внутрiшнього трудового

рвпорядку;_ 
- вiдсУтнiсть порУшень норМатиВно-праВоВих aKTiB з питанЬ слУжби в

оргамх мlсцевого самоврядування.
1.2. Премii не виплачуються працiвникам за час:
- тимчасовоi непрацездатностi;
- перебування працiвника у вiдпустках Bcix видiв, передбачених чинним

законодавством;
- випробувального TepMiHy;

перiолу пiдвищення квалiфiкачii;
вiдряджень понад 30 дiб.

/:
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---i. Преrriя не нараховусться та не виплачуеться:

- ;"ui"rr*y, "*rй 
,u дату нарахування премii с звiльненим, незважаючи

tr -_ Ео BiH в мiсяцi, за результатами якого проводиться премlювання,

]Еозаз. kpirr прачiвникiв, якi вийшли на пенсiю або звiльнилися за станом

щЕв'я або згiдно з п. 1 ч. 1 ст, 40 КЗпП Украiни чи перейшли на iншу робоry
a - :: i -..:. -ереведення.

. : Преlriя нарахову€ться та виплачусться

: :,- l -. _ _' вi:працьованого часу, за виIlяткоN{,

працiвникам пропорцiйяо до
щодо виплати премiй до

fiссйнrх та державних свят,
1.5. Прачiвникам, яким винесена догана, премiя не виплачуеться

rlрпго}t дii дисциплiнарного стягнення.

4. Порялок призначення премiiта пiдготовка розпорядження
про премiювання

-1. 1. оцiнювання показникiв роботи посадових осiб та службовцiв

п(rвавчого апарату районноi ради, робiтникiв, зайнятих обслуговуванням

тдЕЬ лriсцевогО самоврядування, з метою нарахування iM премiй проводить

- -:: :зl"{онноi рали.
4.2. Пропозицii, пов'язанi з премiюванням начшIьникiв вiддiлiв та

rчт}ючого справами подаються головi районноi ради заступником голови

4.5. Пiсля розглядУ пропозичiЙ головоЮ районноi ради фiнансово-

пЕподарський вiддiл включно до 24 числа поточного мlсяця готуе

р(впорядження про премiювання працiвникiв районноi рали,
4.6. За результатами роботЙ за мiсяць, враховуючи якiсть показникiв,

ЕязаниХ 
" 

,ryr*ri 3.1 цього Положення, розмiр премiТ може бути зменшено вtд

lfi) % до 50 % або встановлено TepMiH для у'сунення виявлених порушень та

Iюпереджено, Що у разi недотримання TepMiHiB або неусунення порушення

op"ui"""*u буде притягнуто до дисциплiнарноТ вiдповiдальностi,' 
4,7 , Праuiвникам, якi прийнятi на робоry, премiювання проводиться з

першого мiсяця пропорчiйно вiдпрацьованому часу,

fошоiрали.
4.з. Пропозицii про премiювання спецiалiстiв та службовцiв, якi

lЕIIюютЬ у вiллiлах виконавчого апарату районноi ради готуються

qiвrшками цих вiддiлiв i подаються для затвердження керуючому справами,

d, у свою черry, переда€ ix головi раЙонноi ради,
+.+. ПропЪ*цii про премiювання робiтникiв, зайнятих обслуговуванням

qrавiв мiсцевого самоврядування, подаються головi районноi ради головним

б5rr-araaро* фiнансово-го"подuрa"*о.о вiддiлу виконавчого апарату районноi

мiсяця готуе
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5. Надання матерiальноi допомоги

матерiальна допомога на оздоровленнJI надаеться

ради в розмiрi середньомiсячноi заробiтноi плати

Матерiальrrа допомога працiвяикам для вирiшення соцiально-

питаItь надаеться за ix заявою протягом поточного року за

Iням головИ районноi ради В розмiрi, що не перевищуе розмiр
заробiтноi плати,

Профорганiзатор

олена КоРоБКА
ЦУь1- МайяКоРоJЪоВА-----т,-

працiвникам
при наданнl



.Щодаток ЛЪ 3

до колективного договору
Щастинськоi районноi ради
лчганськоi областi
uй of. 1/ &оД1-

1.2. Питання, пов'язанi iз
IеDiвництвом виконавчого апарату

вiд незаконного

застосуванням цих правил, вирlшуються

раЙонноТ ради в межах наданих Йому прав,

цравила внутрiшнього трудового розпорядку для працiвникiв

1.1. Вiдповiдно до cTaTTi 43 Конститучii Украiни кожен громадянин мае

rFBo на працю, що включае можливiсть заробляти собi на життя працею, яку

й вiльно-обирае або на яку BiH вiльно погоджусться. Кожен мас право на

Brе)|cri, безпечнi i здоровi умови працi, на заробiтну плату не нижчу вiд

Щастинськоi районноi рали

1. Загальнi положенпя

вначеноi законом. Громадянам гарантуеться захист

lвLrьнення.
Правила внутрiшнього трудового розпорядку мають на MeTi змiцнення

,рyло"о'i i виконавськоТ дисциплiни, правильну органiзацiю працi, повне i

-oio"-u"a використання робочого часу, високу якiсть роботи, творчий пiдхiд

х) виконаЕня службових обов'язкiв.

i.шовiдно до Констиryчii Украiни, законiв Украiъи <про службу в .органах
riсцевого самоврядуван"">, <Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪи>, Кодексу

rroHiB про працю Украiни.
1.3. цi правила внутрiшнього трудового розпорядку розробленi

i.шlовiднО до ст. ст. 141, 142 Кодексу законiв про працю УкраiЪи, з

lрахуванням норм законодавства про службу в органах мiсцевого

Gаraоврядування i поширюються на Bcix працiвникiв виконавчого апарату

вйонноi ради, незалежно вiд порядку ix призначення на посаду. Недотримання

sо порушення зазначени* .rpu"rn е пiдставою для застосування до винних осiб

ri.щIовiдальностi, передбаченоi чинним законодавством,

2. Порядок прийняття та звiльнення посадових осiб та службовцiв
виконавчого апарату районноi рали

службу осiб районноi ради здiйснюеться2.1. Прийнятгя на службу посадових осlо до раионноl рали злrиuнк,еtьu,l tl

порядку, пфедбаченому iu*oroь,r Украiни <Про службу в органах мiсцевого

самоврядуваНня>>, шляхоМ призначення головою районноi ради на конкурснiй

шновi чи за iншою процедурою, передбаченою чиЕним законодавством

"*"';:;. Призначення на посади технiчних працiвникiв_та обслуговуючого

персонЕллу (далi - службовцi) здiйснюеться вiдповiдно до Кодексу законiв про

прачю Украiни.
2.3. Право на працю реалiзуеться шляхом укJIадення трудового договору,

tp



L4. Прийом, переведення, звiльнення з роботи оформляеться

скJIадають

iншу посаду, вiдповiдальний працiвник
кадровоi роботи зобов'язаний;

ItIrрцркеНням головИ районноi ради, У якому вкаa}уеться посада, на яку

!й"".r".я працiвник, iгiдно iз штатниМ розписом та умовами оплати працi

Егlr-ор9лцgцня доводиться до вiдома працiвника пiд пiдпис),
].5. Посадовi особи, якi вперше призначаються на посаду,

Ьсfrа посадовоi особи мiсцевого самоврядування, про що
i,-озi.rний запис у трудовiй книжцi.

].6. До початку роботи начальник вiддiлу зобов'язаний:

робиться

- ознаЙомити працiвника з посадовою iнструкчtею;
- роз'яснити.прЪцiвниковi його права, обов'язки та iснlточi умови прачi;

- ознайомити працiвника з правилами внутрiшнього трудового

Еlпоря-]ку;
- ""r"ur"., 

праuiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдним для

gюбоm iHcTpyMeHTapieM;
проi".rрупryвати працiвника з технiки безпеки, виробничоi caHiTapii,

ijcrпr прачi i протипожежноi охорони.
2.7. При прийомi на роботу чи при переведеннi працiвника у

tт:tЕовJIеному законом порядку на
Irонавчого апараry районноi рали з

- ознайомити працiвника з обмеженнями, якi передбачеЕi для посадових

rili мiсцевого самоврядування Законом Украiни <Про запобiгання корупцii),
Еf_ ст. 12, l2-1 Закону Украiни <Про службу в органах мiсцевого

GaaоврядуваНня>, умовамИ оплати працi, роз'яснити його права та обов'язки;
] npo"..r, iнструктаж з технiки безпеки, гiгiени прачi i протипожежноi

fuпеки.
2.8. На Bcix працiвникiв, якi пропрацювали бiльше 5 днiв, ведуться

цуловi книжки у порядку, встановленому чинним законодавством.
2.9. Припинення трудового договору може мати мiсце тiльки на

цiдставах, передбачених чинним законодавством Украiни. KpiM загальних

пьстав, передбачених Кодексом законiв про працю Украiни, служба в органах

riсцевого aurо"р"лу"u"ня припиняеться у випадках, передбачених статтею 20

зшiоку Украiъи <про службу в органах мiсцевого самоврядування).
2.10. У день звiльнення працiвнику видаеться його трудова книжка з

Е€сеннJIМ до неТ запису про звiльнення та проводиться з ним остаточний

р(врахунок. ,Щнем звiльнення вважаеться останнiй день роботи.

3. OcHoBHi обов'язки прачiвникiв виконавчого апарату районноi ради

3.1.основними обов'язками посадових осiб мiсцевого самоврядування

вiдповiдно до cTaTTi 8 Закону Украiни <Про службу в органах мiсцевого

са_vоврядування)) е:

- додержання Констиryцii i законiв Украiни, iнших нормативно-правових

акгiв, aKTiB органlв мlсцевого самоврядування;
- забезпечеНня вiдповiдНо до ii повноважень ефективноi дiяльностi

Jc

органlв мlсцевого самоврядування ;



пIЕрх(ання прав та свобод людини i громадянина;
- збеэе;кення державноi таемницi, iнформачii про громадян, що стала iM

f-TL" i зз'язку з виконанням службових обов'язкiв, а також iншоi iнформаuii,
r - ,- 

--, .J ]зконоN,1 не пiдлягае розголошенню;
- ,-;;iitHe вдосконалення органiзацii своеi,. -:_ -- , л,ва-riфiкашiТ:

роботи, пiдвищення

- (ylfTIiHHe ставлення до виконання службових обов'язкiв, iнiцiативнiсть i
--а :- _-.,. noooTl:

- 
-.л:об.-rrlве 

ставлення до громадян та Тх звернень до органiв мiсцевого
ЕFяýъання, турбота про високий piBeHb культури, спiлкування l поведlнки,

-гвtrЕтет органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування;
- не.]опущення дiй чи бездiяльностi, якi можуть зашкодити iHTepecaM

rЁ-езого са\{оврядуван}rя та держави.
j.:. Основними обов'язками Bcix працiвникiв е:

- прачiвник повинен лiяти у плежах своiх повноважень;
- }, разi одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству,

rrtт:rTTi вllцц зобов'язаний невiдкладно, в письмовiй формi, доповiсти про це

цl=:oBil-t особi, яка дала доручення, а у разi наполягання на його виконаннi -
]ЕЁ:о\tити вищу за посадою особу;

- працюватИ чесно та сумлiнно, додержуватися трудовоi дисциплiни,
8€часно i точно виконувати розпорядження керiвникiв, рацiонально
f,хористовувати робочий час, не заважати iншим працiвникам виконувати ix
сqтбовi обов'язки;

- пiдвищувати продуктивнiсть працi, своечасно i якiсно виконувати

.цlчену роботу;
- додержуватися вимог охорони працi, гiгiени працi та протипожежноi

безпеки;
- утримувати свое робоче мiсце у чистотi та порядку, дотримуватися

!-станов.lеного порядку збереження матерiмьних цiнностей та документiв;
- дбайливо вiдноситись до майна та обладнання, забезпечувати ix

t'ер;кення.

|. OcHoBHi обов'язки керiвництва виконавчого апарату районноТ ради

4.1 . Керiвництво виконавчого апарату районноi ради зобов'язуеться:
- створити необхiднi умови для плiдноi працi працiвникiв ycix категорiЙ,

шоб працiвник мав закрiплене за ним робоче мiсце, своечасно отримував
rапдання i знайомився з умовами його виконанЕя, мав здоровi й безпечнi умови
праui, необхiлнi матерiали та обладнання;

- створити умови для пiдвищення продуктивностi працi;
- сприяти запровадженню нових прогресивних методiв та форм роботи;
- виплачувати заробiтну плату в обумовленi строки;
- забезпечувати належне дотримання дисциплlни прац1, постlино

робоry по iT змiцненню, рацiон€шьно використовувати трудовi ресурси;

вести

)(



*o"u"ro.o апарату днi) - цiлодобово,
5.3, Дrя праuiвникiв виконавчого

- : . ::,:,,l.. з.::;]сь вll\1ог Законiв Украiни <Про мiсчеве самоврядування в

i]- - ..: _ :.:..бiгання корупuii" та законодавства про працIо;

- .-:]1:-, зf,Тll ро"lЬ N,Iора"lьногО стимулювання працl, заохочувати

_-: _ : _ . ., ,.,_rззlеч},вати поширення передового досвiДУ РОбОТИ;

- _,]..-зчrватlI anararur".r*na пйвищення квалiфiкаuii прачiвrrикiв,

_-:,. : -, ...,, _з.-,5хi:нi 1,rtови для сумirчення tlрацiвникаt,ли роботи з навчанняN,I в

- ', ,.::rз]:НIIх вIlпадкаХ вирiшувати питання про пlдвищенllя рангlв

-. _:.: ,: _-:-,i-,.rt lIiсцевого са]\{оврядування;
- -::::;.;: праtliвникапл щорiчнi-та дода,гковi вiдпустки згiдно iз Законоlt

-* л qi_lпl.,стки>, кПро службу в органах мiсцевого саN,lоврядування))

-_ . _-:;]-':::.;lrr графiкоtчr вiдпусток на вlдповlдItии рlк,

5. Робочий час i час вiдпочинку

j.i. .а-rя прачiвникiв виконавчого апарату встановлюсться_п'ятидеЕний

эqбя* Tll/ti]eнb з двома вихiдними днями - субота, недiл], ,Щля. сторожiв

эейо:=оi раJи встановлюеться робочий тижлень за графiком змiнностi,

5.]. Тривмiсть робочого часу працiвникiв не може перевищувати +u

гý-ш на тиждень, за винятком випадкiв, передбачених 
_ _законодавством,

TBma-TicTb робочого часу сторожiв встановлюеться з 18,00 до 7,00 - за

=ёо:ко\{ 
з\tiнностi. CyOoru, нЪдiля (святковi та Ееробочi для працiвникiв

&/

- початок роботи о 8.00 год.;

- перерва на обiд з 12.00 до 13.00 гол,;

- заiiнчення роботи о |7.|2 (в п'ятницю о 16,12) год,

5.4. Наперелолнi .u"r*ou"* i неробочих днiв трившIiсть роботи

праriвникiВ вiдпЬвiднО до законодаВства про працю скорочуеться на 1 годину,

5.5. ДлЯ виконаннЯ невiдкладноi i непередбаченоi роботи прачiвники

Еýонавчого апарату районноi ради зобов'язанi за розпорядженням голови

Еаiонноi ради з'явитися на роботу у вихiднi, святковi та неробочi днi, робота за

Bi хоrtпенсуеться вiдповiдно до чинного трудового законодавства,

б. Заохочення за успiхи у роботi

6.1.ЗасУмлiннеВиконаннятрУдоВихобов'язкiв,бездоганнУроботУта
пi -тgцщg1111" ii якостi, за iншi досягнення в роботi застосовуються TaKi види

цFIатц, i закiнчення роботи та перерви на обiд:

:}atохочень:
- подяка;
- премiювання;
- присвоення чергового рангу

посад (для посадових осiб мiсцевого

апарату встаЕовлюеться такий час

достроково у межах вiдповiдноi категорii

самоврядування).



63 Прачiвникам, якi успiшно i сумлiнно виконують cBoi трудовt

;fi6';:rя Е:LIа€ться перевага при просуваннi по службi.

7. Вiдповiдальнiсть прачiвникiв за порушення трудовоi
та виконавчоi дисциплiнп

працlвЕикlв-... За пор},шення труловоi або виконавчоi дисциплiни до пt

ýfl бrтИ застосовано дисциплiнарне стягнення, передбачене чинним
ElBoлlBcTBlo\t про працю :

- .]огана;
- звLтьнення.-.]. Незалежно вiд накладенЕя дисциплiнарного стягнення або

j:tý}вання заходiв дисциплiнарного впливу (для посадових осiб мiсцевого
!-ýqiя+ъання) голова районноi ради мае право позбавити працiвника премii
l5тповО чИ повнiстЮ за допущене порушення трудовоТ, виконавчоi

.щ]iнrt. невиконання функцiональних обов'язкiв, низьку ефективнiсть
l,]гстгi _

-.З. J,исципЛiнарне стягнення застосовуеться пlсля виявлення проступку,

r:E Ее пiзнiше одного мiсяця з дня Його виявлення, не враховуючи вiдсутностi

tгrгт; RHIrka на роботi у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю або

цtбlъання його у вiлпустчi.
7..l. Дисциплiнарне стягнення не може бути накладене пiзнiше шести

rЁ-<пi в з .fня вчинення проступку.
.]о накладення стягнення вiд порушника трудовоi або виконавчоi

-щтrп_-liни повинно бути отримане пояснення в письмовiй формi. Вiдмова

lFцiвника вiд наданнЯ письмовогО пояснення оформлена актом не може бути

ЁFЕтпкоf, ою для накладеЕня стягнення
7.5. Дисциплiнарне стягненнJI оголошу€ться в розпоряджеЕнl голови

@оьъоi ради i доводиться до працiвника пiд пiдпис.
7.6. Якцо протягом року з дня накладення дисциплiнарного стягнення

ryшj,знпка не буле пiддано новому дисциплiнарному стягненню, то BiH

-rт-,2€ться 
таким, що не мав дисциплiнарного стягненНЯ.

-.7. Якшо працiвник не допускав нового порушення трудовоi дисциплiни
i зо тогО ,к проявиВ себе яК сумлiнний прачiвник, то стягнення може бути

]grтe .]о закiнчення одного року.
7.8. При наявностi дисциплiнарного стягнення або заходiв

.шсшrп-riнарного впливу премiювання працiвника не здiЙснюеться,

7.9. цi Правила доводяться до вiдома-всiх працiвникiв виконавчого

шараry раЙонноi ради та розмiщуються у доступному для Bcix прачiвникiв

чiсцi.

ПрофорганiзаторГолова Щастинськоi

"t'/.- Майя КоРоJЪоВА----t--

l,A

олена КоРоБКА
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Додаток ЛЬ 4
до колективного договору
Щастинськоi районноi ради
Луганськоi областi
вiд о8. 4/. "?о21

Спiльна робоча комiсiя
колективtIих переговорiв щодо розробки. колективного договору

для ве_IеII}Iя

о.цена КоРоБКА

11рофорганiзатор

'Ч- 
майя корольовА

Коробка ОлеJrа
ОлексанJрiвна

Голова районноi ради

Лiннiк Галинч IuанБй
свдокиrrова З*
Олександрiвна
Трунякова Вiкторiя
[littlо:- .,

викоtIавLlого ап онноi радиTiToBa Jюбов IванБй головни й сп ецi алйiгнансово-

:::::jlЧ."-го вiддiлу виконавчого апарату
oHHoi

Голова Щастинськоi
районноi ради

п,I.Б.

/


