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Порядок денний: Розгляд та затвердження колективного договору.

Виступали: в1д трудового колективу -  Людмила ДОВГАЛЬ, яка 
пов!домила, що даний проект колективного договору розроблений зпдно 
чинного законодавства та вЛповщае вимогам трудового колективу i 
адмйпстрацп. Bin обговорений у трудовому колектив1 i подаеться на розгляд 
загальних збор1в з урахуваныям Bcix змш та доповнень, яю надшшли до 
робочоТ KOMicii. Дал1 Людмила ДОВГАЛЬ запропонувала проект 
колективного договору винести на голосування.

В и pi ш или:

1. Проект колективного договору затвердите, проголосували одноголосно: 
проголосувало <̂за» - 4 oci6, «проти» - не мае.

2. Доручити пщписати колективний догов1р уповноваженими сторонами:
В1Д адм1шстращ1 -  С. ТРУНЯКОВ
вщ трудового колективу -  О. ХОДАРСВА
Доручити уповноваженим сторонам подати його на реестрацпо в 

м1сцевий орган державноТ виконавчоТ влади зпдно Порядку повщомноУ 
реестрацп галузевих (м1жгалузевих) i територ1альних угод, колективних 
договор1в, затвердженого постановою Кабшету МпЛстр1в УкраТни вщ 13 
лютого 2013 р. № 115.

Голова трудового комггету е. трунлков

Секретар трудового компету I. ШУМСЬКА



1. ЗАГАЛЬП! ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цей колективний догов1р (дал1 - колдогов1р) укладаеться м1ж 
адм1н1страц1ею в oco6i начальника служби у справах дггей НовоайдарськоТ 
селищноУ ради (дал1 -  адм1н1страц1я) та уповноваженим представником 
трудового колективу, який представляе 1нтсреси працдвнигав служби (дал1 -  
уповноважений представник).

1.2. Цей колективний догов1р укладено в1дпов1дно до вимог Кодексу 
закошв про працю УкраУни, закон1в УкраУни «Про колективн1 договори i 
угоди», «Про службу в органах мюцевого самоврядування», «Про 
вщпустки», «Про охорону пращ», «Про загальнеобов’язкове державне 
соц1альне страхування» тощо i е актом, який регулюе виробнич!, трудов! i 
соц!ально-економ!чн! вщносини у трудовому колектив! служби на основ! 
взасмного узгодження iHTepeciB сторт.

1.3. Сторони визнають повноваження одна одно'У i зобов’язуються
дотримувагися принцишв соц1ального партнерства: паритетност!
представництва, р!вноправностл, взаемно'У в!дпов!дальност!, конструктивности 
та аргументованост! п1д час проведения переговор1в щодо укладення 
колдоговору, внесения зм1н та доповнень до нього, виршення Bcix питань 
соц!ально -  економ!чних, виробничих i трудових вщносин.

1.4. Умови колдоговору поширюються на Bcix пращвниюв служби, в
тому чисти на тих, яких було прийнято на роботу протягом д!У колдоговору, i 
е обов’язковими для стор1н, що його уклали. *

1.5. Колдогов1р набувае чинности з дата його шдписання 
уповноваженими особами i продовжуе д1яти до того часу поки сторони не 
укладуть новий або не переглянуть чинний колдогов!р.

1.6. Особлив! питания д!У колдоговору:
1.6.1. Колдогов1р 36epirae чинн1сть у раз! зм!ни складу, структури, 

найменування органу в!д iMeHi якого укладено цей колдогов!р;
1.6.2. У pa3i реоргашзащ'У служби цей колдогов1р збертае свою 

HHHHicTb протягом строку, на який його укладено, або може бути 
переглянутий за згодою сторт;.

1.6.3. У раз! лжвщащ'У служби цей колдогов!р д1е протягом усього 
строку проведения лжвщащУ.

1.7. Змши та доповнення до колдоговору вносяться в обов’язковому 
порядку у зв’язку 3i зм!нами д!ючого законодавства УкраУни або по штатив! 
одн!е'У i3 сторш шсля переговор!в i досягнення згоди м!ж сторонами та 
вступаюгь в д1ю теля прийняття загальними зборами прац!вник!в i 
п!дписання сторонами.

1.8. Колдогов1р пщлягае реестрацй' в порядку, встановленому чинним 
законодавством УкраУни.
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1.9. Сторони колективного договору зобов’язуються здшснювати 
систематичний двостороннш контроль за виконанням колдоговору i 
розглядати cnipni питания за необхщностг

1.10. Контроль за виконанням колдоговору здшснюеться безпосередньо 
сторонами чи створеною ними робочою ком1с1ею (за необхщносД).

1.11. Уповноважеш особи, як1 ухиляються вщ участ1 в переговорах 
щодо укладання, внесения зм1н чи доповнень до колдоговору, а також винш 
в порушенш та невиконанн1 зобов’язань щодо нього, ненаданш шформащТ, 
необхщноТ для ведения колективних переговор1в i здшснення контролю, 
несуть вщповщальшсть у порядку, встановленому чинним законодавством 
УкраТни.

1.12. При прийнягп на роботу адм1н1страц1я доводить до пращвниюв 
текст колдоговору.

1.13. Невщ’емною частиною колдоговору е додатки до нього 
(додатки 1-3).

2. ОРГАШЗАЦ1Я ПРАЩ, ЗМ1НИ В ОРГАН13АЦП ПРАЩ, 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНО! ЗАЙНЯТОСТ1

2.1. Адмшютращя затверджуе у встановленому порядку посадов1 
шструкщУ, та шип документа, що визначають функцюнальш обов’язки 
пращвниюв, i вимагае Ух виконання.

2.2. Кожний прац1вник зобов’язаний добросов1сно няюсно виконуваги 
своТ обов’язки, працювати чесно i сумл1нно, дотримуватися дисцишпни 
пращ, своечасно i точно виконувати розпорядження тд накази начальника 
служби, дотримуватися трудово'! дисципл1ни, вимог нормативних акНв з 
охорони npaui, дбайливо ставитися до майна служби.

2.3. Адмппстращя зобов’язуеться вживати наступних заход1в для 
забезпечення продуктивно-! зайнятост1:

2.3.1. До початку робота за укладеним трудовим договором:
- роз’яснити пращвникам ix права та обов’язки, ознайомити 

npaui вник1в з правилами внутр1шнього трудового розпорядку та 
холдоговором;(додаток1)

- прошструктувати пращвника з техн!ки безпеки, охорони та ппени 
::рац1, протипожежноТ охорони;

- роз’яснити пращвникам ix трудов! та сощально-економ1чн1 права, 
лередбачен! чинним законодавством та цим колдоговором.

2.3.2. Забезпечити для npauiвниюв умови, необхцщп для ycnimHoro 
зиконання Ух службових обов’язюв, як1 в1дповщають вимогам санНарно-

::ен1чних норм та правил, надати po6oui м1сця обладнан1 вщповщними 
. олями, TexuiKoio та пристроями;



2.3.3. Забезпечити систематичне шдвшцення квал1фжащТ пращвниюв, 
> тому чисдп проведения ceMinapiB, нарад, загальних занять з професшного 
-авчання, направления на курен шдвшцення квал1фшацп.

2.3.4. При проведений реоргашзацй’, скороченш чисельносД та штагу 
пращвниюв служби не ni3Hime, як за два ънсящ персонально письмово

; переджати пращвниюв про наступне звшьнення та водночас пропонувати 
:-::”у р1внозначну роботу, або за Ух згодою iHrny роботу вщповщно до 
: ,:з:7ньо-квал1ф1кащйного р1вня.

Пращвникам, яю вившьняються з установи, при роз1рванш трудового 
?зор\ у зв’язку з вщмовою пращвника вщ переведения на роботу в шшу 

сдевють разом з шдприемством, установою, оргашзащею, а гакож 
з ;'новою вщ продовження роботи у зв’язку i3 змшою icToranx умов пращ 

е :. 36 КЗпП), змшами в оргашзащУ виробництва i npani, в тому числ1 
■ наци, реоргашзацй', банкрутства або пёрепрофшовання пщприемства, 

• с анови. оргашзащУ, скорочення чисельносю або штату пращвниюв
ет. 40 КЗпП), у pa3i призову або вступу на вшськову службу, 

разлення на альтернативну (невшськову) службу (п.З ст.36 КЗпП), 
с. ’лок порушення власником або уповноваженим органом законодавства 

гг працю, колективного чи трудового договору (ст. 38, ст. 39 КЗпП) 
з шлачуеться компенсащя у розм1рах передбачених ст. 44 КЗпП.

2.3.5. Вживати заход1в щодо запобшання травматизму та профшактики
захворювань. ,ч

2.3.6. Створювати та забезпечувати додержання бебпечних умов пращ. 
Забезпечити наявшсть у прюшщеннях служби медичних аптечок та 
вогнегасниюв. Забезпечувати страхування пращвниюв вщповщно до Закону 
УкраУни «Про загальнообов’язкове державне сощальне страхування».

2.3.7. Здшсшовати контроль за дотриманням трудовоУ дисциплши, 
пщвищувати р1вень оргашзацшноУ роботи, спрямованоТ на змщнення 
дисциплши, формування стабшьного трудового колективу.

2.3.8. Оргашзувати роботу в ycTaHOBi з питань охорони пращ.
2.4. Уповноважений представник 3i свого боку зобов’язуються:
2.4.1. Утримуватись вщ орган1зацй' масових акц1й протесту, страйюв 

з питань, що е предметом колдоговору, за умови Ух виршення у 
встановленому чинним законодавством порядку.

2.4.2. Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав 
та сощального захисту вив1льнюваних прац1вник!в.

2.4.3. Давати згоду на вившьнення пращвниюв лише шсля 
згкористання ecix можливостей для забезпечення трудових в1дносин.

2.4.4. Оперативно розглядати Bci звернення члешв трудового колективу 
питань оплати пращ та в установленому порядку виршувати nopyineni

питания.
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2.4.5. Здшснювати громадський контроль за дотриманням чинного 
аконодавства про працю.

2.4.6. Представляти штереси пращвниюв у розгляд1 cnipHHx питань 
з адмшютращею в KOMicii' по трудових спорах, у суди

2.4.7. Брати участь у робозз KOMicii' з розслщування нещасних випадюв 
:а Bnpo6nHUTBi, конгролювати своечасне га в повному обсяз1 оформления 

адмшютращею необхщних докумештв у pa3i настання страхового випадку 
для передач! Тх до Фонду социального страхування УкраТ'ни.

2.5. Bci пращвники службы зобов’язуються не розголошувати 
энфцденцшну шформацпо, що була оголошена такою в установленому 
орядку i яка стала Тм вщома при виконанш Тх трудових обов’язюв.

3. ОПЛАТА ПРАЩ, ВСТАНОВЛЕННЙ ФОРМИ, СИСТЕМИ, 
РОЗМ1Р1В ЗАРОБГГНОГ ПЛАТИ Й 1НШИХ ВИД1В 

ТРУДОВИХ ВИПЛАТ

3.1. Джерелом копптв на утримання служби е бюджет НовоайдарськоТ 
селищно'Т територ1альноТ громади.

3.2. Оргашзащя оплати пращ в служб! зд1йсшоеться в1дпов1дно до 
Кодексу закошв про працю, Законом Укра'Тни «Про оплату пращ», 
юрмативно-правових аклв з питань умрв оплати та нормування прац1 зпдно 

31 схемами посадових оклад1в i м1сячних тарифних ставок встановлених 
Постановами Каб1нету MmicTpiB Укра'Тни, у вщповщносл 3i штатним 
розписом.

У раз1 зм1ни системи оплати пращ пращвниюв орган1в м1сцевого 
самоврядування, застосовуються положения, запроваджен1 р1шенням 
> повноваженого органу, з моменту набрання таким р1шенням чинност1.

Видатки на оплату пращ пращвниюв служби здшснюються в межах 
асигнувань фонду оплати пращ, затвердженого кошторисом на його 
чтримання.

3.3. Адм1н1страц1я мае забезпечувати оплату пращ пращвниюв за 
ювний вщпрацьований м1сяць у po3M ipi не менше встановленоТ 
аконодавством Укра'Тни мппмальноТ заробггно’Т плати в1дпов1дно до статл 3'

Закону Укра'Тни «Про оплату пращ».
3.4. Конкретш розм1ри посадових оклад1в прац1вник1в служби 

.тановлюються у кожному випадку шдивщуально, у вщповщносл до
посади, квал1ф1кацй', складносл та умов виконувано'Т робота.

3.5. При укладанш трудового договору (контракту) адм1гпстращя 
юводить до в1дома пращвника розм1р, порядок i строки виплати заробтюТ
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умови, вщповщно до яких можуть здшснюватися утримання 3 
apooiTHOi плати.

3.6. Адмшютращя здшснюе, вщповщно до законодавства, доплати за 
- клння обов’язюв тимчасово вщсутшх пращвниюв тих самих категорш

егсоналу чи кер!вника або заступника кер1вника структурного пщроздшу (у 
' л . коли пращвник, що виконуе обов’язки тимчасово вщсутнього кер1вника 
:~г;. хтурного пщроздшу не е його заступником).

3.7. Адмшютращя може здшснювати за погодженням з уповноваженйм 
- - ..ставником заохочення пращвниюв вщповщно до законодавства УкраУни.

3.8. Адмшютращя зобов’язана проводити шдексащю заробгшоУ плати у 
г - :;ху. встановленому чинним законодавством УкраУни.

3.9. Адмшютращя може здшснювати премповання пращвниюв служби. 
•_ я начальнику служби, вщповщно до особистого внеску в загальний

. льтат роботи в межах фонду оплати Пращ виплачуеться зпдно з 
шорядженням Новоайдарського селищного голови.

Po3Mip премй- пращвникам служби встановлюеться у фшсованш сум1 до 
.адового окладу наказом начальника служби вщповщно до особистого 

внеску.
3.10. Адмшютращя, у межах затвердженого фонду оплати пращ, мае 

г а во надавати пращвникам матер1альну допомогу для вир1шення сощально- 
ооутових питань та допомогу для оздоровления при наданн1 щор1чноУ

лустки у po3Mipi, що не перевищуе середньомюячноУ зароб1тноУ плати 
рашвника. Зазначеш допомоги виплаПуються згщно наказу начальника 

служби. I
3.1 1. Заробггна плата виплачуеться не рщше 2-х раз1в на мюяць: 12 i 26 

числа поточного мюяця (ст. 115 КЗпП УкраУни), шляхом зарахування на 
-артрахунки в установах банювськоУ системи УкраУни у нащональшй валюп 
УкраУни. У раз1, коли день виплати заробпноУ плати зб1гаеться з вихщним, 
святковим або неробочим днем, зароб1тна плата виплачуеться напередодш, 
а при виникненш форс-мажорних обставин -  по M ipi надходження грошових
КОШТ1В.

Виплати по листках непрацездатност1 проводяться: за перин 
5 календарних дшв л1карняного в строки виплати заробггноУ плати, за шип 

- по Mipi надходження конгпв на розрахунковий рахунок служби вщ 
Фонду сощального страхування.

Пщ час виплати зароб1тноУ плати пращвник мае право отримати 
: op.\ianiio про загальну суму заробгшоУ плати з розшифровкою за видами 

ьиллат, розм1ри й пщстави утримань, суму зарплата, що належить до 
виплати.

3.12. Адмшютращя зобов’язана не допуска™ затримки виплати 
згобпноУ плати.
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5.13 Про введения нових або змшу дпочих умов оплати npapi в бж 
г :;ення. адмш1страц1я зобов’язана повщомляти прац1вник1в не тзшше як 

\псяр! до Ух запровадження або змши, заздалепдь погодивши свое 
ення з уповноваженим представником.

3.14. Трет1м особам, вщомосзт про оплату npapi пращвниюв, надаються 
■ ле \ випадках, прямо передбачених законодавством УкраУни.

3 '5. Робота у святковр неробоч1 та вихщгп дш здшснюеться
- .ловщжхгп до окремих розпоряджень або наказ1в за погодженням

^вмоваженим представником та компенсуеться зпдно чинного 
иконодавства.

5 !6. 11рац1вникам, у межах затвердженого фонду оплати npapi, 
э .- з.юються наступи! доплати та надбавки:

. : конання обов’язюв тимчасово вщсутшх прар1вниюв тих самих
г й персоналу;

• -конання обов’язюв тимчасово вщсутнього KepiBHHKa або заступника 
•ег: ;-:ка структурного пщроздглу (у разр коли npapiBHHK, що виконуе 

з’язки тимчасово вщсутнього кер1вника структурного гпдроздту не е 
шступником);

' мчасове виконання обов’язюв за вакантною посадою;
- з2 сою досягнення у npapi;
- 12 виконання особливо важливоУ роботи;
- _  зислугу роюв; .ч
- а ранг. v *

\

Роз.\при доплат та надбавок встановлюються на умовах та в po3Mipi, 
в•• значених чинним законодавством.

3.17. За прар!вниками, направленими у службове в1дрядження, на 
■ реи пщвищення квaлiфiкapiУ, збершаеться Micpe роботи (посада) на весь 
'еэмш перебування у вщрядженш та здшснюеться компенсар1я витрат, 

:: о норм дпочого законодавства.

4. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛ1СТБ РОБОЧОГО ЧАСУ
ТА В1ДПОЧИИКУ

4.1. Вщповщно до чинного законодавства УкраУни тривалють робочого 
-ас;. npapiBHHKiB складае 40 годин на тиждень.

4.2. Вщповщно до Правил внутр1шнього трудового розпорядку
■. ..-.ток 1) встановити для npapiBHHKiB такий режим роботи та вщпочинку:

-  початок роботи -  8:00;
- заюнчення роботи -  17:12, о п’ятнир1 -  16:12, перерва для вщпочинку i 

яле вання -  з 12:00 до 12:48,
- вихщш днi -  субота та недшя.



- 3. Напередодш святкових дшв три валюта робочого дня пращвйиюв 
«сои скорочуються на одну годину.

- 4. Тривалють гцор'шноУ основно'У вщпустки спещалшпв оргашв 
v юге во го самоврядування складае 30 календарних дшв.

-.5. Сторони зобов’язуються до юнця поточного року узгоджувати, 
>е тажувати i доводити до вщома пращвниюв графж гцор1чних вщпусток 

■а аступний pin.
-.о. 1_Цор1чну вщпустку на прохання пращвника може бути подшено па 

. _ ши будь-якоУ тривалост1 за умови, гцо основна безперервна ГУ частина 
иче не менше 14 календарних дшв.

- “ Невикористану частину щор1чноУ вщпустки мае бути надано 
и . знику, як правило, до кшця робочого року, але не шзшше 12 мюящв

. - дхлнчення робочого року, за який надаеться вщпустка.
- >. Щор1чна вщпустка за шщдативою власника або уповноваженого 

ни : тагану, як виняток, може бути перенесена на шший пер1од тшьки
еьмовою згодою прац1вника та за погодженням з уповноваженим 

гедетавником у разу коли надання щор1чноУ вщпустки в ранние 
' гвлений перюд може несприятливо вщбитися на нормальному ход1 

: ■" тп служби, та за умови, що частина вщпустки тривалютю не менше 24 
календарних дшв буде використана в поточному робочому рощ.

4.9. У раз1 вщкликання пращвника з вщпустки, його працю оплачують 
'в:дно до законодавства.
Посадов1 особи мюцевого самоврядування можуть £>ути вщкликаш i3 

. г чноУ або додатковоУ вщпустки за ршенням начальника служби. Частина 
евикористаноУ вщпустки, яка залишилася, надаеться посадовш oco6i 
с :евого самоврядування у будь який шший час за погодженням сторш.

4.10. Адмшютращя надае пращвникам:
- соц1альн1, учбов1 та додатков1 вщпустки вщповщно до чинного 

ахонодавства;
- додатков1 вщпустки тривал1стю 3 (три) календарних дш у випадках 

у ження пращвника або його д)тей, смерт1 р1дних.
4.1 1. Адмшютращя, за бажанням прагпвника, надае вшьний вщ робота 

е з приводу дня народження.

5. ОХОРОНА ПРАЩ ТА ЗДОРОВ'Я

Охорона пращ - це система правових, сощально-економ1чних, 
■ ашзацшно-техшчних, саштарно-ппешчних i лжувально-профшактичних 

л в та засоб1в, спрямованих на збереження здоров’я i працездатносп 
л - пни в процес! пращ.



Сторони вважають, що основними завданнями в ycxanoBi у ccjaepi 
впосони праш е:

- ■ ед-изащя прав та гаранты законодавства про охорону npani;
едопугцення шкщливих та небезпечних виробничих фактор!в; 

едопущення позицш в умовах колективного договору, яю 
iij  . - :ь Bin положень законодавства про охорону пращ.

Адмппстращя зобов’язуеться:
: 1 Забезпечити суворе дотримання Закону Укра'ши «Про охорону 

■т- •• рмативних акттв та стандарте з охорони пращ.
5 3 Забезпечити своечасне виконання комплексних заход1в з 

не ■ * \  .г ::-:я норматив1в безпеки, ппени пращ та виробничого середовища, 
- _ sv с--: и я р1вня охорони пращ, запобшання виробничого травматизму, 

с* \  захворювань i аварш (додаток 2).
5 - Оргашзувати робггникам як при прийом1 на роботу, так i в nponeci 

:о г . дэоведення iметруктажу з питань охорони npani.
5 5 Застосовувати систему надання медично!' допомоги потерп1лим на 

ш : " liiTBi, у випадках травматизму забезпечити термшовий зв'язок 
. юртування потерпшого до лжарнг
5.6. Вщшкодувати робггникам ф1зичну шкоду, пов’язану 

п< кодженням здоров’я при виконанш трудових обов’язюв в порядку,
теге Заченому ст. 173 КЗпП, «Порядков розелщування та облжу негцаених

- :в. професшних захворювань та аварш на виробнигфй, затвердженим 
становою Кабшету MinicTpiB Укра'ши вщ 17.04.2019 № 33 та шшими

н рмативними актами.
5.7. За порушення законодавства про охорону npani притягувати 
\ робггниюв до вщповщальнос'п вщповщно до ст. 44 Закону Укра'ши

•• 1" охорону npani».
5.S. Сгворювати в кожному структурному гпдроздш i робочому Micni 

npani, вщповщно до вимог нормативних аюлв, а також забезпечити 
хгжання прав пращвниюв, гарантованих законодавством про охорону

npaui.
5.9. Виконувати наказ М1нохорони здоров’я Укра'ши вщ 10.12.1993 

"• 1- подо граничних норм пщшмання i перемщення важких речей жшками 
додаток 3).

5.10. Забезпечувати усунення причин, що призводять до нещасних
- в та професшних захворювань, виконання профтактичних заход1в, 

ж  дчених ком1шями за пщеумками розелщування цих причин.
5.12. Розробляти i затверджувати положения, шструкщ'1, шип 

з г дтивш акта про охорону npani, що дйоть в установи



5 15. Здшснюе постшний контроль за додержанням правил поводжень з 
у с  - та iHUJHMH засобами, використанням засоб1в колективного та
наш з ного захисту, виконанням робгг вщповщно до вимог охорони 
драте.

5 - Здшснюе фшансування охорони npani (ст.19 Закону УкраУни «Про 
:* :оон> npaui»).

Уповноважсний представник зобов’язуегься:
5 5 Зд1Йснювати контроль за дотриманням адмппстращею та 

■га -ш -сами законодавства про охорону пращ, створенням безпечних умов 
ирис:- t . ежних виробничих та саштарно -  техшчних умов, забезпеченням 
нпсшд зя • 5 спецодягом та шшими засобами шдивщуального i колективного
ахаст>.

Брати участь в KOMicii з розсшдування нещасних випадюв
Ш  ЗйОООНИUTBi.

~. Представляти штереси пращвниюв у вир1шенш питань охорони

5 5. 1нформувати пращвниюв про Ух права й гаранте у сфер1 охорони 
I пни в законодавоте з охорони пращ.

5 9. Здшснювати контроль за вщшкодуванням шкоди, запод'жноУ 
п ор  - о пращвника.

X

Пращвпики зобов’язаш: 4
5.20. Дбати про особисту безпеку i здоров’я, а також про безпеку 

з г з'я оточуючих людей в nponeci виконання будь-яких po6iT чи гид час
■ егеб>вання на територп служби. Знати i виконувати вимоги нормативних 
а-" ?. чро охорону npaui, правила поведшки на робочому Micni.

5.21. Додержуватись зобов’язань щодо охорони пращ, передбачених 
з эом та правилами внутргшнього трудового розпорядку.

5.22. Проходите у встановленому порядку перюдичн! медогляди.
5.23. Yci пращвники при прийнягп на роботу i в nponeci робота 
пять в установ1, оргашзащУ шструктаж (навчання) з питань охорони

■ гдц:. зокрема, надання медичноУ допомоги потерпшим вщ нещасних 
ж  ::-чв. правил поведшки при виникненн1 aBapii згщно з типовим

ям, затвердженим ДержкомДетом УкраУни по нагляду за охороною
npaui.

5.25. Г1осадов1 особи згщно з перелжом, затвердженим ДержкомДетом 
Vj чи по нагляду за охороною пращ, до початку виконання своУх 
« ' - - -чв перюдично -  один раз на три роки -  проходять навчання, а також 
з . -. гку знань з npani у вщповщних органах.



f 26. Доп\ ск до роботи oci6, як1 не пройшли навчання, шструктаж 
зк  . днь з охорони npaui, забороняеться.

С ОШАЛЬНО -  ТРУДОВ1 ГАРАНТН ДЛЯ ПРАЦ1ВНИК1В 

Адмййстращя зобов’язуеться:
t 1. Уддавати пращвникам вшьний час для проходження пер i один них 

■ е д а  hi огляд!в без здшенення будь-яких стягнень i3 зарплата чи шших 
з я а ш . *

• I У pa3i виникнення потреби у пращвниюв, вносите змши до графика 
ш я згал в.дпусток у вщповщност1 до вимог ст. 10, 11 Закону УкраУни 
«Про вопустки».

( 3 За Дмейними обставинами та з шших поважних причин 
ю .~ зк  за Ухшми заявами надавати короткотерм1нов1 вщпустки без 
i 'c f  - «шгн -я заробтаноУ плати на терм in не бшьше 15 календарних дн1в на р!к 
х-д->: . .26 Закону УкраУни «Про вщпустки».

t 4 Сприята медичному обслуговуванню пращвниюв, оргашзащУ Ух 
юш синя та вщпочинку.

< 5 Сплачувати до Фонду соц1ального страхування р1зницю м1ж 
г~ »> ■ ■ внесками роботодавця та чзастрахованих oci6 i сумою витрат
ж  н ст. 34 Закону УкраУни «Про загальнообов’язкове дбржавне сощальне 
~ ! v - :ня у зв’язку з тимчасовою втратою працездатност1 та витратами, 
r.v. ж: :.;ми народженням та похованням».

Уповноважений представпик зобов’язуеться: 
о.8. Сприяти прац1вникам у вир1шенн1 сощально-побутових питань, 

о азувати сшльно з адм1н1страц1ею оздоровления пращвниюв,
с у рно-масов1 заходи, вщпочинок.

". ВСТАНОВЛЕННЯ ГАРАНТ1Й, КОМПЕНСАЦ1Й I ШЛЬГ

АдмЫстращя зобов’язуеться:
. Здшснювати заходи 13 забезпечення температурного, пов1тряного, 

о . овального i водного режиму в установ1 вщповщно до санггарно 
sir - - чних норм;

Адмпнстращя i уповноважений представник сприяють 
таи ' епню npaui вникав та Ух д1тей.

; Розпод1ляють в1домч1 пут1вки в санаторй’, будинки вщпочинку, 
дапчг • оздоровчий Ta6ip зпдно поданих заяв.
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8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Р1ВИИХ ПРАВ 
ТА МОЖЛИВОСТЕЙ Ж1НОК I ЧОЛОВ1К1В

8.1. Злбороняеться дискримшащя за ознакою стаза.
'  ' . вважаеться дискримшащею за ознакою стати

. . дальний захист жшок пщ час ваптностр полон в та грудного 
аання дитини;

зязкова строкова вшськова служба для чоловшв, передбачена
■ н о н .

:ця в пенсшному Bini для жшок i чоловшв, передбачена законом.
• ( . 5лив1 вимоги щодо охорони пращ жшок i чоловшв, пов’язаш з 

ш«л" ж \  репродуктивного здоров’я.

Адмпйсгращя зобов’язуеться:
>.’ бтворювати умови пращ, яю дозволяють жшкам та чоловшам 

1авй.н*с - . • трудову д1яльшсть на piвн1й ocuoBi.
iL“ . Злбезпечувати жшкам i чоловшам можлив!сть сумщати трудову 

яш м ы * . з амейними обов’язками.
8.5. Здшснювати piBHy оплату пращ жшок i чоловшв при однаковш 

■ а ь ь т э  ■ » . . . . У та однакових умовах пращ.
Вживати заход1в щодо створення безпечних для життя i здоров’я

i

Здшснювати позитивш дп, спрямоваш на досягнення 
_ с заного сшввщношення жшок i чоловшв у р1зних сферах трудовоУ 

: о  . а також серед р1зних категорш пращвниюв.

. ЧРАНТП Д1ЯЛБНОСТ1 УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕДСТАВНИКА

Адмпнстращя зобов’язуеться:
Надавати уповноваженому представнику необхщну шформашю 

шик: умов та оплати пращ, з питань сощально-економ1чного розвитку
слуг ' л виконання умов цього договору, сприяти його д!яльностй

I Забезпечувати дотримання встановлених законодавством УкраУни 
Ш : Г: для уповноваженого представника.

3. На вимогу уповноваженого представника надавати шформацпо, 
фа iHCoei та шил документа щодо утримання, повноти i своечаснос'п 
■с* - га ■ вання внесюв.



У п о в н о в а ж е н и й  п р е д ст а в н и к  з о б о в ’язаний:
з;~ млювати трудовий колектив 13 1нформащею, одержаною в!д 

«м м  - - з питань, пов’язаних з працею i соцдально-економ!чним 
31гт*1нг“4 v —.дового колективу.

9.' .л и законш права та птгереси пращвниюв.
9. " l - ■ : увати положения даного колдоговору.

Л ковнення та зм!ни до колдоговору можуть бути внесен! за 
ж . с  орш та мають т\ ж стад!’! прийняття та реестрацп, що й сам

ОЛ. Контроль за виконанням цього колдоговору зд!йсшоеться

ЮЛ. бторони, як1 пщписали цей колдогов!р, на загальних зборах 
щ р л ж л ю со  ■ активу звЛують про виконання роздЫв колективного договору

. - л оби. винш у невиконаш положень колективного договору,
Ш к§*» зиальшсть у вщповщност! з дшчим законодавством.

ЦК И КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВ1Р ПЩПИСАЛИ: 
л . HicTpauiY вщ iivieHi трудовогб колективу

Уповноважений представник

10. ЗАКЛЮЧИ! ПОЛОЖЕНИЯ

Ж

Дата ^  *6£Ь £/



Додаток 1 до колективного договору 1шж 
адмшютращею та трудовим колективом 
служби у справах дНей НовоайдарськоТ 
селищноУ ради

ПРАВИЛА
внутр1шнього трудового розпорядку 

жби у справах дНей НовоайдарськоУ селищноУ ради

I. Загальш положения

Гтазила внутршнього службового розпорядку (дал1 - Правила) 
■пор* т  , агальш положения щодо оргашзащУ внутршднього службового 
эиятзс ■ | г  служби у справах дНей НовоайдарськоУ селищноУ ради (дал1 - 
a n  L . -'им робота, умови перебування пращвниюв у служб) та 
'шбптгч. з! • '.г тонального використання Ух робочого часу.

Д С -бова дисцишпна в службi грунтуеться на засадах сумл! иного та 
црафеойя виконання пращвниками своУх обов'язюв, створення належних 

се . еоективноУ робота, Ух матер1ально-техшчного забезпечення, 
■ м р  --- результатами роботи.

- Г.газила затверджуються як додаток до колективного договору та е 
я. - 'иною частиною, розробляеться на основ) Типових правил 

■ячрйп о службового розпорядку.
Пгазила доводяться до вщома Bcix пращвниюв, яю працююгь в

О»*! л :::дпис. ч. *
\

II. Загалып правила етичноУ поведшки в служб!

1р- ;!вники служби повинш дотримуватися вимог етичноУ поведшки. 
I- . г.-хдвники служби у своУй робоН повинш дотримуватися приыцишв

■ • -:ocri, принцииовос'п та доброзичливостд дбати про свою 
т .: у честь i пдшсть.

Пращвники служби повинш уникати нецензурноУ лексики, не 
лиг . ■ шдвищеноУ штонащУ пщ час спшкування. Неприпустимими е 
оси в**. ерхносп, зневажливого ставлення до колег та громадян.

- Пгащвники служби шд час виконання своУх посадових обов'язюв 
тшшша : гримуватися взаемоповаги, дшового стилю спшкування, виявляти
■ m  ; вють i витримку.

III. Робочий час i час вщпочинку

г.' валюта робочого часу для пращвниюв служби становить 40 годин



роботи у служб1 встановлюеться з урахуванням 
■ го * * * *  •■ -того режиму роботи пщприемств, установ та оргашзацш у

1 'f I Hi I1 2 * W С , ?  ЗО О Т1.

W  ш ' * з  • ■ 3i службовою необхщнютю, зумовленою специфжою та 
■шавтс ■ роботи, адмшютращя служби може встановлюватися шший 

решат те5 т зщповщно до законодавства про працю.
1 > . встановлюеться п’ятиденний робочий тиждень i3 тривалзстю

ню р.\: понедшок, в1второк, середа, четвер - по 8 годин 12 хвилин, 
r r » D  ■ ~ дин 12 хвилин; вихщш дн1 - субота i недшя.

Г _ - - хам надаеться щодня перерва для вщпочинку та харчування з
. ис 12- '  год. (48 хвилин). Перерва не включаеться в робочий час, i 

щ цш т т ш за служби можуть використовувати и  на свш розсуд. На ней час 
■ ш и ш ;  вщлучатися з мюця роботи.

- Н ерелодш святкових та неробочих дн1в тривал1сть робочогю дня 
ав  ш  '■ - - нз одну годину.

LQ: • гобочого часу в служб! зд1йсшоеться у табелях робочого часу.
t  В^\ . рашвниюв служби за меж! адмппстративноТ буд!вл1 служби у 

ршшяннт службових питань в1дбуваеться з в1дома lXHix безпосередшх
ЬГП 1 :

IV. Порядок повщомлення 
пращвниками служби про свою вщсутшсть

Г дзники служби повщомляють свого безпосереднього кер1вника 
сть на робот1 гшсьмово, засобами електроннопо чи телефонного 

в «лиг» .. 5 им дбступним способом.
2. У газ: недотримання вимог пункту 1 цього роздшу складаеться акт 

с%: м. - сть прац1вника на робочому мюць
> газ! ненадання доказ1в поважност1 причини своеТ вщсутносД на 

иссгп . ’вник повинен подати письмове пояснения на 1м'я начальника 
зуж и _дс до причин cboci вщсутность

V7. Псребуваиня пращвникдв служби у вихщш, 
святковр неробоч1 дш та шсля закшчеиня робочого часу

1. Для виконання нев1дкладних завдань прац1вники служби можуть 
■вручаемся до роботи понад установлену тривал1сть робочого дня за наказом 
■■чал т- ■ а служби, в тому числ1 у вих1дн1, святковр неробоч1 дн1, а також у
■и....  . з  компенсащею за роботу в1дпов1дно до законодавства або
■кв. к ; лого дня вщпочинку.

1риьад!сть роботи понад установлену тривалють робочого дня, а також 
ШШЛ святков1 та неробоч1 дш, у н1чний час для кожного не повинна 

лет». ж тати чотири години протягом двох дшв поспшь i 120 годин на р!к.
2. Забороняеться залучати до роботи понад установлену тривалють

рв«У* дня, а також у вихщш, святков1 та неробоч1 дн1, у шчний час



ж - ж шок, яю мають дггей BiKOM до грьох роюв. Жшки, яю
иг* .я  з • м вщ 3 до 14 рок1в або дитину-швалща, можуть залучатися 
> -ю pooiT лише за Тхньою згодою. Залучення 1нвал1д1в до 

- 5 т можливе лише за Тхньою згодою i за умови, що це не 
м. : чним рекомендациям.

1 II : к доведения до вщома нращвниюв норма гивно-нравових 
■иги. * - в. поручень, розпоряджень та наказ1в 3i службових пи дань

Но» .. -зно-правов! акти, доручення, розпорядження, накази 3i 
сяпимякгх тань доводяться до в1дома прац1вник1в служби шляхом 

я ш вт ш ■- • ;• даперовш або електроннш форм1 з шдтвердженням такого
ш ятштат. ення.

Пш  - мженням може слугувати шдпис пращвника (у тому числ1 як 
■щвюни . го виконавця) на документ! або .у журнал! реестраци вхщннх 
евгвж отв-

Носма: • зно-правов! акта, що шдлягають офщшному оприлюдненшо, 
вщома пращвниюв шляхом Тх оприлюднення в офщшних 

Лрм ч  т :м \ - щаднях, а також шляхом розм1щення на веб-сторшщ громади.

II. Дотримання загальних шструкщй з охорони пращ 
та протипожежноТ безпеки

. На а. и к  служби зобов'язаний забезпечити безпечн! умови пращ, 
шивпанй с засоб1в протипожежноТ безпеки, саштарп та^ппени npani.

I» . г; -:>ванн'я з охорони пращ та протипожежноТ безпеки мае 
ш напс-.. - особа, на яку начальником покладен! вщповщш функцп в 
шщwfSL

I. .г в н и к и  повинш дотримуватися правил техшки безпеки, 
юно:* саштарп, ппени npani, протипожежноТ безпеки.

3 I ви npani на робочому Micni, стан засоб!в колекгивного та 
n a n  гг - чого захисту, що використовуються прац!вниками, а також 
с и т  - обутое! умови повинш вщповщати вимогам нормативно
с т и »  «х аюпв з охорони npani.

стан пожежноТ безпеки та дотримання шструкщй з охорони npani у 
сз»тв1 - лв’дае начальник служби та визначена ним вщповщальна особа, 
■весу г • .щено такий обов'язок.

\  III. II орядок прийняття га передач! дшоводства (справ) i майна

Пга двники служби зобов'язаш до звшьнення з посади чи переведения 
■ саду передали справи i дов1рене у зв'язку з виконанням посадових 
f ri- майно уповноваженш oco6i. Уповноважена особа зобов'язаыа 

справи i майно.
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, Факт г. •. справ i майна засвщчуеться актом, який складаеться у 
lotTw ■ i пщписуеться уповноваженою особою служби,

■ т ш о к м  : жби та пращвником, який звшьняеться.
|вви пир гн; нк акту видаеться пращвнику служби, який звшьняеться 

■ ■ -ииит >с в на шшу посаду, шший прим1рник долучаеться до особовоУ 
■ ■ ■ ■ ■ и го  гарашвника.

IX. HpuKumeBi положения

l io t  : ання вимог Правил е пщставою для притягнення пращвника 
- дповшальносВ у порядку, передбаченому чинним

ашш* j дшвством.
[Ъ га пов'язаш 13 застосуванням Правил, вир^шуються

■weemi \жби, а у випадках, передбачених чинним законодавством, 
т т ш  а с - дою з радою трудового колектуву.

G. ТРУНЯКОВ 

О. ХОДАРеВА

4
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Додаток 2 до колективного договору m i>i< 
адмшютращею та трудовим колективом 
служби у справах Д1тей НовоайдарськоУ 
селищноУ ради

КОМПЛЕКСЫ ЗАХОДИ

и« ~дч! v н норматнв1в безпеки, ппени npaui та виробничого 
и ш я  . п и(пения piвия охорони пращ, запоб1гання випадкам 
him » лвматнзму, професшним захворюваниям i аваргям по

с.гл> ' . справах дНей НовоайдарськоУ селищноУ ради

Hiiiirr.; зання заходiв. pooix Ефекхившсхь
заход1в

Термин виконання

Прт1жес"> --.-знания з питань 
шшгосеш - гд:;: з прашвниками

Забезпечення 
безпеки пращ

2 рази на pi к

. -д ~ с . - у ж б х  медичною 
Ж Г 1 1 Г Ч В Ж )

Забезпечення 
безпеки пращ

Протягом року

И рж е хенн* >>озязкового Ч3абезпечення За вимогога
прашвниюв безпеки npaui пращвника

И и ш in  m i  i i  i n  с л у ж о и

I яяяда». re  ,г?. представник 
щ а н о го  колективу

С. ТРУНЯКОВ

О. ХОДАРСВА



Додаток 3 до колективного договору \пж 
адмшютращею та трудовим колективом 
служби у справах д!тей НовоайдарськоТ 
селищно'1 ради

ГРАНИЧШ НОРМИ
шлшмання i перемндення важких речей жшкам

Характер робВ Гранично 
допустима маса 

вантажу (кг)

ГПдшмання i перехпщення вантаж1в при чергуванш з шшою 
роботою (до 2 раз1в на годину)

10

Идшмання i перем1щення вантажлв постшно протягом
гобочого часу 

'

3

УС) марна вага вантажу, який перемщуеться протягом 
юноТ години робочого часу, не повДнна перевищувати: 

ч госочоТ поверхш
[ т  ГП ДДО ГИ

350
135

е. т р у н я к о в

о. ХОДАРСВА

Нач алвник служби

Vi уважений представник 
вого колективу



ТТрошито, пронумеровано на Q Q  арк,
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