


1.4-2. Колективний договір зберігає чинність у випадку зміни складу, структури, 
найменування управління, від імені якого укладено цей договір. Сторони колективного 
договору взаємно звітують про його виконання не менше одного разу на рік. 
1.4.3. У разі реорганізації управління колективний договір зберігає чинність протягом строку 
на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін. 
1.4.4. У разі зміни керівника управління чинність колективного договору зберігається 
протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні 
розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного 
договору. 
1.4. 5. Усі працюючі, а також щойно прийняті в управління працівники повинні бути 
ознайомлені з Колективним договором головним спеціалістом з питань персоналу -
юрисконсультом. 
1.5._Порядок внесення змін та доповнень до договору. 
1.5.1. Протягом строку чинності колективного договору до нього можуть вноситись зміни і 
доповнення, в порядку встановленому для укладення колективного договору. Всі зміни і 
доповнення, що вносяться до колективного договору протягом строку його чинності, повинні 
бути вивчені профспілкою, схвалені загальними зборами працівників. Після визначення 
доповнень чи змін, що вносяться в колективний договір, вони оформляються як додаток до 
колективного договору і підписуються адміністрацією та профспілковим комітетом 
управління. 

При виникненні необхідності переглянути окремі розділи колективного договору, чи 
навіть весь договір, ініціативна сторона з цього питання повинна сповістити іншу сторону 
про свій намір за два тижні. 
1.5.2. Якщо внесення змін чи доповнень до договору зумовлено зміною чинного 
законодавства, колективних угод вищого рівня або вони поліпшують раніше діючі норми та 
положення договору, рішення про запровадження цих змін чи доповнень приймається 
спільним рішенням адміністрації та профспілкового комітету. 

У всіх інших випадках рішення про внесення змін чи доповнень до договору, після 
проведення попередніх консультацій і переговорів та досягнення взаємної згоди про це. 
схвалюється зборами ^конференцією) трудового колективу. 
1.5.3. Жодна із сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку приймати 
рішення про. зміну діючих положень, обов'язків за договором або призупинити їх виконання. 
1.6. Після підписання договору повноважна особа сторони адміністрації протягом 5 днів: 
1.6.1.Тиражує і доводить договір до відома всіх працівників установи чи організації та 
забезпечує протягом всього терміну дії договору ознайомлення з ним під розписку щойно 
прийнятих працівників. 
1.6. 2. Подає договір на реєстрацію до місцевого органу державної виконавчої влади. 
1.7. Спірні питання вирішуються шляхом переговорів.У разі недосягнення угоди, спір 
вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством України. 

Розділ II. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ТА РОЗВИТКУ УСТАНОВИ, ГАРАНТІЇ ЗАЙНЯТОСТІ ТА 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 
2.1. Гарантії зайнятості працівників визначаються вимогами Законів України «Про 
зайнятість населення» та «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування ». 
2.2. Прийом на роботу працівників здійснюється згідно з Кодексом законів про працю 
України та Закону України «Про державну службу». 

Адміністрація управління створена на підставі штатного розпису і призначена здійснювати 
керівництво управлінням праці та Соціального захисту населення Бердичівської 



райдержадміністрації, забезпечувати соціальний розвиток управління, зобов'язується 
виплачувати працівникам заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для 
виконання роботи, передбачені законодавством про працю та цим колективним договором. 
Адміністрація зобов'язується: 
2.3. Здійснювати прийом на роботу нових працівників тільки у випадках забезпечення повної 
продуктивної зайнятості працюючих і якщо не прогнозується їх вивільнення на підставі п. 1 
ст.40 КЗпП України. 
2.4. Не звільняти працівників з роботи по ініціативі адміністрації без достатніх підстав і 
попередньої згоди з профспілковим комітетом. 

Профспілковий комітет повідомляє адміністрацію управління у письмовій формі про 
прийняте рішення в триденний строк після його прийняття. У разі пропуску цього терміну 
вважається, що профспілковий орган дав згоду на розірвання трудового договору. 

Рішення профспілки про ненадання згоди на розірвання трудового договору має бути 
обґрунтованим. У разі, якщо в рішенні немає обґрунтування відмови у згоді на звільнення, 
адміністрація має право звільнити працівника без згоди профспілки. 
2.5. Надавати переважне право на продовження роботи при скороченні штату працівників у 
зв'язку із змінами в організації праці особам з більш високою кваліфікацією. 
2.6. Забезпечити повну і стабільну зайнятість працюючих згідно їх професій, кваліфікації та 
трудового договору. 
2.7. Забезпечити нормальну тривалість робочого часу - 40 годин в тиждень. Встановлювати 
тривалість денної роботи згідно з Правилами внутрішнього службового розпорядку, 
затвердженими загальними зборами трудового колективу за поданням керівника управління 
за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковий 
комітет) на основі типових правил. 
2.8. Змінювати або впроваджувати новий режим роботи в управлінні в окремих підрозділах, 
для категорій чи окремих працівників тільки після узгодження цих питань з профкомом. 
2.9.Надурочні роботи проводити лише з дозволу профспілкового комітету тільки у 
виняткових випадках, передбачених законодавством. Надурочні роботи не повинні 
перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин 
на рік. Повідомляти працівників про надурочні роботи не пізніше, як за добу до їх початку. 
2.10. У разі впровадження чергування в управлінні завчасно погоджувати з профкомом 
графіки. 
2.11. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи залучати до роботи державних 
службовців у вихідні, святкові та неробочі дні тільки у виняткових випадках по узгодженню з 
профспілковим комітетом. 
2.13. Компенсувати роботу у вихідні, святкові і неробочі дні згідно діючого законодавства 
(оплата у подвійному розмірі, або на бажання працівника надання іншого дня відпочинку). 
2.14. Узгоджувати з профспілковим комітетом рішення про зміни в організації праці, в тому 
числі реорганізації праці або перепрофілювання управління, скорочення чисельності або 
штату працівників не пізніше ніж за два місяці до намічених дій з їх економічним 
обґрунтуванням, а також наміченими заходами щодо забезпечення зайнятості вивільнених 
працівників. 
2.15. Затвердити графік щорічних оплачуваних відпусток по узгодженню з лрофспілковим 
комітетом не пізніше 04 січня поточного року. При складанні графіка ураховувати інтереси 
управління, особисті інтереси працівників та можливості їх відпочинку. Конкретний період 
надання щорічної відпустки узгоджувати між працівником і адміністрацією управління не 
пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну. 

2.16. Державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка 
тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з 
виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати. 



2.17. За кожний рік державної служби після досягнення п'ятирічного стажу державної 
служби державному службовцю надається один календарний день щорічної 
додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів 

Порядок надання додаткових відпусток визначений відповідною постановою Кабінету 
Міністрів України . У перший рік державної служби в управлінні державному службовцю, 
який має стаж такої служби понад п'ять років, додаткова відпустка надається після 
закінчення шести місяців безперервної служби в управлінні, якщо інше не передбачено 
законодавством.. 

2.18. Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, 
відпустки без збереження заробітної плати та інші види відпусток надаються державним 
службовцям відповідно до закону. 

2.19. Щорічні відпустки надаються державним службовцям у порядку та на умовах, 
визначених законодавством про працю. 

2.20.Для виконання невідкладних завдань державні службовці, можуть бути відкликані з 
відпустки- за наказом начальника управління. Порядок відкликання державних службовців із 
щорічних відпусток затверджується Кабінетом Міністрів України. 

2.21 Частина невикористаної відпустки за погодженням з керівником державному 
службовцю у будь-який час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному 
році з відшкодуванням непередбачуваних витрат державного службовця у зв'язку з його 
відкликанням з відпустки. 

2.22. Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державних службовців у зв'язку 
з їх відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки затверджується Кабінетом 
Міністрів України. 

2.23.Надавати щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день секретарю 
керівника, іншим працівникам управління, які не є державними службовцями залежно від 
часу зайнятості працівника в цих умовах, згідно із чинним законодавством і цим колективним 
договором понад тривалість основної щорічної відпустки згідно із додат.1. 
2.16. На прохання працівника щорічну відпустку можна ділити частинами, при цьому 
невикористану частину відпустки надавати з будь-якого дня тижня. Невикористану частину 
щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не 
пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка. 

2.19.Відповідно до стЛ82' КЗпП та ст. 19 Закону № 504 додаткова відпустка працівникам, 
які мають дітей, надається таким категоріям працюючих осіб: 

— жінці, яка має двох або більше дітей віком до 15 років; 
* 

-— жінці, яка має дитину-інваліда; 

— жінці, яка усиновила дитину; 

— одинокій матері; 
— батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування 
матері в лікувальному закладі); 
— особі, яка взяла дитину під опіку; 

— одному із прийомних батьків. 

Тривалість щорічної додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, становить 10 
календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. 

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не 
може перевищувати 17 календарних днів. 

Надавати цю відпустку понад щорічну основну відпустку та додаткову відпустку за 
ненормований робочий день відповідно до Закону України «Про відпустки», а також понад 
щорічну відпустку та додаткову відпустку встановлені Законом України «Про державну 



службу» і переносити на інший період або продовжувати у порядку, визначеному у 
статті 11 Закону України «Про відпустки». Надавати цю відпустку за заявою жінки протягом 
календарного року незалежно від відпрацьованого часу в цьому році, а також від факту 
досягнення дитиною віку встановленого законодавством (жінці, яка має двох дітей - старшій 
дитині виповняється 15 років; одинокій матері - дитині виповнюється 18 років). 

При звільненні працівника виплачувати грошову компенсацію за всі не використані 
ним дні додаткової відпустки. 

До категорії одинокої матері відносити: жінку, яка не перебуває в шлюбі і в свідоцтві 
про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька 
зроблено в установленому порядку за вказівкою матері; вдову; жінку, яка виховує дитину без 
батька (в тому числі й розлучену жінку, яка виховує дитину без батька незалежно від 
одержання аліментів, а також жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не 
усиновлена). 
2.20. Надавати додаткову відпустку працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, особам віднесеним до категорії 1, 2 із збереженням заробітної плати тривалістю 
16 календарних днів на рік. 

Таку відпустку надавати у будь-який період року за бажанням працівника, її можна 
давати окремо або приєднувати до щорічної відпустки. Перенесення цієї відпустки не 
дозволяється на другий рік, компенсація за цю відпустку не виплачується. Ця відпустка 
надається понад загальну тривалість основної щорічної та додаткової відпусток та її 
тривалість не продовжується на кількість святкових і неробочих днів. 
2.21. Надавати щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час: 
- батькам, які мають дітей шкільного віку (хворобливі) переважно під час літніх канікулів ; 
- інвалідам; 
- жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї; 
- жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда; одинокій 
матері, яка виховує дитину без батька. 
2.22. За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою 
компенсацією. При цьому тривалість наданих працівникові щорічної та додаткових 
відпусток не повинну бути менше ніж 24 календарних дні. Забороняється ненадання 
щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд. 
2.23. Надавати працівникам інші додаткові відпустки, передбачені чинним законодавством. 
2.24. Проводити щорічне оцінювання результатів службової діяльності державними 
службовцями відповідно до чинного законодавства. 

Працівники зобов'язуються: 

2.26. Працівники зобов'язані працювати чесно і добросовісно, своєчасно і точно виконувати 
розпорядження керівника управління, його заступника та керівників структурних 
підрозділів, додержувати трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, 
дбайливо ставитись до майна управління. 

Сумлінно виконувати свої посадові обов'язки, правила внутрішнього трудового 
розпорядку, загальні правила поведінки державного службовця, шанобливо ставитися до 
громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування; не 
допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно 
вплинути на репутацію державного службовця. 
2.27. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи за розпорядженням начальника 
управління з'являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які 
компенсується відповідно до чинного трудового законодавства. 
Профспілка управління є добровільною організацією, що об'єднує працівників управління, 
зв'язаних спільними інтересами як в роботі, так і в неробочій сфері, для захисту трудових, 



соціально-економічних прав та інтересів своїх членів. Виключним обов'язком профспілки є 
представництво і участь його членів у вирішенні всіх питань, пов'язаних з умовами 
зайнятості, підвищення кваліфікації робітників та працевлаштування. 
Профком зобов'язується: 
2.28.Сприяти зміцненню трудової та виробничої дисципліни в трудовому колективі. 
2.29. Проводити роз'яснювальну роботу з питань трудових прав і соціального захисту 
працівників, які підлягають вивільненню. 
2.30. Організовувати збір, узагальнення пропозицій працівників щодо поліпшення роботи 
управління, своєчасно доводити до адміністрації, домагатися реалізації, інформувати 
працівників про вжиті заходи. 
2.31. Надавати згоду на звільнення тільки після використання всіх можливостей збереження 
трудових відносин. Використовувати надане законодавством право на збереження роботи 
окремим категоріям працівників. 
•2,32.Сприяти діяльності адміністрації у досягненні позитивних результатів роботи. 
2.33. Здійснювати громадський контроль за дотриманням в управлінні законодавства у сфері 
соціально-економічних відносин згідно повноважень, які передбачені Законом України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», іншими нормативно - правовими актами. 
2.34. Брати участь у розробці програм соціально-економічного розвитку, відстоювати позиції 
посилення їх соціальної спрямованості та сприяти їх реалізації. 
2.35. Надавати безкоштовну юридичну допомогу трудовому колективу, членам профспілки з 
питань законодавства, що регулює соціально-економічні, виробничі та трудові відносини. 
2.36.Разом з адміністрацією вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує 
графіки відпусток, дає дозвіл на проведення робіт у вихідні дні та встановлення чергування. 
2.37.Б$ре участь у розробці Правил внутрішнього трудового розпорядку управління. 

2.38.Представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових 
індивідуальних спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню. 

Розділ ІП. ОПЛАТА ПРАЦІ. 
.о 

Адміністрація зобов'язується: 
3.1 Забезпечувати додержання законодавства про працю, про оплату праці, виплату 

заробітної плати здійснювати згідно затвердженого штатного розпису та Законів України 
«Про державну службу», постанови КМУ від*18.01.2017 року № 15 «Питання оплати 

праці працівників державних органів» із щорічними змінами 

Заробітна плата державного службовця складається з: 
1) посадового окладу; 
2) надбавки за вислугу років; 
3) надбавки за ранг державного службовця; 
4) виплати за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово 

відсутнього державного службовця за поданням безпосереднього керівника у розмірі 50 
відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця; 

5) виплати за додаткове -навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків за вакантною 
посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною 
посадою, але не більше трьох місяців. 

6) премії (у разі встановлення). 
За результатами роботи та щорічного оцінювання службової діяльності державним 

службовцям можуть встановлюватися премії. До премій державного службовця належать: 
1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності; 
2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску державного 

службовця в загальний результат роботи державного органу. 



При цьому загальний розмір премій, передбачених пунктом 2 цієї частини, які може 
отримати державний службовець за рік, не може перевищувати ЗО відсотків фонду його 
посадового окладу за рік. 
3.2. Виплату заробітної плати за першу половину місяця проводити 16 числа кожного місяця 
не менше оплати за фактично відпрацьований час. Повний розрахунок за минулий місяць 
здійснювати 1 числа наступного місяця. 

При виплаті заробітної плати бухгалтерія надає працівникові повну інформацію щодо її 
нарахувань та утримань. 

3.3.Надбавки, доплати та премії 

1). Надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3 відсотків 
посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної 
служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу. 

2). Розмір надбавки за ранг державного службовця визначається Кабінетом Міністрів 
України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби. 

3).Виплата за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово 
відсутнього державного службовця встановлюється керівником управління державному 
службовцю за поданням його безпосереднього керівника у розмірі до 50 відсотків посадового 
окладу тимчасово відсутнього державного службовця . 

4). За додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків за вакантною посадою, 
що встановлюється керівником держслужби за поданням безпосереднього керівника 
держслужбовцям, серед яких здійснено розподіл обов'язків за вакантною посадою, 
пропорційно додатковому навантаженню за рахунок економії фонду посадового окладу за 
відповідною посадою. Строк виконання обов'язків за вакантною посадою держслужби не 
може перевищувати три місяці. 

5). Премії виплачуються в межах фонду преміювання залежно від особистого внеску 
державйого службовця в загальний результат роботи державного органу. 

Проводити виплату премії по підсумках роботи в межах фонду преміювання, та за наявності 
економії коштів на оплату праці. Преміювання проводиться за результатами роботи за 
місяць та за результатами роботи за рік, в розмірі визначеному для працівників управління 
праці та соціального захисту населення відповідно до Положення про преміювання в 

.о 

межах кошторисних призначень та наявних коштів на оплату праці. 
При визначенні розміру премії враховується посадовий оклад, ранг, надбавка за вислугу 

років, відношення до виконання службових обов'язків. Положення про преміювання 
затверджується наказом начальника управління за погодженням з профспілкою управління. 
Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у 
Положенні про преміювання . Позбавлення або зменшення розміру премії проводиться за 
невиконання або неналежне виконання працівниками посадових обов'язків, погіршення 
якості роботи, порушення трудової дисципліни, при оголошенні стягнення за наказом 
начальника управління праці та соціального захисту заселення. 

Фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20 відсотків загального 
фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці. 

Державним службовцям може надаватися матеріальна допомога для вирішення 
соціально-побутових питань у межах затвердженого фонду оплати праці. 

Порядок надання та розмір такої допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України. 

3.4. Начальник управління у межах економії фонду оплати праці може установлювати 
додаткові стимулюючі виплати: 
1) за інтенсивність праці; 
2) за виконання особливо важливої роботи. 



Надбавка за інтенсивність праці та надбавка за виконання особливо важливої роботи( далі 
надбавки) встановлюються у відсотках до посадового окладу в розмірі до 50%. 
Надбавка за інтенсивність праці встановлюється державним службовцям з урахуванням 

таких критеріїв: 
1) якість і складність підготовлених документів; 
2) терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки документів; 
3) ініціативність,у роботі. 

Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється державним службовцям з 
урахуванням таких критеріїв: 

1) виконання завдань та функцій щодо реалізації пріоритетних напрямів державної 
політики, участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведення експертизи 
таких актів; 

2) виконання роботи, що вимагає від працівника особливої організаційно-виконавчої 
компетентності та відповідальності, результатом якої є підвищення ефективності управління. 
Надбавка за виконання особливо важливої роботи також встановлюється державним 
службовцям, які забезпечують впровадження пріоритетних реформ держави у відповідних 
галузях. 

Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється на відповідний строк 
начальником управління згідно наказу. 
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи надбавки скасовуються 
або їх розмір зменшується 

Заохочення державних службовців: 
1. За бездоганну та ефективну державну службу, за особливі заслуги до державних 

службовців застосовують такі види заохочень: 
1) оголошення подяки; 
2) нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відомчими відзнаками 

державного органу;,, 
3) дострокове присвоєння рангу в порядку, визначеному цим Законом; 
4) представлення до нагородження урядовими відзнаками та відзначення урядовою 

нагородою (вітальний лист, подяка, почесна грамота); 
5) представлення до відзначення державними нагородами. 
2. Заохочення до державних службовців, які займають посади категорій "Б" і "В". 

застосовуються начальником управління. 
3. Заохочення не застосовуються до державного службовця протягом строку застосування до 
нього дисциплінарного стягнення 
3.7. Установлювати спеціалістам у межах затвердженого фонду оплати праці доплату за 
виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника 
структурного підрозділу у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово 
відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування 
надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки тимчасово 
відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли 
працівник, що виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, 
не є його заступником. 
3.8. Своєчасно переглядати надбавку за вислугу років державним службовцям згідно 
законодавства. 
3.9. Виплачувати заробітну плату працівникам за весь час щорічної відпустки не пізніше 
ніж за три дні до початку відпустки. 



3.10. При здійсненні нарахування індексації заробітної плати потрібно керуватись нормами 
Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого Постановою 
КМУ від 17 липня 2003 р. № 1078 та Закону України « Про індексацію грошових доходів 
населення від 03.07.1991 № 1282- XII». 
3.11. Працівникам, які перебували у відпустці або були відсутні на роботі в зв'язку з 
хворобою, або працювали неповний робочий час, індексація визначається у межах повного 
робочого часу та виплачується пропорційно відпрацьованому часу. 
3.12. Надавати грошову допомогу за рішенням керівника управління, яка є засобом 
соціального захисту і надається у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної 
плати державним службовцям та секретарю керівника для оздоровлення в період їх щорічної 
відпустки та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань при 
наявності економії фонду заробітної плати у межах затверджених видатків на оплату праці. 

3.13.Згідно Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженої постановою КМУ 
від 08.02.1995 № 100 у випадках підвищення посадових окладів відповідно до актів 
законодавства, при розрахунку середньої заробітної плати для оплати періоду щорічної 
відпустки проводити коригування постійних складових заробітної плати на коефіцієнт їх 
підвищення. 

3.17.У разі зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів 
згідно актів законодавства період до зміни структури заробітної плати виключається з 
розрахункового періоду, за яким обчислюється середня заробітна плата. 

Розділ IV. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. 

- В управлінні початок роботи о 8 годині, кінець роботи о 17 годині. Перерва на обід з 12 
години до 12 годин 48 хвилин. Закінчення роботи - о 17.00 год., у п'ятницю - о 16.00 год. 

с 

- Тривалість робочого тижня - 40 год., робочого дня - 8 год. 00 хв. Святкові і неробочі дні 
визначені згідно Кодексу законів про працю України, вихідні дні - субота та неділя. 

В разі необхідності працівники виконують свої обов'язки понад нормальну тривалість 
робочого часу, і ця робота не є надурочною. За цю роботу працівникам надасться щорічна 
додаткова відпустка за ненормований робочий день. 

Встановлювати гнучкий графік роботи у виняткових випадках ( маленькі діти, період 
звітності відділу бухгалтерського обліку та звітності ) за угодою між працівником і 
адміністрацією, за погодженням з профспілЛ>вим комітетом з п'ятиденним робочим 
тижнем, з робочим днем, який починається о 9 годині і закінчується о 18 годині з перервою 
для відпочинку і харчування тривалістю одну годину з 13 години до 14 години, з двома 
вихідними днями - суботою та неділею. 
4.3. Напередодні святкових неробочих днів тривалість робочого дня скорочується за одну 
годину. У тих випадках, коли святковому дню передують Дні щотижневого відпочинку, 
тривалість робочого дня не скорочується. Робота у зазначені дні компенсується відповідно до 
чинного законодавства. 
4.4. Табель обліку робочого часу два рази у місяць подається відділу бухгалтерського обліку 
та звітності. 
4.5. За згодою між працівником і адміністрацією може встановлюватись як при прийнятті на 
роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень згідно із чинним 
законодавством про працю України. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за 
собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. 

За бажанням жінки, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку, вона може працювати на умовах неповного робочого часу. Відповідно 



до законодавства їй надається щорічна основна відпустка за період роботи, який відлічується 
з дня виходу жінки із відпустки на умовах неповного робочого часу, строком який 
встановлений законодавством. 
4.6. Сторони домовились, що у вихідні і святкові дні в управлінні може запроваджуватись 
чергування для забезпечення протипожежної безпеки, організації безперебійного розв'язання 
поточних невідкладних питань, що не входять до кола обов'язків працівників, що 
залучаються до чергування. До чергування можуть залучатись лише керівники, спеціалісти і 
службовці за списком, погодженим з профспілковим комітетом (трудовим колективом). 
4.7. У робочий час забороняється відволікати працівників від їх безпосередньої роботи для 
виконання заходів, не пов'язаних із службовою діяльністю. 
4.8. Для виконання невідкладної та непередбачуваної роботи державні службовці зобов'язані 
за розпорядженням керівника, з'являтися на службу у вихідні, святкові та не робочі дні, 
робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства. 
4.9. За рішенням керівника державні службовці можуть бути викликані із щорічної або 
додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається 
державному службовцю у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до 
відпустки у наступному році. 
4.10. Запроваджувати неповний робочий день з ініціативи адміністрації як виняток, лише на 
період тимчасових економічних труднощів, але не більше 6 місяців на рік, із збереженням 
повної тривалості щорічної основної оплачуваної відпустки. 
4.11. Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та 
економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до 
праці, методами переконання, виховання, а також заохочення за сумлінну працю. 

Вг колективі створюється обстановка нетерпимості до порушень трудової дисципліни, 
суворої товариської вимогливості до працівників, які несумлінно виконують трудові 
обов'язки. Щодо окремих несумлінних працівників застосовуються в необхідних випадках 
заходи дисциплінарного і громадського, впливу. 
Порушення трудової дисципліни, невиконання або неналежне виконання працівником 
покладених на нього трудових обов'язків, перевищення своїх повноважень призводить до 
застосування дисциплінарних стягнень та заходів дисциплінарного, громадського впливу 
передбачених чинним законодавством. 

Дисциплінарна відповідальність державного службовця: 

1. За невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, визначених Законом 
«Про державну службу» та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, 
посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення 
службової дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної 
відповідальності у порядку, встановленому 'законом « Про державну службу» 

2. Для державних службовців можуть встановлюватися особливості притягнення до 
дисциплінарної відповідальності у випадках, визначених законом. 

3. Державний службовець може бути відсторонений від виконання посадових обов'язків 
у разі виявлення порушень, встановлених пунктами 1, 7-10 та 14 частини другої статті 65 
Закону «Про державну службу», за які до нього може бути застосовано дисциплінарне 
стягнення.Рішення про відсторонення державного службовця від виконання посадових 
обов'язків приймається відповідно керівником державної служби або суб'єктом призначення 
одночасно з прийняттям рішення про порушення дисциплінарного провадження або під час 
його здійснення у разі: 

наявності обставин, що дають підстави вважати, що такий державний службовець може 
знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для дисциплінарного 
провадження; 

впливу на працівників державного органу та інших осіб, зокрема, здійснення 



протиправного тиску на підлеглих, погрози звільненням з роботи; 

перешкоджання в інший спосіб об'єктивному вивченню обставин вчинення 
дисциплінарного проступку"; 

4. Підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної 
відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії 
або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному 
виконанні державним службовцем своїх посадових обов'язків та інших вимог, встановлених 
Законом « Про державну службу» та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього 
може бути застосоване дисциплінарне стягнення. 

5. Дисциплінарними проступками є: 
1) порушення Присяги державного службовця; 
2) порушення правил етичної поведінки державних службовців; 
3) вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу; 
4) дії, що шкодять авторитету державної служби; 
5) невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, актів органів державної 

влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень; 
6) недотримання правил внутрішнього службового розпорядку; 
7) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або 

адміністративного правопорушення; 
8) невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця; 
9) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних 

особистих інтересах інших осіб; 
10) подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації про обставини, 

що перешкоджають реалізації права на державну службу, а також неподання необхідної 
інформації про такі обставини, що виникли під час проходження служби; 

11) 'неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої 
підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами у 15-денний строк з 
дня їх виникнення; 

12) прогул державного службовця (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин 
протягом робочого дня) без поважних причин; 

13) поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або 
токсичного сп'яніння; ^ 

14) прийняття державним службовцем необгрунтованого рішення, що спричинило 
порушення цілісності державного або комунального майна, незаконне їх використання або 
інше заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу 
злочину або адміністративного правопорушенні. 

Державний службовець не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, 
якщо минуло шість місяців з дня, коли керівник державної служби дізнався або мав дізнатися 
про вчинення дисциплінарного проступку, не враховуючи час тимчасової непрацездатності 
державного службовця чи перебування його у відпустці, або якщо минув один рік після його 
вчинення. 

6.Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх застосування 
До державних службовців застосовується один із таких видів дисциплінарного 

стягнення: 
1) зауваження; 
2) догана; 
3) попередження про неповну службову відповідність; 
4) звільнення з посади державної служби. 
7. За кожний дисциплінарний проступок до державного службовця може бути 

застосовано лише одне дисциплінарне стягнення. 
Перед накладенням дисциплінарного стягнення адміністрація повинна отримати від 

державного службовця, який притягається до дисциплінарної відповідальності, письмове 
пояснення. Пояснення державного службовця має відображати час, місце, обставини та 



причини вчинення ним дисциплінарного проступку, його усвідомлення чи заперечення 
провини, а також інші питання, які мають значення у справі. 

Відмова надати пояснення оформляється відповідним актом і підтверджується двома 
державними службовцями. Відмова надати пояснення не перешкоджає здійсненню 
дисциплінарного провадження та накладенню на державного службовця дисциплінарного 
стягнення. 

Зняття дисциплінарного стягнення 

1. Якщо протягом року після накладення дисциплінарного стягнення до працівника не 
буде застосоване нове дисциплінарне стягнення, він вважається таким, що не мав 
дисциплінарного стягнення. 

2. Якщо працівник не вчинив нового порушення Закону « Про державну службу», інших 
нормативно-правових актів у сфері державної служби і виявив себе сумлінним службовцем, 
дисциплінарне стягнення стосовно нього може бути знято до закінчення року, протягом якого 
воно було накладено, але не раніше ніж через шість місяців з дня накладення 
дисциплінарного стягнення. Право на дострокове зняття дисциплінарного стягнення 
належить посадовій особі, що його застосувала. 

3. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення (крім зауваження) заходи заохочення 
до працівника не застосовуються. 

Розділ V. ОХОРОНА ПРАЦІ 
Обов'язки адміністрації: 
5.1. Забезпечити: 

- створення на робочих місцях в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно 
до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо 
прав працівників у галузі охорони праці; 
- виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються; 
- працівників положеннями, інструкціями, іншими актами з охорони праці, що діють у межах 
управління; 
- проведення обов'язкових періодичних медичних оглядів працівників згідно з вимогами 
нормативно-правових^ актів з цього питання. Відповідальні: заступник начальника 
управління, начальники відділів; 
- згідно із ст.19 Закону України «Про охорону праці» видатки на охорону праці; 
- необхідні умови для роботи громадських структур, уповноважених трудових колективів з 
питань охорони праці. * 
5.2.Розробляти заходи з охорони праці, розглядати хід їх виконання, видавати накази по 
усуненню недоліків. 
5.3. Забезпечувати соціальний захист працівників, відшкодування оплати лікарняних листів 
особам, які потерпіли від нещасних випадків невиробничого характеру за рахунок коштів 
Фонду соціального страхування України, проводити профілактичну роботу з працівниками 
по запобіганню випадків виробничого та невиробничого травматизму, професійних 
захворювань і аваріям. 
5 5. Організувати і здійснювати навчання працівників, підвищення їх кваліфікації з питань 
охорони праці, проводити 'первинний інструктаж по охороні праці для новоприйнятих 
працівників та 2 рази в рік повторний інструктаж по охороні праці. 
5.6. При своєчасному проходженні працівником періодичного медичного огляду зберігати за 
ним середній заробіток на встановлений час проходження медогляду. Не допускати до 
роботи працівників, які без поважних причин ухиляються від проходження обов'язкового 
медичного огляду. 
5.7. Проводити спільно з профспілкою своєчасне розслідування та вести облік нещасних 
випадків. Забезпечити безумовне, виконання запропонованих комісією з розслідування 



нещасного випадку організаційно-технічних заходів по кожному запасному випадку. 
Забезпечити усунення причин, що призводять до нещасних випадків та здійснення 
профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин. 
5.8. Не допускати до роботи працівників у випадках появи на робочому місці у стані 
алкогольного або наркотичного сп'яніння, відмови, ухилення від обов'язкових медоглядів 
(відсторонювати від роботи без збереження заробітної плати), навчання, інструктажу і 
перевірці знань з охорони праці та протипожежної охорони; 
Працівники підприємства зобов'язуються: 
5.10.Виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правил експлуатації офісної 
техніки. 
5.11.Застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених правилами 
охорони праці. 
5.12.Проходити у встановленому порядку та вчасно періодичні медичні огляди. 
5.13.Своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення небезпечних та 
аварійних ситуацій на робочому місці, у структурному підрозділі. Особисто вживати заходів 
щодо їх запобігання та усунення. 
5.14.Дбайливо та раціонально використовувати майно управління, не допускати його 
пошкодження чи знищення. 
5.15.Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог. 
Профком зобов'язується: 
5.16. Здійснювати громадський контроль за створенням безпечних і нешкідливих умов праці, 
виконанням заходів та зобов'язань колективного договору з цих питань, надавати 
адміністрації пропозиції щодо поліпшення цієї роботи на місцях. 
5.17. Забезпечувати участь представників профспілок у розслідуванні кожного нещасного 
випадку та розробці заходів щодо їх попередження, протистояти необгрунтованому 
звинуваченню потерпілих. 
5.18. Постійно здійснювати контроль за правильною та своєчасною виплатою допомоги 
страхувальникам за рахунок коштів соціального страхування, обчисленням середньої 
заробітної плати для нарахування допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, 
вагітністю та пологам^, інших соціальних виплат. 
5.19. Надавати безоплатну правову допомогу працівникам установи з питань законодавства 
про працю, охорону праці, медико-соціального та страхового забезпечення. 
5.20. Приймати участь в: 4 

- розробці та контролі виконання заходів поліпшення стану безпеки, гігієни праці в 
управлінні; 
- оцінці умов праці на робочих місцях та давати висновки згідно ст. 7 Закону У країни «Про 
охорону праці», а також при вирішенні інших конфліктів з питань охорони праці; 
- розслідуванні нещасних випадків, аварій та давати свої висновки при необхідності; 
- складанні акту про нещасний випадок і внесені змін до його змісту, якщо будуть виникати 
конфлікти по цьому питанню між потерпілими та адміністрацією; 
- представленні інтересів членів профспілки при розгляді заяв і трудових конфліктів з питань 
охорони праці; 
- проведенні навчання профкому з питань охорони праці. 

Розділ V І. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ДУХОВНИХ 
ПОТРЕБ ПРАЦІВНИКІВ. 

Адміністрація зобов'язується: 
6.1. Брати участь у реалізації програм фізичного, соціально-культурного та духовного 
розвитку працівників. 
6.2. Здійснювати комплекс заходів для молоді, з метою підняття престижності і мотивації 
діяльності працівника соціальної сфери. 



6.4. Сприяти створенню належних умов для медичного обслуговування працівників. 

Профком зобов'язується: 
6.6. Здійснювати громадський контроль за дотриманням законодавства щодо забезпечення 
прав працівників на освіту, культурний розвиток, фізичну культуру і спорт, вносити 
пропозиції про удосконалення напрямів цієї роботи. 
6.7. Надавати безкоштовну юридичну допомогу членам профспілки з питань соціального 
захисту населення. 
6.8. Не залишати поза увагою ветеранів, колишніх працівників соціальної сфери. Залучати їх 
до проведення святкових заходів, надавати посильну допомогу. 

Розділ VII. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
7.1.Адміністрація визнає профспілкову організацію, як єдиного захисника інтересів 
робітників у всіх галузях їх праці, побуту, єдиного і виключного представника працюючих в 
колективних переговорах по укладанню договору і право профспілки на підпис 
колективного договору. 
Адміністрація зобов'язується: 
7.2. Сприяти, відповідно до законодавства, статутній діяльності профспілкової організації. 
Надавати для роботи профкому та проведення зборів працівників приміщення з усім 
необхідним обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням. 
7.3. Надавати профкому (за запитом) інформацію, передбачену статистичною звітністю про 
економічну та господарчу діяльність управління, а також по питанням цього колективного 
договору. 
7.4. За наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, щомісячно і 
безоплатно утримувати із заробітної плати та перераховувати на рахунок профспілкової 
організації членські профспілкові внески працівників не пізніше трьох банківських днів 
після виплати заробітної плати. 
7.5. Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своєї виробничої роботи, 
надавати вільний від роботи час, до 2-х години на тиждень із збереженням середньої 
заробітної плати для виконання громадських обов'язків в інтересах колективу. 
7.6. Сприяти навчаннїо профспілкових кадрів та активу, підвищенню їх кваліфікації. 
7.7. Забезпечити профкому право на використання засобів інформації, копіювальної техніки 
для викладання профспілкових позицій. 

Розділ VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ТА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

Адміністрація та профком колективу зобов'язуються: 
8.1. Контроль за виконанням колективного договору здійснювати постійно діючою 
двохсторонньою комісією з числа представників адміністрації та профкому. 
8.2. Звітувати перед трудовим колективом про виконання положень колективного договору 
один раз на рік при підведенні підсумків роботи за рік. 
8.3. У випадках несвоєчасного виконання, або невиконання положень колективного 
договору, аналізувати причини та приймати невідкладні заходи по забезпеченню їх 
реалізації. 
8.4. При виявленні порушень виконання колективного договору, зацікавлена сторона 
подає іншій стороні відповідне подання у письмовій формі. У двотижневий термін сторони 
проводять взаємні консультації з прийняттям рішення на спільному засіданні. 
8.5. Трудовий колектив також здійснює контроль за виконанням колективного договору і 
може звернутись по суті питання до осіб, які підписали двохсторонній договір. 



Розділ IX. ВСТАНОВЛЕННЯ ГАРАНТІЙ. 

Адміністрація зобов'язується; 
9.1. За працівниками-донорами зберігати середній заробіток за дні обстеження в закладах 
охорони здоров'я і здавання крові для переливання. Цим працівникам безпосередньо після 
кожного здавання крові для переливання надається день відпочинку з збереженням 
середнього заробітку. На бажання працівника цей день приєднується до щорічної відпустки. 
9.2 Виплачувати працівникам, які направляються у відрядження добові за час перебування у 
відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого 
приміщення в порядку і розмірах, встановлених законодавством. 

У разі обмеженого фінансування розмір таких виплат може бути зменшений відповідно 
до наказу начальника управління та за погодженням з профспілковим комітетом. 
9.3. На час виконання державних або громадських обов'язків, якщо чинним законодавством 
України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується 
збереження місця роботи (посади). 
9.4. Відрахування із заробітної плати можуть провадитись тільки у випадках, передбачених 
законодавствам України. 
9.5.При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може 
перевищувати двадцяти процентів, а у випадках, окремо передбачених законодавством 
України, - п'ятдесяти процентів заробітної плати, яка належить до виплати працівникові. 

При відрахуванні з заробітної плати за кількома виконавчими документами за 
працівником повинно бути збережено п'ятдесят процентів заробітку. 
Забезпечити паритетне представництво чоловіків та жінок на керівних посадах та не 
допускати тендерного розриву в оплаті праці. 

і 

Колективний договір підписали: 



Додаток 1 
до колективного договору 

ПЕРЕЛІК 
професій і посад з ненормованим робочим днем, 

робота яким дає право на щорічну додаткову відпустку 

№ 
п/п Найменування професій і посад 

Додаткова 
відпустка, 

днів 
1 Секретар керівника управління 7 

г. 

* 


