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3 метою сприяння регулюванню трудовых вьдносын ь соцьалъно-економьчнььх ьнтересьв 
працьвникьв ь роботодавця в особь мьського головы Гулъдас Юрья Леоньдовыча з однье'ь стороны, ь 
трудовый колектыв в особь выбраного ь угьовноваженого представныка рады трудового колектыву 
в особь Цыбулъсъкого 1горя Анатольйовыча (надаль — Стороны) пьдпысалы цей договьр про подань 
нижче взаемнь обов ’язкы.

1. ЗАГАЛЫП ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Розробка I укладення колективного договору проводилась сторонами на основ! законодавчих 
акт!в:

Закону УкраТни «Про колективш договори 1 угоди»;
Кодексу Закошв про Працю УкраТни ;
Закону УкраТни «Про оплату працЬ>;
Закону УкраТни «Про охорону працо>;
Закону УкраТни «Про вщпустки»;
Закону УкраТни «Про зайнятшть населения»;
Закону УкраТни «Про пщприемства в УкраТш»;
Закону УкраТни «Про господарсьш товариства»;
Закону УкраТни «Про мшцеве самоврядування»

1.2. Положения колективного договору визначають взаемш виробничц трудов! 1 сощально- 
економ1чн1 вщносини М1Ж роботодавцем 1 пращвниками установи .
1.3. Умови цього колективного договору е обов’язковими для Сторш, що його шдписали. Ц1 умови 
у випадку будь-яких спор1в 1 розходжень не можуть трактуватися як попршуючи, пор1вняно з 
д1ючим законодавством УкраТни, положения пращ'внишв, бо в протилежному випадку вони 
визнаються недшсними. У раз! змши д1ючого законодавства гцодо питань як1 е предметом 
колективного договору змши та доповнення до положень вносяться в обов’язковому порядку.
1.4. Положения цього колективного договору поширюються на вшх прац1вник1в установи I е 
обов’язковими, як для роботодавця 1 управл1нськбго персоналу, так I для кожного члена трудового 
колективу. 3 умовами цього договору мають бути ознайомлеш вс! прашвники установи та особи, 
як1 приймаються на роботу.
1.5. Правила внутр1шнього трудового розпорядку е невщ’емною частиною колективного договору 
та узгоджуються з трудовим колективом (додаток № 5)
1.6. Догов1рн1 сторони визнають, що економ!чна стаб1льн!сть установи I добробут член1в 
колективу взаемопов’язан! I таким чином сторони зац1кавлен1 в створен! для цього оптимальних 
умов. У випадку виникнення конфлжтних ситуаций вони можуть вирплуватись шляхом прямих I 
вщкритих переговор!в зг1дно д1ючого законодавства.
1.7. Жодна 31 Сторш, що пщписала колективний догов1р, не може в односторонньому порядку 
припинити виконання його положень.
1.8. Цей колективний догов1р чинний у випадку змши складу, структури 1 найменування установи, 
а у випадку його реоргашзацп вш може бути переглянутий за згодою Сторш. У випадку змши 
роботодавця установи д1я колективного договору збершаеться не бшьше року.

У цей перюд Сторони повинш розпочати переговори про пщписанйя нового чи змшу 
д1ючого колективного договору.
1.9. Положения цього колективного договору д1е до шдписання нового договору.
1.10. У раз1 лшвщацй установи колективний догов1р д!е протягом усього строку проведения 
Л1квгдацп. Вс 1 зобов’язання адм1н1страцй' в1дносно оплати прац!, гарант1йних, компенсаш’йних 
виплат та шших соц1альних норм забезпечують у в1дповщност1 з Д1ючим законодавством та цим 
колективним договором.
1.11. Колективний догов1р набувае чинност1 з дня його шдписання 1 д1е по 2026року.
1.12. Колективний догов1р пщлягае пов1домн!Й реестрацй' у м1сцевому оргаш державноТ 
виконавчоУ влади.

2. ОРГАН13АЦ1Я ВИРОБНИЦТВА, ПРАЩ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНО! 
ЗАЙНЯТОСТ1
2.1. Жодний 1нший трудовий догов1р (контракт), що пщписуеться установою з прашвниками, не 
може суперечити цьому колективному договору таким чином, щоб пор1вняно з останшм права та



жтереси пращвника в трудовому договор! (контракт!) буди якимсь чином обмеженг У випадку 
виникнення такого протир1ччя вщповщж положения трудового договору (контракту) визнаються 
неджсними.
2.2. Адмжютращя не вправ! вимагати вщ пращвника виконання роботи, не обумовленоТ 
трудовими договорами (контрактами). Установа зобов’язана передбачити в контракт! чи 
розробити 1 затвердити для кожного роб1тника його функщональш обов’язки, ознайомити його з 
ними I вимагати лише Ух виконання. В цих функщональних обов’язках чи в контракт! може бути 
передбачено виконання одним з пращвниюв обов’язюв жшого лише у випадках тимчасовоУ 
висутност! останнього у зв'язку 3 хворобою, вщпусткою ЧИ 3 ЖШИХ важливих причин, причому 
там обов’язки можуть покладатися на жшого пращвника лише за додаткову плату I з врахуванням 
його реально!' можливост1 виконувати Ух, тобто з врахуванням необхщноУ професжноУ пщготовки I 
зайнятост! при виконанш безпосередшх обов’язюв.
2.3. Кожний пращвник зобов’язаний добросов1сно 1 яюсно виконувати своУ обов’язки, працювати 
чесно I добросов!сно, дотримуватися дисциплжи пращ, своечасно I точно виконувати 
розпорядження роботодавця та уповноважених ними ослб, дотримуватись трудовоУ 1 технолопчноУ 
дисциплжи, вимог нормативних акт!в з охорони пращ, дбайливо ставитися до майна роботодавця, 
на прохання адмж!стращУ установи надавати зв1ти про виконання своУх конкретних обов’язюв.
2.4. При звшьнення пращвниюв у випадку змж в оргашзацн , при скороченш чисельност! чи 
штату, вони персонально попереджаються роботодавцем про майбутне звшьнення не шзшше шж 
за два М1СЯЦ1. При цьому установа надае пращвнику жшу роботу по спещальностц а у випадку 
неможливост! цього або при вщмов! пращвника вщ неУостаннж працевлаштовуеться самостшно. 
При зв!льненн! прац!вника за пщставою, вказаною в цьому пункту йому виплачуеться зароб|тна 
плата за весь перюд подальшого працевлаштування, але не б1льше н1ж за три мюяц! вщ дня 
зв!льнення.
2.5. Звшьнення прац1вник1в допускаеться лише шсля використання вс!х наявних 1 додатково 
створених можливостей для забезпечення зайнятост! в установ! та в раз! невщпов!дност! роб1тника 
затвердженим посадовим шструкшям.
2.6. Роботодавець зобов’язаний регулярно надавати трудовому колективу шформащю про 
економ1чне та ф1нансове положения установи.
2.7. При вившьнеш прац!вник1в у зв’язку 31 зм1нами в орган1зац!У виробництва 1 прац|, в тому числ! 
л!кв!дац!ею, реорган!защею або перепрофшюванням установи, скороченням чисельност! 
пов1домляти про це не шзшш як два м1сящ у письмов!Й форм! державну службу зайнятост!, 
вказуючи пщстави 1 строки вившьнення, найменування нрофес1й, спеш'альностей, квал!ф|кацп, 
розм1р оплати прац|, а в десятиденний строк шсля вившьнення -  списки фактично вившьнених 
прашвниюв (ч.5 ст.20 Закону УкраУни «Про зайнятють населения»),
2.8. У випадках скорочення чисельност! працюючих роботодавець зобов’язуеться вживати заход!в 
по Ух працевлаштуванню вщповщно до положень Закону УкраУни «Про зайнят!сть населения».
2.9. При вившьненш прац!вник!в, у зв'язку 31 змжами в орган!зац|У виробництва 1 пращ, у тому 
числ! лжвщащею, реоргашзащею або перепрофшюванням установи, скороченням чисельност! 
роботодавець повщомляе про це пращвника не п1зн!ше Н1ж за два мюяцг При зв!льненн! 
прац1вника на зазначений у цьому пункт! пщстав! йому виплачуеться заробНна плата за весь 
перюд наступного працевлаштування, але не бшьше шж за три М1сящ з дня зв!льнення.

3. Нормування та оплата прац1

3.1. Зароб1тна плата виплачуеться за мюцем роботи у валют! УкраУни 15 I 30 числа кожного мюяця, 
але не рщше двох раз1в на мюяць через пром!жок часу, що не перевищуе цпстнадцять календарних 
дн1в (Закон УкраУни «Про оплату працЬ> ст..24). Якщо день зароб1тноУ плати збшаеться з вих!дним 
днем, -  напередодш цього дня. Зароб|тна плата за час черговоУ вшпустки виплачуеться не менше 
н!ж за 3 дн1 до початку в1дпустки.

3.2. Установити м!н1мальну зароб|тну плату в розм1р1 установленому законодавчо.
3.3. В|домост1 про оплату пращ пращвнишв надаються жшим органам та особам Т1льки у 
випадках, прямо передбачених законодавством.
3.4. Оплату робочого часу за вимушеш простоУ (13 розрахунку м1сячноУ норми робочого часу) не з 
вини пращвника зджснювати вщповщно до чинного законодавства, але не нижче м1шмального 
розм !ру зароб1тноУ плати, гарантованого державою.
3.5. При укладанш трудового договору (контракту) адм!шстращя доводить до вщома прац1вника 
розм!р, порядок та строки виплати заробшноУ плати, умови, згщно з якими можуть проводитися



утримання 13 заробпноУ плати.
3.6. Положения про систему оплати пращ, що д1е в установи наведено в додатку № 1 до цього 
договору.
3.7. Робота у святков1, неробоч1 та вихщт д т , якщо вона не компенсуеться жшим часом 
вщпочинку, а також надурочний час, оплачуються в подвшному розм1р1.
3.8. Один раз на календарний рж за рахунок коигпв установи вам пращвникам надаеться 
матер1альна допомога на оздоровления в розм1р1 середньом1сячноУ заробНноУ плати.
3.9. Один раз на календарний рж за рахунок коптв установи вам пращвникам надаеться 
матер1альна допомога на виршення сощально-побутових потреб в розм1р1 середньомюячноУ 
зароб!тноУ плати.
3.10. У с! питания щодо зароб1тноУ плати та премтовання погоджуються з уповноваженим 
трудового колективу (профспгпковою оргатзащею).

4. ВСТАНОВЛЕННЯ ГАРАНТ1Й, КОМПЕНСАЦ1Й I ШЛЬГ

4.1. Пращвникам надаються гаранта, компенсацп при службових вщрядженнях, при переУзд! на 
роботу в альську м1сцев1сть 1 в шших випадках, передбачених законодавством.
4.2. Установою встановлюються так! додатков1 (не передбачеш законодавством) гарантГУ, 
компенсацп I пгльги:

компенсащя за використання особистого автотранспорту, в межах виконання трудових 
обов’язтв;

компенсащя у П1двищених пор1вняно 13 законодавчо затвердженими розм1рах за службов! 
в1дрядження, у раз1 необхщносп ;

гарантй' забезпечення засобами шдивщуального захисту прац1вник1в служб охорони I 
безпеки;

додатков! п1льги для окремих категорш прац1вник1в по узгодженню з представником ради 
трудового колективу.
Компенсац1я витрат, пов’язаних з роз’Уздним характером робота роб1тник!в (службовт'в).

Для забезпечення безперебшного спшкування в межах виконання трудових обов’язюв 
надаеться право користування телефонним сДльниковим зв’язком, а саме телефонним номером 
корпоративного зв'язку та телефонним апаратом, без переходу права власносп на телефонн! 
апарати ф1зичним особам, що працюють як в самт Корпорацй' так 1 в установах, що входять до 
складу КорпоращУ. в межах укладеного договору з Корпоращею та перерозпод1лу телефонних 
номер1в через Корпорац1ю з телефонним оператором по корпоративно!' мережь Узгодження 
фактичного використання телефон1в повинно бути вщповщним чином оформлено.

У в1дпов1дност1 з договорами оренди автотранспортних засоб1в у ф1зичних ос1б та 
необхщжстю пост1Йних вщряджень з використанням даного автотранспорту, з подальшим 
належним документальним оформлениям вказаного факту господарськоУ д1яльност1, тобто, видачу 
вщряджувального посв1дчення, заповнення шляхового листа на даний автотранспортний зааб та 
1 нших документ1в по необхщнооп визнавати витрати на заправку даного пересувного засобу, жил 
витрати по вщшкодуванню витрат в межах строку вщрядження виробничими, без визнання даних 
витрат доходом ф1зичноУ особи, яка надала в оренду зас1б в межах догов1рних в1дносин, з 
воображениям у двосторонньо-п1дписаних актах виконаних робД по наданню орендних послуг. 
Д ат витрати повинт бути оформлен! документально.

У вщповщност) до вимог чинного законодавства не визнавати доходом громадян 
використання товарно-матер1альних щнностей в межах виконання трудових вщносин, у раз! 
В1Дпов1дного документального оформления з закладенням договор1в про повну матер1альну 
вщповщальшсть.

5. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛ1СТБ РОБОЧОГО ЧАСУ I ВЩПОЧИНКУ
5.1. В установи встановлюеться такий режим роботи, який зобов’язуються виконувати вс1 
пращвники

початок роботи — 8.00, закжчення роботи — 17.15, 
перерва для вщпочинку I харчування — з 12.00 до 13.00.



5.2. У будь-якому випадку тривалють робочого часу прашвниюв не може перевищувати 
встановлену законодавством УкраТни: 40 годин на тиждень. (ст. 50 КЗпП УкраТни). Беручи до 
\ваги специфжу роботи установи, тривашсть щоденно'Т робота затверджуеться графжами, з 
додержанням установлено'! тривалосп робочого тижня.
5.3. Напередодж святкових I неробочих джв тривалють роботи пращвниюв скорочуеться на одну 
годину.
5.4. Тривалють щор1чно'! вщпустки для пращвниюв пщприемства встановлюеться не менш ш'ж 24 
двадцать чотири) календарних днь

Якщо пращвники користувались вщпусткою, загальна тривалють якою бшьше, жж 
передбачено Законом УкраТни «Про вщпустки», на весь час Ух роботи в установ1 на посадах, що 
давало право на цю вщпустку, за ними згщно п. 2 Постанови Верховно! Ради УкраТни «Про 
порядок ведения в Д1Ю Закону УкраТни «Про вщпустки» вщ 15.11.1996 року № 505/96-ВР 
збержаеться вщпустка ражше встановлено'Ттривалостг
5.5. Щор1чна вщпустка у перший рж роботи прашвника шсля 6 мюяшв безперервноУ роботи на 
пщприемствц а на другий та наступи! -  згщно з графжом вщпусток.
5.6. Особам вжом до 18 роюв надаеться щор1чна вщпустка тривалютю 3 1 календарний день.
5.7. Графж чергових щор1чних вщпусток затверджуеться мюьким головою та уповноваженим 
представником ради трудового колективу до 3 1 С1чня поточного року, для чогб не ш'зжше 15 ш'чня 
надаеться на розгляд трудовим колективом. При визначенж черговост! вщпусток враховуються 
Ымейж й шил особисН обставини кожного прашвника.
5.8. За с!мейними обставинами й шшими поважними причинами прац1вникам за Тхшми заявами 
можуть бути надан1 короткотерм1нов! в!дпустки без збереження заробНноТ плати (ст. 25. Закону 
УкраТни «Про вщпустки») на термЫ, обумовлений згодою м1ж прац1вником 1 Адмшютращею 
установи, тривал1стю не б1льше 15 (п'ятнадцять) календарних дн1в, в тому числп

особам, як! одружуються -  до 10 календарних джв;
при похованн1 члежв родини -  до 7 календарних дн1в без урахування часу проезду в обидва

кшж;
ж1нкам, як! мають 2-х I б1льше д1тей в1ком до 15 роюв (для оздоровления дНей) -  до 14 

календарних джв.
У випадку простою з незалежних вщ установи причин роботодавець може надати 

прац1вникам в1дпустку без збереження заробНноТ плати тривал1стю не бщьше 15 (п'ятнадцять) 
календарних джв за рж, а також вщпустку з частковим збереженням зароб1тноУ плати на р1вж 2/3 
тарифно'! ставки чи посадового окладу на перюд до 60 календарних джв. При наданж такоТ 
вщпустки з Ыжативи роботодавця пражвник може бути пов1домлений про початок вщпустки не 
менше н1ж за 15 (п’ятнадцять) дн1в до його початку.
5.9. Залучати пражвниюв до надурочних роб1т, як виняток, тшьки у передсвятков1 I святков! дн1 з 
оплатою в подвжному розм1р1.
5.10. Вс! прац1вники зобов’язуються без дозволу роботодавця не перебувати в прим1щеннях 
установи у неробочий час з причин, не пов’язаних з роботою, а також не запрошувати туди 
сторонжх ОС|б.
5.11. Перелж професж та посад пражвниюв з ненормованим робочим днем мають право на 
одержания додатковоУ вщпустки за особливий характер праж, за шкщлив1 умови прац|, доплати за 
шкщлив1 умови прац| додаеться (додаток № 3).

6. ПРИЙОМ I ЗВЫЬНЕННЯ ПРАЦ1ВНИК1В

6.1. Форми 1 умови трудового договору (контракту), не могуть попршувати умови прац| робИника 
пор!вняно з законодавством.
6.2. Кожний прийнятий прац1вник зобов'язаний ознайомитися з умовами колективного договору 
пщ розписку.
6.3. Не допускаеться звшьнення прашвника у зв’язку з Л1кв1дац1ею робочого мюця, якщо до 
досягнення пенежного в1ку йому необх!дно пропрацювати до 2-х роюв.
6.4. Звщьнений пращвник зобов'язаний в1дшкодувати пщприемству запод1ян1 збитки у раз! 
порушення ним вимог договору про матер1альну вщпов1дальн1сть.
6.5. При прийнятт! на роботу в органи м1сцевого самоврядування дотримуватись принцижв 
р1вност1 прав ж1нок та чоловшв Маловиск1всько'! м1ськоТ ради.

7. УМОВИ I ОХОРОНА ПРАЩ
7.1. Забезпечення безпечних умов праж е обов’язком роботодавця (уповноваженого ним органу),
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який оргашзуе умови праш на робочому мющ, безпеку технолопчних процеслв, машин, 
механ1зм1в, обладнання, шших засоб1в виробництва, наявнють засоб1в захисту, вщповщшсть 
саштарно-побутових нормативних агпв з охорони пращ.
“.2. Роботодавець зобов’язуеться забезпечити виконання вах заход1в по охорош пращ.
".3. Прашвники мають право вщмовитись вщ дорученоУ роботи, при якш створюеться ситуашя, 
небезпечна для життя 1 здоров’я, якщо таю умови прямо не передбачеш трудовими договорами 
контрактами), а також для життя 1 здоров’я шших людей та навколишнього середовища.

".4. Затвердити комплексш оргашзацшно-техшчш заход1в по дотриманню норматив1в безпеки, 
ппени пращ, пщвищення юнуючого р1вня охорони пращ з видшенням коитв на Ух виконання у 
роз\прк (передбаченими ст. 19 Закону УкраУни «Про охорону праш» (з фонду охорони праш 
останови до 3 000 (трьох ) грн., але не бшьше 50% фонду оплати праш - держ. установи;)
".5. Прашвники зобов’язаш знати I виконувати вимоги нормативних акт1в про охорону праш, 
правила поведшки з машинами, в тому чиагп з СОМ, мехашзмами, обладнанням, шшими засобами 
виробництва, користуватися засобами шдивщуального I колективного захисту, проходити 
обов'язков! медичш огляди. (Можуть бути додатково передбачеш I 1НШ1 обов’язки прац1вник1в по 
узгодженню з уповноваженим представником ради трудового колективу.
7.6. Роботодавець (уповноважений ним орган) зобов’язаний вщшкодовувати прашвникам ф|зичн1 
збитки, завдан! пошкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язюв, а також 
моральш збитки, завдаш внаслщок небезпечних або шкщливих умов праш, на умовах I в порядку, 
передбачених статтями 173, 173-1 КЗпП УкраУни, статтями 11-13 Закону УкраУни «Про охорону 
праш», та 1ншими законодавчими актами.
7.7. Прашвники зобов’язуються використовувати надаш Ум у користування (розпорядження) 
транспортн1 засоби, техшку й 1нше майно роботодавця лише у службових шлях.
7.8. Роботодавець зобов’язаний планувати заходи по шдготовш установи до роботи в осшньо- 
зимовий перюд в строк до 15 жовтня поточного року на наступний за зв1тним р1к.
7.9. 3 ус1х 1нших питань безпеки, г1г1ени прац1, виробничого середовища, порядку оргашзащУ прац| 
адм1н1страц1У та прац1вник1в користуються положениями Закону УкраУни «Про охорону праш».
7.10. Роботодавець зобов'язуеться застрахувати уах прашвниюв вщ нещасного випадку на 
виробництв! та профес1йного захворювання, згщно Закону УкраУни «Про загальнообов’язкове 
державне соц1альне страхування в1д нещасного випадку на виробництв] та професшного 
захворювання, як1 спричинили втрату непрацездатностЬ>.

8. СОЩАЛЫП ШЛЬГИ I ГАРАНТЫ

8.1. Роботодавець гарантуе надання прац1вникам в1льного часу для проходження медичних 
огляд1в, отримання медичноУ допомоги, в1дв1дування державних орган1в для вир1шення 
необхщних житлово-побутових проблем прац1вник1в без здшснення будь-яких стягнень гз 
зароб1тноУ плати чи шших безпщставних санкц|й.

9. ГАРАНТП Д1ЯЛБНОСТ1 ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАН13АЦ1Й ПРАЦ1ВНИК1В

9.1. Роботодавець визнае д1яльн1сть в установ1 уповноваженого представника трудового 
колективу, як представника трудового колективу по вир1шенню питань трудових вщносин 
зароб1тноУ плати, соц1альних п1льг та гарантш прац1вник1в.
9.2. Установа гарантуе свободу оргашзащУ I д1яльност1 ради трудового колективу, проведения в 
неробочий час загальних збор1в трудового колективу.

10. ВЩПОВЩАЛЬШСТЬ СТОР1Н, ВИР1ШЕННЯ СПОР1В

10.1. У випадку невиконання чи ненадежного виконання обов'язюв, передбачених цим договором, 
Сторони несуть вщповщальшсть вщповщно до чинного законодавства.
10.2. При цьому притягнення ос1б, що представляють роботодавця або уповноважений ним орган, 
з вини яких порушено чи не виконано зобов’язання по колективному договору, до 
адмш1стративноУ вщповщальносп рада трудового колективу або представник роботодавця 
направляють вщповщну шформащю в органи прокуратури. До дисциплшарноУ вщповщальност! як 
посадов! особи, так 1 прац1вники можуть бути притягнут! лише на п1дстав1 перев1рки, в ход1 якоУ 
порушник повинен буде дати письмов! пояснения.
10.3. Суперечки М1Ж Сторонами вир1шуються в порядку, встановленому чинним законодавством 
УкраУни.
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10.4. Притягнення до дисцишннарноУ, адмЫстративноУ чи кримшально'У в1дпов1дальност1 не 
виключае цивгпьноУ, матер1альноУ чи шших вид1в вщповщальносп винних ос1б.

..Колективний догов1р набирае чинност! з дня його пщписання представниками стор1н. Строк 
дП' цього договору —  до 2026р., але тел я  заюнчення термшу дП' договору його положения 
продовжують Д1яти до прийняття нового колективного договору

.2. Зм!ни 1 доповнення до цього договору протягом термшу його дп можуть вноситися лише за 
взаем ною згодою Сторш.

1.3. Контроль за виконанням договору здшснюеться безпосередньо Сторонами чи 
\ повноваженими ними представниками за обумовленою Сторонами згодою (в письмовш або уснш 
форм!).

1.4. Сторони, як! подписали цей колективний догов1р, щор1чно, не тзш ш е шж 15 С1чня, 
: з 1туються про його виконання.

1.5. Цей догов1р пщписаний у трьох прим1рниках, яю знаходяться у кожноУ 13 сторш та в В1ДД1Л1 
праш та зароб1тноУ плати при Маловисювськш райдержадм!н!страц!У, та мають р1вноцшне 
юоидичне значения.

11. ПРИК1НЦЕВ1 ПОЛОЖЕНИЯ

(п1дпцс пр/дст авника трудового колективу)
_1.ЦИБУЛЬСЬКИЙ



с /

У К Р А1Н А
СОРОК ПЕРША СЕС1Я МАЛОВИСКШСЬКО! М1СБК01 РАДИ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
Р1ШЕННЯ

зд: 2? червня 2015 року №916

22 г*: загвердження Положения про оплату 
тал :. матер1альне стимулювання та 
.: шальш гаранта пращвниюв апарату 
Маловиск1всько'1 мюько! ради 
:-:а 2015-2020 роки

Керуючись Постановою Кабшету Мшютрлв Украши в1д 09.03.2006 року № 268 
Про упорядкування структури та умов оплати пращ пращвник1в апарату оргашв 

аЕконавчо'1 влади, оргашв прокуратури, суд1в та шших оргашв», Законом Украши «Про 
агржавну службу», Законом Украши «Про мюцеве самоврядування в Украли», наказом 
1 Ешстерства пращ Украши вщ 02.10.1996 року № 77«Про умови оплати пращ роб1тник1в, 
дёнятих обслуговуванням оргашв виконавчо!' влади, мюцевого самоврядування та IX 

з : навчих оргашв, оргашв прокуратури, суд1в та шших оргашв», мюька рада

ВИР1ШИЛА:

Затвердите Положения про оплату пращ, матер!альне стимулювання та сощалью 
гаранта пращвниюв апарату Маловисювсько'! мюько'1 ради на 2015-2020 роки 
| додаток №1).

2 Контроль за виконанням даного ргшення покласти на постшш комюш з питань 
бюджету, фшанав та швестицш ( голова Баева Р.М.)

*
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Додаток1
до ршення м1сько1 ради 
вщ 26 липня 2015 року № 916

Положения
про оплату пращ, матер1альне стимулювання та сощальш гарантн 

пращвниюв апарату Маловиск1всько1 мкько!* ради 
на 2015-2020 роки

1.3агалып положения
Положения про оплату пращ пращвншав Маловисювсько!' мюько‘1 ради розроблено з 

використанням основних положень Закону Украши “Про оплату пращ” вщ 24.03.1995 
гоку Уо Ю8/95-ВР, постанови Кабинету Мш1стр1в Украши вщ 9 березня 2006 року № 268 
Про упорядекування структури та умов оплати пращ пращвниюв апарату оргашв 

в ихонавчо'! влади, оргашв прокуратури, суд1в та шших оргашв», Закону Украши “Про 
вцщустки” вщ 15.11.1996 року № 504/96-ВР, Кодексу Закошв Украши про працю, наказу 
Ншстерства пращ Украши вщ 02.10.1996 року № 77 вщ 02.10.96 року «Про умови 
: плати пращ робкниюв, зайнятих обслуговуванням оргашв виконавчо'! влади, мюцевого 
в пчоврядування та IX виконавчих оргашв, орган1в прокуратури, суд1в та шших оргашв», 
:нлшх законодавчих та нормативних документ1в з питань оплати пращ, умов премйовання 

надання матер1ально'1 допомоги.

И.Оплата прац1
Структура зароб1тно1 плати складаеться з:
- основно1 зароб1тно1 плати;
- додатково'1 зароб1тно1 плати;
- шших заохочувальних 1 компенсацшних виплат.

Основна заробИна плата -  це винагорода за виконану роботу, вщповщно до 
встановлених норм пращ 1 встановлюеться у вигляд1 посадових оклад1в.

Додаткова зароб1тна плата -  це винагорода за роботу понад встановлено'! норми, за 
трудов1 усшхи 1 за особлив1 умови прац1. Вона включае доплати, надбавки, гарантшш 1 
■ о\шенсац1ЙН1 виплати, передбачен1 чинним законодавством, преми, пов’язан1 з 
внконанням виробничих завдань 1 функц1Й.

До шших заохочувальних 1 компенсац!йних виплат включаються виплати у вигляд! 
винагород за пщсумками робота за р1к, преми за спец1альними положениями, компенсацн 
тв. :нш! грошов1 та матергальн! виплати, не передбачен1 актами чинного законодавства, або 
тэт здшснюються понад встановлеш актами норми.

Основним джерелом оплати пращ 1 матер1ального стимулювання пращвниюв 
-Парату м1сько1 ради е фонд оплати пращ, передбачений мюцевим бюджетом.

До фонду основно1 заробНноТ плати включасться:
1. ЗаробИна плата, нарахована за виконану роботу, вщповщно до встановлених в 

установ1 норм пращ (норми часу, виробНку, обслуговування, посадов1 обов’язки) 
за окладами робИниюв та посадовими окладами;

2. Для роб1тник1в, у яких посадов1 оклади менш1 н1ж розмгр м1н1мально1 зароб1тно1 
плати, посадов1 оклади (тарифн1 ставки) у штатному розпис1 установлюються на 
Р1ВН1 м1Н1мально1 зароб1тно! оплати.Зароб1тна плата робтгаюв, визначена з

*



урахуванням зазначених посадових оклад1в, шдексуеться вщповщно до Закону 
УкраУни "Про шдексацно грошових доход1в населения".

3 Оплата пращ пращвниюв, яю не перебувають у штат! пщприемства, за виконання 
роб1т згщно з договорами цившьно-правового характеру, включаючи догов1р 
пщряду, за умови, що розрахунки з пращвниками за виконану роботу проваляться 
безпосередньо цим пщприемством. Розмгр конгпв, спрямованих на оплату пращ 
цих пращвниюв, визначаеться, виходячи з кошторису на виконання робхт (послуг) 
за договором, 1 плаюжних докуменюв. Робота у святков1, неробоч! та вих1дш дш, 
якщо вона не компенсуеться шшим часом вщпочинку, а також в понадурочний час 
оплачу еться у подвшному розм1р1.
Оплата за час вимушеного прогулу або виконання нижче оплачуваноУ робота у 
випадках, додатково врегульованих наказами кер1вництва.

5. Оплата щор1чних 1 додаткових вщпусток вщповщно до законодавства, грошових 
компенсацш за невикористану вщпустку.

6. Сума заробНноУ плати за основним мюцем робота кер1вникам, робНникам 1 
спещалютам пщприемства за час Тхнього навчання з вщривом вщ виробництва в 
систем! пщвищення квал!ф!кацй 1 перепщготовки кадр1в.

7. Доплата за ранг;
Вщповщно до Положения про ранги державних службовщв, затвердженого 

“ :становою Кабшету Мппстрхв Украши вщ 19.06.96 N 658, надбавка за ранг провалиться 
дня його присвоения, державному службовцю, який працюе неповний робочий день 

тажзень), надбавка за ранг здшснюеться пропорцгйно в1дпрацьованому часу.
? : зм!р надбавки за ранги становить ( в грн.):

Ранг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надбавка 160 150 145 140 130 120 110 100 90 80 70 60 55 50 45

Черговий ранг присвоюеться за умови, якщо посадова особа усшшно В1дпрацювала 
- з з Щманш посад1 не менше як 2 роки. За сумлшну працю при виход1 на пенс1ю посадов1Й 

': м1сцевого самоврядування може бути присвоено черговий ранг поза межами 
; дд:овщно1 категорп посад.

8. Надбавки за вислугу роюв державним службовцям у в1дсотках до посадового 
д злу з урахуванням надбавки за ранг 1 залежно В1Д стажу державно! служби, служби в

: ггднах м1сцевого самоврядування в таких розм1рах: понад 3 роки - 10, понад 5 роюв - 15, 
г : над 10 роюв - 20, понад 15 роюв - 25, понад 20 роюв - 30, понад 25 роюв - 40 вщсотюв.

9. Доплати роб1тникам за роботу у шчний час у розм1р1 20 вщсотюв годинно! 
■ дэифноУ ставки (посадового окладу) за кожну годину робота з 22 до 6 години ранку;

10. РобНникам за використання в робот! дезшфшувальних засоб1в, а також 
тоб1тникам, яю зайняп прибираниям туалеНв, установлюеться доплата у розм1р1 10 
в ЛСОТК1В посадового (месячного) окладу.

При вир!шенн11нших питань оплати прац1 пщприемство керуеться положениями 
статей Кодексу Закошв про Працю 1 Закону УкраУни «Про оплату пращ».

До фонду додатковоУ заробггноУ плати включаеться
1. Надбавки за висою досягнення у пращ або за виконання особливо важливоУ робота 

можуть бути встановлеш кергвникам структурних пщроздш!в, заступникам, 
спец!ал1стам апарату м1ськоУ ради до 50 в!дсотк1в посадового окладу з урахуванням 
надбавки за ранг та вислугу роюв державного службовця та службовцям -  у 
розм1р1 до 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу роюв 
рхшенням мхського голови.

2. Надбавки за висою досягнення у пращ, особливий характер робота та 
штенсившсть пращ встановлюються, як правило, на поточний р1к, а за виконання 
особливо важливоУ робота - на перюд ГУ виконання. Конкретний розм1р надбавки
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визначаеться з урахуванням трудового внеску пращвника, важливост1 та обсяпв 
знконуваних роб1Т, ТВ0рЧ01 ШПЦаТИВИ, Р1ВНЯ квал1фкащ1, ВМ1ННЯ СЭМОСТШНО 
лриймата ршення, якюно виконувати планов! та додатков1 завдання.

5 5.У раз1 несвоечасного виконання завдань, попршення якост1 робота 1 порушення
трудовоУ дисциплши зазначена надбавка скасовуеться або розм1р ГУ зменшуеться;

III. Матер1альне стимулювання 
Порядок та умови прем1ювання

Прем1ювання за шдсумками робота за мюяць може здшснюватися у межах 
г ■ : н : мп фонду оплати пращ у даному перюдп

1 Кошта, що спрямовуються на премшвання, можуть бути використаш на:
- премтовання за шдсумками робота за мюяць у межах економп фонду оплати пращ

:а. лей перюд;
- одноразове заохочення пращвниюв за зразкове виконання посадових обов'язюв 1 

: -темих важливих завдань, за сумлшну, бездоганну роботу;
- шпй одноразов! заохочення, передбачеш чинним законодавством (до свят, з нагоди

юшлао тощо).
? Оцшка результате д1яльност! та премтовання пращвшшв проводиться за:
- сумлшне, яюсне та своечасне виконання обов'язюв, передбачених посадовими

е;—ланями;
- яюсне та своечасне виконання розпоряджень, доручень мюького голови, вимог 

е тументтв оргашв виконавчо'У влади, забезпечення надежного контролю та перев!рки Ух
киш ання;

- особистий вагомий внесок пращвника у шдвищення р1вня та якост1 робота апарату 
з : навчоТ влади, тощатившсть 1 творчють у виконанш функцюнальних обов'язюв;

- постшне вивчення, узагальнення 1 впровадження передового досвщу в практику 
. -  ГОООТИ та Д1ЯЛЫЮСТ1 структурного шдроздшу в цшому;

- дисциплшовашсть, вщповщальнють за доручену справу;
- розгляд заяв, скарг та звернень громадян у в1дповщност1 до чинного законодавства;
- дотримання загальних правил поведшки державного службовця.
- Пращвникам, яю працюють за сумюництвом або тимчасово, прем1я не

нараховуеться.
5 У раз1, якщо пращвник вщпрацював неповний мюяць, прем1я нараховуеться за 

пахтачно вцщрацьований час.
- Звшьненим пращвникам прем1я не виплачуеться.

У раз1 виявлення недолтов при виконанш службових обов'язюв, порушення 
ГЪазнл внутршнього трудового розпорядку прем1я може бути не нарахована або
- _ ована у зменшених розм!рах.

8. Одноразов! матер1альш заохочення (премн) пращвниюв апарату мюькоУ ради
- :нучаються мюьким головою. Премтовання мюького голови, його заступниюв, 
Ес ли о влення Ум надбавок, надання материально'! допомоги здюнюеться у порядку та

установлених постановою Кабшету Мшютрхв УкраУни вщ 9 березня 2006 року 
•_ 1? 8. у межах затверджених видатюв на оплату пращ.

9. Розм1р одноразових прем1альних виплат визначаеться у кожному окремому 
ь Еладку в залежност! вщ важливоеп виконаного завдання.

10. Розрахунок прем1ального фонду та пропозицп про розподщ конгпв, що можуть 
та спрямоваш на премповання пращвниюв апарату мюькоУ ради, готуе фшансово-

:■ : НОМ1ЧНИЙ В1ДД1Л.
13. Премк нараховуеться в грошовш форм! у вщсотках до мюячноУ зароб1тноУ плати 

л :садовий оклад) конкретного пращвника.
14. Прем1я нараховуеться 1 виплачуеться пращвникам, яю е в штатному розпиа 

лл арату мюькоУ ради, з дата Ух призначення у встановленому порядку на вщповщш посади 
1ГЛШО з вщпрацьованим часом. Премтовання пращвниюв, прийнятих на роботу з

§



в гтобувальним строком, здшснюеться шсля закшчення цього строку або з дня визнання 
т узн и ка  таким, що витримав випробування.

15. Премшвання здшснюеться у межах копгпв, передбачених у кошторис1 доход1в 1 
з ддггав на утримання апарату мюько! ради, затвердженому у встановленому порядку, за 
: _ нок мюького бюджету .

16. Премп оформляються згщно з розпорядженням мюького голови, яке е шдставок) 
заплати премп.

17. Прем1я виплачуеться одночасно з виплатою заробйно! плати.

Порядок надання матер1алыю1 допомоги
1. Пращвникам апарату мюько! ради матер1альна допомога може надаватися в межах 

-■дтьного фонду оплати пращ.
2. У межах наявних контв можуть здшснюватися таю виплати матер1ально1

допомоги:
- до вщпустки на оздоровления в розм1р1 середньомюячно! заробгою! плати;
- у розм1р1 середньомюячно! заробйно! плати на вир1шення сощально-побутових 

п-пань. за заявою пращвника у раз1 непередбачених обставин - разова матер!альна
жоомога;

5 Конкретний розм1р разово!' матер1ально! допомоги визначаеться мюьким головою 
• ]: ззому окремому випадку з урахуванням наявно! економп фонду оплати пращ.

У1.Сощально-трудов1 гарантГ!
Матер1альна допомога надаеться в межах сум, що передбачеш кошторисом на щ 

_ ■ при фактичнш наявносй коптв у пщприемства.
В суму наданих установою трудових та сощальних п!льг пращвникам можуть

ю диги:
одноразов! винагороди (цшш подарунки) надаються пращвникам при досягненш 

- е  :: пенсшного вшу.
одноразов! винагороди входять до складу кошйв на оплату пращ, як додаткова 

■ - - -д Джерелом цих виплат е економ1я фонду заробйно! плати.
допомоги по тимчасовш непрацездатносй, в межах перших п’яти оплачуваних 

дпряемством дшв, передбачено спещальним чинним законодавством Украши; 
допомоги по тимчасовш непрацездатносй, по ваптноеп та пологах.
Положения розповсюджуе свою Д1Ю на керхвниюв, посадових ошб мюцевого 

. _ : ьрядування, спещалюйв та техшчних прац!вник!в апарату мюько! ради
До цього Положения можуть вноситися змши 1 доповнення згщно з нормативними 

л : :норядчими документами.
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У К Р А IН А
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕС1Я МАЛ0ВИСКЮСБК01 М1СБК01 РАДИ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
Р IШ  Е Н Н Я

г л  11 липня 2013 року
м. Мала Виска

№ 561

ТА : з атвердження Положения про 
=:: е мповання та матер1альне заохочення 
: ; : - 1ВНИХ службовщв та службовщв,
I : ащвншав апарату 
\  : ЗИСК1ВСЬК01 М1СВК01 ради

Керуючись ст. 26 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в Украпп», 
": становою Кабшету Мшютр1в Украши вщ 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування 
- _т ; ктури та умов оплати пращ пращвнигав апарату оргащв виконавчо'1 влади, оргашв 
Т:: -гуратури, суд1в та шших органов», Законом Украши «Про державну службу», вщповщно 
а Наказу Мшютерства пращ Украши вщ 02.10.1996 року № 77 «Про умови оплати пращ 
: тник1В, зайнятих обслуговуванням оргашв виконавчо'1 влади, мюцевого самоврядування
та IX виконавчих оргашв, оргашв прокуратури, суд1в та шших оргашв» , мюька рада

В И Р I Ш И Л А :

1. Затвердите Положения про премшвання та матер1альне заохочення спещалюЛв та 
службовщв, пращвниюв апарату Маловисювсько!' мюькоТ ради (Додаток №1).

2 Контроль за виконанням даного р1шення покласти на постшну комклю з питань 
бюджету, фшаншв та швестицш.



Додаток № 1
до р1шення сесп мюькоТ ради 
вщ 11 липня 2013 року № 561

ПОЛОЖЕНИЯ
Про премшвання та матер1альне заохочення державних службовщв та службовщв, 

пращвншав апарату МаловисклвськоТ м!сько1 ради

1. Загальш положения

1.1 Дшсне Положения про премшвання та матер1альне заохочення державних 
щужбовщв та службовщв пращвниюв апарату розроблене в вщповщносН до Трудового 
• дексу Украши; Закону Украши «Про службу в органах мюцевого самоврядування», 
О станови Кабшету Мшютргв Украши вщ 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування 
. ттуктури та умов оплати пращ пращвниюв апарату оргашв виконавчо!' влади, оргашв 
ггокуратури, суд1в та шших оргашв», Наказу Мшстерства пращ Украши вщ 02.10.1996 
: :<у № 77 «Про умови оплати прац1 роб1тник1в, зайнятих обслуговуванням орган1в 
=гхонавчо1 влади, м1сцевого самоврядування та 1‘х виконавчих оргашв, оргашв прокуратури, 
; . щв та 1нших орган1в» та встановлений порядок та умови матер1ального заохочення 
деожавних службовщв та службовщв, а також робшшюв, зайнятих обслуговуванням 
внконавчого комитету м1сько1 ради прац1вник1в апарату.

1.2 Прем1ювання прац1вник1в проводиться за результатами робота за мюяць 
здшовщно до IX особистого вкладу в загальн1 результата робота, а також до державних 1 
л :офесшних свят та ювшейних дат.

1.3 Премшвання пращвниюв м1сько1 ради здшснюеться за розпорядженням м1ського 
■ лови, а у раз1 його в1дсутност1 -  особи, яка виконуе його обов’язки.

1.4 Виплата премп за результатами робота за м1сяць проводиться не шзшше дня 
: тоимання заробНно! плати за другу половину м1сяця.

2. Визначення фонду прем1ювання

2.1 Премшвання здшснюеться в межах фонду премшвання та економн фонду 
на оплату пращ.

2.2 Премшвання пращвниюв за результатами робота за м1сяць здшснюеться у 
вщсотках до посадових оклад1в.

2.3 Премшвання робггниюв, оплата пращ яких здшснюеться вщповщно до 
Наказу Мшстерства пращ та сощально1 пол Ники Украши вщ 02.10.1996 
року № 77 «Про умови оплати пращ робИниюв, зайнятих обслуговуванням 
оргашв виконавчо'1 влади, м1сцевого самоврядування та IX виконавчих 
орган1в, органов прокуратури, суд1в та 1нших орган1в», проводиться як в 
абсолютному розм1р1, так 1 у в1дсотках, який визначае голова мюько'1 ради, 
залежно вщ особистого трудового вкладу.



3. Показники премновання та визначення розлпру премп

3.1. Для визначення розм1ру премп, визначено'1 у п.2.2 цього Положения, 
:: лховуються таю показники:

- виконання заход1в, передбачених планом робота м1сько1 ради у звггному 
лг:од1,шших завдань, доручень, тощо;

- виконавська дисциплина;
- трудова дисциплша;
- шип показники.

3.2. Розм1р премп залежить вщ стану виконання показниюв, зазначених у п. 3.1. 
:зого Положения та особистого вкладу пращвниюв в загальш результата робота без

г леження шдивщуальних премш максимальними розм1рами, але не менше 10% посадового 
: -ладу 1 визначаеться:

- голов! м1сько! ради, його заступникам, секретарев1 ради та керуючому 
. “лавами м1ськвиконкому -  сес1ею м1Сько'1 ради;

- спещал1стам та пращвникам м1сько1 ради -  м1ським головою за пропозиц1ею 
• гт:вника вщповщного структурного пщроздшу, погоджено з головою профспшкового
коадтету.

3.3. Розм1р премп пращвникам м1Сько-1 ради до державних 1 професшних свят, 
•: ллейних дат визначаеться розпорядженням м1ського голови або особи, яка його зам1щуе, в 
_:золютних сумах в межах коптив, зазначених у п.2.1, цього Положения.

3.4. Премп не виплачуються пращвникам за час тимчасово'1 непрацездатносп, 
'еоебування у вщпустках, терм1ну дп догани прац1внику, за час робота з випробувальним 
лтмшом, а також прем1я не нараховуеться та не виплачуеться пращвнику, який на дату 
- -эахування премп е звшьненим, не зважаючи на те, що вш у М1сящ за результатами якого 
_ г ?водиться прем1ювання, працював, кр1м пращвниюв, яю вийшли на пенс1Ю, або 
: е льнилися за станом здоров»я, або перейшли на 1ншу роботу в порядку переведения.

3.5. Вщпустка та тимчасова втрата працездатносп не може бути шдставою для 
лишения вщсотка премп.

4. Надання матер1ально1 допомоги

4.1. Матер1альна допомога на оздоровления вщповщно до пщпункту 3 п.2 
“ етанови Каб1нету М1н1стр1в УкраТни вщ 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування 
ллуктури та умов оплати прац1 прац1вник1в апарату оргашв виконавчо!' влади, орган1в 
ирокуратури, суд1в та 1нших орган1в» надаеться 1 виплачуеться в розм1р1, що не перевищуе 
ГОЗМ1Р середньом1сячно1 заробИноТ плати.

4.2. Матер1альна допомога прац1вникам для виршення соц1ально-побутових 
литань надаеться за !х заявою та р1шенням кер1вника в розм1р1, що не перевищуе розм1р 
. .ледньом1сячно1 заробИноТ плати.

4.3. Питания щодо надання матер1ально! допомоги робИника, зайнятим 
: бслуговуванням м1сько'1 ради вир1шуеться М1ським головою. Матер1альна допомога цим 
: собам надаеться у розм1р1, що не перевищуе розм1р середньом1сячно'1 заробИно!' плати .

4.4. Матер1альна допомога, зазначена в п. 4.1-4.3., надаеться в межах 
: атвердженого фонду оплати пращ.



5. Термш виплати премш
5.1. Виплата премп здшснюеться одночасно з виплатою заробИно! плати.

- Перелнс недол1К1В у робот! колективу, за яю в и н т  особи втрачають повшстю або
частково премй

6.1. Несвоечасне й неяюсне виконання звтв , наказ1в, розпоряджень 
;;-кого голови та р1шень сесп м1ськоТ ради.

6.2. Порушення трудово! дисциплши.
6.3. В1дмова В1Д участ1 в суспшьних заходах, оргашзацшних питаниях.
6.4. Наявшсть обгрунтованих скарг 13 боку ос1б, що звернулися в мкьку

талу.
6.5. При встановленш недолшв, виявлених при перев1рках, рев1з1ях.
6.6 Прояв недисциплшованост1 й неретельност1 вщносно виконання 

тт дових обов»язк1в в1дпов1Дно до посадово'1 шструкцп.
6.7. Особи, що здшснили прогул без поважних причин 1 з’явилися на робот1 

з нетверезому сташ, втрачають премп за пщсумками робота за м1сяць на 100%. *

*

»



д?
ап Заходи по охорош пращ Термш

виконання
Вщповщальш за 

виконання
2 3 4

Зам1р опору та 130ляцп електро-провщникових 
торпвельно-техшчного обладнання

На протяз! року М|ський голова

— Придбання наочних послбник1в ,нормативних 
документе з охорош пращ та технжи безпеки

На протяз! року Мюький голова

!| Проведения навчання техмЫмуму з охорони пращ, по 
електро- та пожежно'У безпеки, шструктаж1в на робочому
М1СЦ1

На протяз! року Мюький голова

4. Придбання електро!золюючих захисних засоб1в та 
ремонт

На протяз) року УПський голова

1 3 - Утепления вжон та дверей в примщеннях III квартал,
Щ О Р 1 Ч Н О

УПський голова

| *7 Оновлення аптечок 2 рази на рж УПський голова
» Придбання та перезарядка 1снуючих вогнегаснишв ОПУ 

-5
1 раз в 2 роки УПський голова

9. Проведения перюдичних медичних огляд!в прашвнишв Згщно графшв УПський голова



ШТАТНЫЙ РОЗКЛАД

№ Посада К1льк1сть ставок

1 Мюький голова 12 Перший заступник мюького голови з питань 
д1яльност1 виконавчих оргашв

1

3 ЗаСТуПНИК МЮЬКОГО ГОЛОВИ 3 ПИТаНЬ Д1ЯЛЬНОСТ1
виконавчих оргашв

1
4 Секретар ради 1
5 Керуючий справами (секретар) виконавчого 

комНету
1

6 Староста 6
Вщдш бухгалтерського обл1ку та звптюст!7 Начальник вщдшу 1

8 Оператор з обробки шформацп та програмного забезпечення
1

9 Оператор комп’ютерного набору 2
Вщдш земельних вщносин10 Начальник вщдшу 1

11 1нспектор 3
Сектор соц1ально-економ1чного розвитку,

1НВеСТИЦ1Й Та ПроеКТНО! Д1ЯЛЬНОСТ112 Завщувач сектору 113 1нспектор 1
Сектор м1стобудування та архггектури

Зав̂дувач сектору 1
1нспектор 1

Загальний вщдш14 Начальник вщд1лу 115 Д1ЛОВОД 216 1нспектор 4
Юридичний В1ДД1Л17 Начальник вщд1лу 118 Спещалют II категорй' 2

Служба у справах С1м"Т та дНей
Начальник вщдшу 1
Спещалют II категорп 2
Вщдш соц1алыюго захисту населения, прац1 та 

охорони здоров’я19 Начальник вщд1лу 1



N1)11

/1
20 Спещалют II категори 2
21 1нспектор 1

Вщд1л державно‘1 реестрацй22 Начальник вщдшу 1
23 Державний реестратор прав на нерухоме майно 1
24 Вод1й легкового автомобшя 1
25 Прибиральник службових прим1щень 1

26 Дв1рник 1
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ПРАВИЛА

М1СК

М'аяоб,иекшс1?К01г^м1сько1 радивнутр!Шнього трудового розпорядку ДЛЯ ПраЦ1В11ИК1В

ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ
У в1дпов1дност1 з Конститущею УкраТни громадяни УкраТни мають право на труд, тобто на 

тим ання гарантовано'Т роботи з оплатою пращ у вщповщност! з кьпьюстю I як1стю, та не нижче 
: . -ановленого державою мМмального розм1ру у вщповщност! з визнанням, здатшстю, 
т  : фес1йною пщготовкою, освгтою та з урахуванням сусшльних потреб .

Дисциплша пращ -  це не лише суворе дотримання Правил внутр1шнього трудового 
: : :  порядку, а також творче вщношення до свое'Г пращ, забезпечення ТТ високо'Т якость виробничого 
з • користання робочого часу.

Трудова дисциплша забезпечуеться створенням необхщних оргашзацшних та економ1чних 
в для нормально'!' високопродуктивно'Г пращ, методами виховання, заохочення за добросовюну 

:зцю. До порушниюв трудово'Т дисциплши застосовуються заходи дисцишпнарного та 
. СПЩЬНОГО впливу.

2. Правила внутршнього трудового розпорядку мають на мет! сприяти вихованню пращвниюв, 
ггашзаци прац1 на наручн1Й основ1, рац10нальному використанню робочого часу, високоТ якосД 

■ ';т. П1двищенню продуктивное^ пращ та ефективност! сусп1льного виробництва.
Питания, пов’язан! з використанням Правил внутр1шнього трудового розпорядку, 

; г шуються адм1Н1Страц1ею пщприемства в межах наданих прав, а у випадках, передбачених 
I -;чим законодавством та Правилами внутр1шнього трудового розпорядку, - разом або по 

“одженню з уповноваженим органом трудового колективу. Ц> питания вир!шуються також 
'т  ловим колективом у вщповщност! до покладених на нього повноважень.

: п о ря д о к  п р и й о м у  т а  з в ы ь н е н н я  п р а ц ш н и к ш
1 Пращвники реал1зують свое право на труд шляхом укладення трудового договору про 
лрийняття на роботу на даному п!дприемств1.
1 I При укладенш трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або шший 
: кл мент, що поевщчуе особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - 
■_-:ож документ про осв!ту (спещальшсть, квал|ф|кац1ю), про стан здоров'я та шип документа.

Забороняеться вимагати вщ ф1зично'Т особи при прийом! на роботу документи, надання 
к и х  не передбачено чинним законодавством УкраТни.
1 5. Трудовий догов1р укладаеться, як правило, у письмовш форм!. Додержання письмово'Т форми е 
.бов'язковим:

1) при оргашзованому набор! прац1вник1в;
2) при укладенш трудового договору про роботу в районах з особливими природними 

; :граф1чними 1 геолопчними умовами та умовами пщвищеного ризику для здоров'я;
3) при укладенш контракту;
4) у випадках, коли пращвник наполягае на укладенш трудового договору у письмовш

форм!;
5) при укладенн1 трудового договору з неповнолтпм;
6) при укладенш трудового договору з ф1зичною особою;
7) в 1нших випадках, передбачених законодавством УкраТни.

Урийом на роботу оформляеться наказом (розпорядженням) по пщприемству, з ознайомленням 
ЫзичноТ особи про зм1ст наказу (розпорядження) шд розпис. В наказ! (розпорядженн!) повинно 
:>ти вказано найменування роботи (посади) у вщповщност! до штатного розкладу пщприемства та 
\ мови оплати пращ.

Трудовий догов!р вважаеться укладеним I тод1, коли наказ чи розпорядження не були 
зидаш, але прац1вника фактично було допущено до роботи.

Забороняеться укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним 
зисновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я.
2.4. У раз! укладення трудового договору М1Ж пращвником 1 ф1зичною особою ф1зична особа



- -на у тижневий строк з моменту фактичного допущения пращвника до робота зарееструвати 
•> . -дений у письмовш форм1 трудовий догов1р у державнш служб! зайнятост! за мюцем свого 
т: кивания у порядку, визначеному МЫстерством пращ та сощально'У политики УкраУни.
1 5 Трудовий догов1р може бути:

1) безстроковим, що укладаеться на невизначений строк;
2) на визначений строк, встановлений за погодженням сторш;
3) таким, що укладаеться на час виконання певноУ робота.

токовий трудовий догов1р укладаеться у випадках, коли трудов! вщносини не можуть бути 
:_-лновлеж на невизначений строк з урахуванням характеру наступноУ робота, або умов УУ 
эиконання, або жтерес1в пращвника та в жших випадках, передбачених законодавчими актами.
1 : До початку робота за укладеним трудовим договором роботодавець або уповноважений ним 
:ган зобов'язаний:

1) роз'яснити прац1вников1 його права I обов'язки та прошформувати пщ розписку про 
■ ови пращ, наявжсть на робочому м1сщ, де вж буде працювати, небезпечних I шкщливих

г -робничих фактор1в, як1 ще не усунуто, та можлив1 наслщки Ух впливу на здоров'я, його права на 
- льги 1 компенсацй' за роботу в таких умовах вщповщно до чинного законодавства 1 колективного
л: говору;

2) ознайомити пращвника з правилами внутр1шнього трудового розпорядку та 
» лективним договором;

3) визначити пращвников! робоче мюце, забезпечити його необхщними для роботи 
особами;

4) прожструктувати пращвника з технжи безпеки, виробничоУ сажтарп, ппени пращ ! 
-: гипожежпоУ охорони.
1 ”. Трудова книжка е основним документом про трудову Д1яльжсть пращвника.
~:>дов1 книжки ведуться на вс1х пращвниюв, як1 працюють на п!дприемств1 понад п'ять джв. 
_г>дов1 книжки ведуться також на позаштатних пращвник1в при умов1, якщо вони [пдлягають 
леэжавному соц1альному страхуванню.

Прац1вникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляеться не шзжше п'яти 
ДЖВ П1СЛЯ прийняття на роботу.
2.8. Роз1рвання трудового договору може мати М1с ц е  тщьки у випадках, передбачених чинним 
л.-сонодавством.

Г дставами припинення трудового договору е:
1) угода сторж;
2) закжчення строку, кр1м випадмв, коли трудов! в!дносини фактично тривають I жодна з 

:тор1н не поставила вимогу про Ух припинення;
3) призов або вступ пращвника на втськову службу, направления на альтернативну

невтськову) службу;
4) роз1рвання трудового договору з шпйативи пращвника , з 1жщативи власника або 

• повноваженого ним органу або на вимогу профсжлкового чи жшого уповноваженого на 
лредставництво трудовим колективом органу;

5) переведения пращвника, за його згодою, на жше т'дприемство, в установу, оргажзащю 
збо перехщ на виборну посаду;

6) вщмова пращвника вщ переведения на роботу в жшу м!сцев!сть разом з пщприемством, 
}становою, орган1зац1ею, а також вщмова вщ продовження роботи у зв'язку 13 зм1ною 1стотних 
умов пращ';

7) набрання законноУ сили вироком суду, яким пращвника засуджено (кр1м випадюв 
умовного засудження 1 вщстрочки виконання вироку) до позбавлення вол1, виправних роб1т не за 
м1сцем роботи або до 1ншого покарання, яке виключае можлив1сть продовження даноУ роботи;

8) пщстави, передбачен1 контрактом.
Змша п1дпорядкованост1 П1дприемства. установи, оргащзащУ не припиняе дй'трудового договору.
У раз1 зм1ни роботодавця, а також у раз1 його реорган1зацп (злиття, приеднання, под)лу, видщення. 
перетворення) д1я трудового договору пращвника продовжуеться. Припинення трудового 
договору з нпщативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у раз! скорочення 
чисельност! або штату пращвниюв.

9) Припинення трудового договору з пращвником, направленим за постановою суду на 
примусове лшування
2.9. Пращвник мае право роз1рвати трудовий догов1р, укладений на невизначений строк, 
попередивши про це роботодавця або уповноважений ним орган письмово за два тижж. У рази 
коли заява пращвника про звшьнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможлив!Стю



т  : -члвати роботу (переТзд на нове мюце проживания; переведения чоловжа або дружини на 
-т з 1ншу мюцевють; вступ до навчального закладу; неможливють проживания у данш 
•)«. .. - ■ стг пщтверджена медичним висновком; ваптшсть; догляд за дитиною до досягнення нею 

: - 1дцятир1чного В1ку або дитиною-швалщом; догляд за хворим членом шм'Т вщповщно до 
■к: чнопо висновку або швалщом I групи; вихщ на пеншю; прийняття на роботу за конкурсом, а 
ти к - : :нших поважних причин), роботодавець повинен роз1рвати трудовий догов1р у строк, про 
■с тосить прашвник.

Якщо прашвник теля заюнчення строку попередження про звшьнення не залишив роботи 
■и. : олгае роз1рвання трудового договору, роботодавець або уповноважений ним орган не вправ! 
к --гги його за поданою рашше заявою, кр1м випадюв, коли на його мюце запрошено шшого 
I . е - ка, якому вщповщно до законодавства не може бути вщмовлено в укладенш трудового
лпгсвору.

Прашвник мае право у визначений ним строк роз1рвати трудовий догов1р за власним 
: - . - -=м. якщо роботодавець або уповноважений ним орган не виконуе законодавство про 

;• чови колективного чи трудового договору.
: Гтроковий трудовий догов1р пщлягае роз1рванню достроково на вимогу прашвника в раз! 

йи- хвороби або швалщност!, яю перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення 
яг*: '  тавцем уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового 
ж« : г> та у випадках, передбачених Кодексом про працю.

: :з1рвання трудового договору оформляеться наказом по пщприемству.
I X  3 день звшьнення адмшютрашя зобов’язана видати роб1тнику або службовцю його трудову 
вт > -л з занесениям в неТ запишв про прийом та звшьнення. Записи про причину звшьнення в

- книжку здшснюються у повноУ вщповщност! до положень чинного законодавства з
4 . . анням на конкретну статтю, пункт Кодексу Закошв про Працю. Днем звшьнення рахуеться

день роботи, або останнш день вщпустки.
При звшьненш прашвника виплата вшх сум, що належать йому вщ пщприемства, установи, 

гс а- зацп, провалиться в день звгльнення. Якщо прашвник в день звгльнення не працював, то 
тгт-тчеш суми мають бути виплачеш не шзшше наступного дня шсля пред'явлення звшьненим 
гси_: = -яком вимоги про розрахунок.

В раз1 спору про розм!р сум, належних прашвников! при звшьненш роботодавець або 
« : -:зажений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений у цш стагп строк виплатити
■е . _орювану ним суму.
Д - У раз1 звшьнення прашвника йому виплачуеться грошова компенсашя за вш не використаш 
т  ай: шор1чноУ вщпустки, а також додатковоТ вщпустки прашвникам, яю мають дшей.

У раз! звгльнення (кер1вних, педагопчних, наукових, науково-педагопчних прашвниюв, 
__ _кгпв заклад1в осв1ти,) яю до звшьнення пропрацювали не менш як 10 мюящв, грошова 

».:■* ~енсашя виплачуеться за не використаш ними дш щор1чних вщпусток з розрахунку повноУУх
У  Ж.ТОСГ1.

У раз1 переведения прашвника на роботу на шше пщприемство, в установу, оргашзащю 
г _:ва компенсашя за не використаш ним дш щор1чних вщпусток за його бажанням повинна
-  -ерерахована на рахунок пщприемства, установи, оргашзацй', куди перейшов прашвник.

За бажанням прашвника частина щор1чноУ вщпустки замшюеться грошовою компенсашею.
I . :ач в1ком до в1с1мнадцяти роюв замша вс1х вшпв вщпусток грошовой компенсац1ею не 

.каеться. У раз! смерД прашвника грошова компенсашя за не використаш ним дш щор1чних 
I а ту сток, а також додатковоУ вщпустки прашвникам, яю мають д1тей, виплачуеться спадкоемцям. 
1.15 За бажанням прашвника у раз! його звшьнення (кр1м звшьнення за порушення трудовоУ 
: с_иплши) йому мае бути надано невикористану вщпустку з наступним звшьненням. Датою 
: .  з-ення в цьому раз1 е останнш день вщпустки.

У раз! звшьнення прашвника у зв'язку 13 заюнченням строку трудового договору 
■се користана вщпустка може за його бажанням надаватися й тодц коли час вщпустки повшстю 
. '  - встково перевищуе строк трудового договору. У цьому випадку чиншсть трудового договору 
:: ювжуеться до заюнчення В1дпустки.

5 ОСНОВН1 ОБОВ’ЯЗКИ РОБ1ТНИК1В I СЛУЖБОВЦ1В.
?001тники 1 службовш зобов'язан!:

а) працювати чесно та добросовюно, дотримуватись дисципл1ни прац| -  основи порядку на 
: ггбництвц своечасно та точно виконувати розпорядження роботодавця, використовувати весь 
- 1чий час для високопродуктивноТ прац!, уникати подш, як! заважають 1ншим прац1вникам 
I - нувати Ух трудов! обов’язки;



^  о а4.'кгивмлстъ пра\х\, еъоеч,г&\\с> хъ доб^о&тчсно \\пкоол,в<пи роботи по
арядах та заеданиях, норми виробУтку та нормоваш виробничУ вавданпя;

в) покращувати як\сть роботи та продукци, що випускаеться, не допускати браку у робот».
:: -римуватись вимог технолопчноУ дисциплши;

г) дотримуватись вимог по охорош праш, техшш безпеки, виробничо! саштарп, ппеш 
::_1 та протипожежнш охорош, передбачених вщповщними правилами та шструкшями. 
гадювати у виданому спецодягу, спецобувщ, користуватися необхщними засобами

■ ди зщуального захисту;
д) приймати заходи для завчасного усунення причин та умов, яю суперечать нормальному

- : бничому процесу (простоУ, авар1я) та своечасно доводити шформашю до вщома адмш1страцн
■ дприемства;

е) тримати свое робоче мюце, обладнання та швентар в чистот! та порядку, а також 
дклвати за чистотою на територп шдприемства; дотримуватись встановленого порядку

бегчгання матер!альних цшностей та документов;
ж) ефективно використовувати в процеж виробництва машини, станки та шше обладнання. 

. адодяг та пшн предмети, ям видаються для обслуговування виробничих процеав, економно
■ -дачати сировину, матер1али, енерпю, паливо та шип матер1альш ресурси;

Коло обов’язюв (роб!т), як1 виконуе кожен прашвник за своею спешальшстю.
с= адпфжащею або на посад1 визначаеться техшчними правилами, посадовими шструкшями та
- .ложеннями, затвердженими у встановленому порядку.

4. ОСНОВЫ ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ (АДМ1Н1СТРАЦН)
- . Роботодавець зобов’язаний:

а) правильно оргашзовувати працю робНниюв та службовшв, з урахуванням спешапьност! 
квал|ф1кац1ею кожного, надати окреме робоче мосце, своечасно до початку роботи

чайомлювати 13 встановленим завданням для забезпечення роботою на протяз! кожного 
г г чого дня, забезпечити здоров! нешкщлив! умови праш, належний стан швентарю, машин, 
.-^нмв та 1ншого виробничого обладнання, а також нормативы запаси сировини, матер1ал1в та 
-лих ресуршв, необхщних для безперебшноУ та ритм!чноУ роботи;

б )  СТВОрИТИ уМОВИ ДЛЯ рО СТу П Р О Д У К Т И В Н О Й  ПраЦ1 ШЛЯХОМ ВП рО ВаД Ж еН Н Я НОВ1ТН1Х

д сягнень науки, техшки та науковоУ оргашзацп праш; здшенювати заходи по пщвищенню 
ггективност! виробництва, якост! роботи та продукш’У що випускаеться, скороченню застосування 
:. чноУ малоквал!ф1кованоУ та важкоУ ф1зичноУ праш, покращення оргашзацп та пщвищення 
• ультури прац/ на виробництвц

в) заохочувати прац1вник1в за сумкництво професШ, орган'повувати вивчення, 
- :повсюдження та впровадження передових прийом1вта метод!в праш’;

г) своечасно доводити до структурних тдроздшв планов! завдання, забезпечувати ьх 
: -конання з найменшими витратами трудових, матер1альних та фшансових ресурс! в, здшенювати 
л \оди, як1 були б  направлен1, на 61'льш повне виявлення та використання внутр!шн!х резерв!в.

„ 'езпечення науково-обгрунт ованого норм ування витрат сировини та матер1а/пв. енергп та

.пива,, рацю нального та економ ного ]'х використ ання, пщ вищ ення рент абельное^ виробництва,
~з покращуючи шин планов! показники робот и;

д) пост! й но удосконалювати оргашзаш’ю оплати пращ’, широко використовуючи 
• лективш форми оплати праш по кшцевих результатах, пщвищувати як|’сть нормування праш’;
:лбезпечувати високу матер!альну защкавлеш’сть пращ’вник|’в у результатах Ух особистоУ пращ та у 
:агальних результатах роботи колективу, шдприемства в шлому, правильне сшввщношення м|’ж 
: детом продуктивност! праш та ростом заробНно’У плати, економним та рашональним витрачанням 
сонду оплати пращ’, фонду матер!ального заохочення та шших заохочувальних фонд|’в; 
забезпечити правильне використання д1ючих умов та нормування пращ’; видавати зароб|’тну плату 
> встановлеш термши;

е) забезпечити суворе дотримання трудовоУ та виробничоУ дисциплши, поетшно 
здшенювати оргашзацшну, економ!чну та пол!тико-виховну роботу, направлену на УУ змщнення, 
зменшення втрат робочого часу, рацюнальне використання трудових ресурав, формування 
етабшьних трудових колектив1в, приймати заходи впливу до порушниюв дисциплши, враховуючи 
при цьому точку зору трудового колективу;

ж) неухильно дотримуватись законодавства про працю та правил охорони пра.. 
полшшувати умови пращ’; забезпечувати належне техшчне обладнання ушх робочих м1саь -а 
створювати на них умови праш, як! б в!дпов1дали правилам по охорош праш (правилам по - - 
безпеки, саш’тарним нормам, таке 1нше). За в/дсутност! в Правилах вимог, дотриман-= •• л ша



виробництвц при виконанж роб 1т, необхщно для забезпечення безпечних умов пращ, 
роботодавець, по узгодженню з уповноваженим трудового колективу (профежлковим комитетом) 
приймае заходи, яю гарантутоть безпечж умови пращ;

з) приймати необхщж заходи по профшактищ виробничого травматизму, професжних та 
1нших захворювань роб1тник1в та службовщв; у випадках, передбачених законодавством, 
своечасно надавати жльги та компенсацй'у зв’язку з важкими умовами пращ (скорочений робочий 
день, додатков! вщпустки, лжувально-профгпактичне харчування та 1н.), забезпечити у 
вщповщност! з Д1ючими нормами та положениями спецодягом, спецобувкою та жшими засобами 
1Ндив1дуального захисту, оргажзувати належний догляд за цими засобами;

1) постжно контролювати знания та дотримання роб1тниками ус1Х вимог жструкцж по 
техжщ безпеки, виробничоУ санггарп та п п еж  пращ, протипожежноТ охорони;

к) розвивати змагання, створюючи в трудовому колектив1 умови для пщвищення 
продуктивное^ пращ, ефективнос™ виробництва, покращення я кос™ виконуваних роб1т (наданих 
послуг), зниження соб1вартост] продукщУ що виробляеться, ращонального використання робочого 
часу, сировини, матер1ал1в, енерпУ, жших ресурав, виконання плану поставок по договорах та 
замовленнях, своечасного поведения результате роботи, пщвищення рол1 морального та 
матер1ального стимулювання високопродуктивноУ прац|, виршення питань заохочення трудових 
колектив1в та окремих пращвниюв; забезпечити розповсюдження передового доевщу та Ц1нних 
1Н1Ц1атив як конкретних пращвник1в так I шших трудових колектив1в;

л) Своечасно розглядати та впроваджувати винаходи та ращонал1заторськ1 щеУ, 
пщтримувати 1 заохочувати новатор1в виробництва, сприяти масов1й техн1чн1Й творчостц

м) забезпечувати систематичне пщвищення дщово'У (виробничоУ) квал1ф1кац1У роб1тник1в та 
р!вня Ух економ1чних та правових знань, створювати необх1дн1 умови для сумщення роботи з 
навчанням на виробництв1 та в навчальних закладах з вщривом В1д роботи;

н) створювати трудовому колективу необхщш умови для виконання ним повноважень, 
сприяти створенню в колектив! атмосфери дшовоУ та творчоУ активное™, пщтримувати та 
розвивати 1жщативу прац1вник1в, забезпечувати Ух участь в управлшш виробництвом;

о) убажно в1дноситись до запитань та потреб пращвниюв, забезпечити покращення Ух 
житлових та культурно-побутових умов.

Роботодавець здженюе своУ обов’язки у в1дповщних випадках разом з уповноваженим 
органом трудового колективу пщприемства.

5. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ.
5.1. На ждприемств1 встановлюеться такий режим роботи, який зобов’язуються виконувати вс! 
пращвники:

початок роботи — 08.00, 
закжчення роботи — 17.15,
перерва для в1дпочинку I харчування — з 12.00 до 13.00.

5.2. До початку роботи кожен пращвник зобов’язаний вщм1тити свж прихщ на роботи, а по 
закшченню робочого дня -  ухщ з роботи у порядку, встановленому на ждприемствь
5.3. Роботодавець зобов’язаний оргажзувати обл1к явки на роботу та ухода з неУ. Б1ля м1сця обл1ку 
робочого часу необхщно тримати годинник, котрий правильно визначае час.
Пращвника, який з’явився в нетверезому стан1, роботодавець не допускае до роботи в даний 
робочий день.
5.4. Надурочж роботи, як правило не допускаються. Використання надурочних робгг 
роботодавцем може використовуватися в окремих випадках та з дотриманням обмежень, 
передбачених чинним д1ючим законодавством, лише жсля узгодження з уповноваженим 
трудового колективу (профежлковим ком1тетом) пщприемства.
5.5. Черговють надання щор1чних вщпусток встановлюються роботодавцем по узгодженню з 
уповноваженим трудового колективу (профежлковим ком1тетом) пщприемства, з урахуванням 
необхщнос™ забезпечення д1евост1 роботи пщприемства та сприятливих умов для вщпочинку 
роб!тник1 в та службовц1в. Графж в1дпусток складаеться на кожен календарний рж не п1зн1ше 5 
с1чня поточного року та доводиться до вщома ус1х прац1вник1в;

6. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА ДОСЯГНЕННЯ В РОБОТ1
6.1. За зразкове виконання трудових обов’язюв, досягнення в роботц п1двищення продуктивное™



лраш, пщвищення якосД продукш'У, новаторство в робот! та за шил досягнення в робот! 
аетосовуються наступж заохочення:

а) вннесення подяки;
б) видача премп;
в) нагородження цжним подарунком;
г) нагородження почесною грамотою;

При застосуванш заохочень враховуеться точка зору трудового колективу;
Заохочення призначаеться за наказом або розпорядженням, доводиться до вщома всього 
• лективу з занесениям у вигляд1 запису в трудову книжку прашвника.
Лри застосуванш заход1в заохочення враховуеться моральне та матер1альне стимулювання праш. 
-.2. Прашвникам, ям усшшно та добросовюно виконують своТ трудов! обов’язки, надаються в 
-ершу чергу шльги в област1 сошально-культурного та ж итл о во-п обуто во го обслуговування 
-у т к и  в санаторп та будинки вщпочинку, покращення житлових умов та т.п.). Таким 
лашвникам надаеться право професжного роста на робот!.

' В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУД0В01 ДИСЦИПЛ1НИ.
. Порушення трудовоУ дисциплжи, тобто невиконання або неналежне виконання з вини 

рашвника, покладених на нього трудових обов’язюв тягне за собою застосування заход!в 
лисциплжарного та суспшьного впливу, а також застосування жших заход!в, передбачених 
-инним Д1ючим законодавством УкраУни.
" 2. За порушення трудовоУ дисциплжи до прашвника може бути застосовано тшьки один з таких 
аход!в стягнення:

1) догана;
2) звшьнення.

■В1льнення в якост1 дисципл1нарного стягнення може бути застосоване за:
- систематичного невиконання прашвником без поважних причин обов'язюв, покладених 

-а нього трудовим договором або правилами внутр1шнього трудового розпорядку, якщо до 
-рашвника ран1ше застосовувалися заходи дисципл!нарного чи громадського стягнення;

- прогулу (в тому числ1 в 1 дсутност! на робот! б1льше трьох годин протягом робочого дня) 
гез поважних причин; прогул (в тому числ! за вщсутнють на робот! бшьше трьох годин на протяз! 
гобочого дня без поважних причин);

- появи на робот! в нетверезому стаж, у стаж наркотичного або токсичного сп'янжня;
- вчинення за мюцем роботи розкрадання (в тому числ! др1бного) майна роботодавця, 

:Становленого вироком суду, що набрав законноУ сили, чи постановою органу, до компетеншУ 
= кого входить накладення адм!н1стративного стягнення або застосування заход!в громадського 
зпливу.

- одноразового грубого порушення трудових обов'язюв кер!вником п1дрозд1лу, (установи, 
рган!зац|У, фЫалу, представництва, вщд!лення та 1ншого вщокремленого п1дрозд1лу), його 
аступниками, головним бухгалтером пщприемства, (установи, орган!зац1У, його заступниками, а 
акож службовими особами митних оргажв, державних податкових 1нспекц!й, яким присвоено

"ерсональж звания, I службовими особами державноУ контрольно-рев1з!йноУ служби та оргажв 
лержавного контролю за цжами;)

- винних д!й прашвника, який безпосередньо обслуговуе грошов! або товарж ц!нност!, 
:кщо Ц1 д!У дають П1дстави для втрати дов1р'я до нього з боку власника або уповноваженого ним
органу;

- вчинення прашвником, який виконуе виховж функш'У, аморального проступку, не
сумюного з продовженням даноУ роботи.
“.3. Дисципл!нарн! стягнення застосовуються роботодавцем, або особ! якоУ надано право 
-рийняття на роботу (обрання, затвердження I призначення на посаду) даного прашвника.
".4. Дисциплжарне стягнення застосовуеться роботодавцем або уповноваженим ним органом 
безпосередньо за виявленням проступку, але не жзжше одного мюяця з дня його виявлення, не 
рахуючи часу звшьнення прашвника вщ роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатжстю або 
перебування його у в!дпустц1.

Дисциплжарне стягнення не може бути накладене шзжше шести М1СЯЦ1В з дня вчинення
проступку.
До застосування дисциплжарного стягнення роботодавець або уповноважений ним орган повинен 
зажадати вщ порушника трудовоУ дисциплжи письмов! пояснения.
7.5. За кожне порушення трудовоУ дисциплжи може бути застосовано лише одне дисциплжарне 
стягнення.



При обранж виду стягнення роботодавець або уповноважений ним орган повинен 
:раховувати стушнь тяжкост! вчиненого проступку I запод1Яну ним шкоду, обставини, за яких 
:чинено проступок, 1 попередню роботу пращвника.

Стягнення оголошуеться в наказ! (розпорядженж) I повщомляеться праш’вников1 пщ
гозписку.

Дисцишпнарне стягнення може бути оскаржене прашвником у порядку, встановленому 
-инним законодавством.
-кщо протягом року з дня накладення дисцишпнарного стягнення пращвника не буде пщдано 
-овому дисцишпнарному стягненню, то вш вважаеться таким, що не мав дисцишпнарного 
стягнення.

Якщо пращвник не допустив нового порушення трудовоТ дисциплши I до того ж проявив 
.ебе як сумлшний пращвник, то стягнення може бути зняте до закшчення одного року.
Протягом строку ди дисциплшарного стягнення заходи заохочення до пращвника не
:зстосовуються.
: оботодавець або уповноважений ним орган мае право заметь накладання дисцишпнарного 
.тягнення передати питания про порушення трудовоТ дисциплши на розгляд трудового колективу 
1 ?о його органу.
“.6. За прогул ( в тому числц за вщсутшсть на робот! бшьше трьох годин на протяз1 одного 
гобочого дня ) без поважних причин ролботодавець застосовуе один з наступних заход!в:

- дисципл!нарн1 стягнення, передбачеш в пункт! 23 даних Правил;
- зниження, з урахуванням обмежень встановлених Д1ючим законодавством, розм1ру 

дноразовоУ винагороди за вислугу рок!в (за стаж роботи за спешальшстю на даному 
:дприемств!) або ненадання права на отримання вщсотковоТ надбавки за вислугу рок!в на 
иприемствг

_аким чином, прогульниками е прашвники, як Т1, що були вщсутш на робот! б!льше трьох годин 
-а протяз! робочого дня без поважних причин, так I Т1, що прогуляли ц1лий робочий день.

Незалежно в1д застосування заход!в дисцишпнарного та сусш'льного стягнення прац1вник,
■ <ий ЗД1ЙСГГИВ прогул ( в тому числ1 В1дсутн!сть на робот! бшыце трьох годин без поважних 
причин на протяз! одного робочого дня) без поважних причин або поява на робот! в нетверезому 
.таш, залишаеться без виробничоТ прем|Т повшстю або частково. В даному випадку, можливе 
зстосування дисципл!нарного стягнення у вигляд! зменшення розм1ру винагороди за 

гезультатами роботи п1дприемства за р1к, або повн!стю не виплачувати дану винагороду.
у тдроздглах (в!дд!лах) на

В!д труде^оУо уолективу:
М А Г / . , '  1.ЦИБУЛЬСЬКИЙ.
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№346

У К Р А I Н А
М А Л 0 В И С К 1 В С Б К А  М I С Ь К А Р А Д А  

В И К О Н А В Ч И Й К О М I Т Е Т

Р I Ш Е Н Н Я
вщ 14 вересня 2021 року

м. Мала Виска

Про повщомну реестращю колективного договору 
«Маловисювська мюька рада» укладеного м1ж 
адмшютращею та трудовим колективом на 2021-2025 роки

Керуючись п.п.9 и.б ч.1 ст.34 Закону УкраТни «Про мюцеве
самоврядування в У крапп», Законом УкраТни «Про колективш договори 1 

угоди», постановою Кабшету Мшютр1в УкраТни вщ 13 лютого 2013 року № 
115 «Про порядок повщомноТ реестрацп галузевих (м1жгалузевих) 1 

територ1альних угод, колективних договор1в», виконавчий комНет 
МаловисювськоТ мтсько'Т ради,-

ВИР1ШИВ:

1 .Провести повщомну реестращю колективного договору м1ж адм1н1страц1ею 
та трудовим колективом «Маловисювська мюька рада» на 2021-2025 роки.
2. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комДету МаловисювськоТ 
м1сько’Т ради зробити напис на першш стор1нц1 колективного договору на 
2021-2025 роки та внести в реестр колективних договор1в запис про 
повщомну реестрацп колективного договору укладеного м1ж адмшютращею 
та трудовим колективом «Маловисювська мюька рада».
3. Контроль за виконанням р1шення залишаю за собою.



Реестр щодо проведения повщомноТ реестрацм колективних договор1в (змш та доповнень) у вересш 2021 року

Назва договору, змш 1 доповнень  
до нього 13 зазначенням перел1ку 
суб’ект1в сторж

Дата набрання 
чинност|, строк, на 
який укладено

Суб’ект, що подав на повщомну 
реестрац1ю, вихщний, вхщний 
номер, дата супровщного листа

Реестрац|йний номер, 
дата повщомноТ 
реестрацм договору, 
зм1н 1 доповнень до  
нього

Номер 1 дата листа 
рееструю чого органу з 
ш формац1сю про 
повщомну реестращю  
договору

1. Колективний догов1р М1Ж 
адм1Н1страц1ею та трудовим  
колективом  «М аловиск1вська 

м1ська рада»

14.09.2021 року 
На 2021-2025 роки

Уповноваж ений  представник 
трудового  колективу 
Вих. №1 вщ 10.09.2021

Р1шення виконавчого  
ком1тету МаловисювськоТ 
м 1ськоТ ради N° 346 вщ 
14.09.2021 року

без рекомендац1й вщ 
15.09.2021 р.
№  02-19/2807


