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I. Загальнi положення

Колективний договiр (д-i - ,,Щоговiр) укладено вiдповiдно до Законiв
УкраiЪи кПро колективнi договори i угоди>, <Про соцiальний дiалог в YKpaiHi>
мiж РегiонаJIьним вiддiленням Фонду державного майна в Херсонськiй областi,
Автономнiй Республiцi Крим та м. Севастополi (далi - Регiональне вiддiлення)
в особi начальника регiонального вiддiлення Теслюк Галини Василiвни (далi -
Адмiнiстрацiя), яка дiе на пiдставi Положення про Регiональне вiддiлення
Фонду державного майна в Херсонськiй областi, Автономнiй Республiцi Крим
та м. Севастополi, затвердженого наказом Фонду державного майна УкраiЪи
вiд 18 грудня 2015 року J\b 1964 (д-i - Положення), наказу Фонду державного
майна УкраТни вiд 28 квiтня 2017 року J\Гч l04-p, та Первинною профспiлковою
органiзацiею Професiйноi спiлки працiвникiв державних установ УкраiЪи в

Регiональному вiддiленнi (далi Профспiлка), яка представляс iнтереси
трудового колективу Регiонального вiддiлення, в особi голови цiсТ
профспiлковоi органiзацii Ракшi Алли Василiвни, яка дiс на пiдставi Статуту
професiйноI спiлки працiвникiв державних установ УкраiЪи, затвердженого
II пленумом I_{ентр€шьного KoMiTeTy Професiйноi спiлки працiвникiв державних
установ УкраiЪи 09 вересня 20Iб року (даrri Статут), протоколу звiтно-
виборних зборiв Профспiлки вiд 22 вересня 2020 року М 1,, що надалi
iменуються Сторонами.

Сторони визнають повноваження одна одноi, визначенi чинним
законодавством, Положенням та Статутом i зобов'язуються при веденнi
колективних переговорiв щодо укладення ,Щоговору, внесення змiн i доповнень
до нього, вирiшення ycix питань, якi е предметом ,Щоговору, дотримуватись
принципiв соцiального дiалогу: законностi та верховенства права;

репрезентативностi i правоможностi cTopiH та ik представникiв; незалежностi та

рiвноправностi cTopiH; конструктивностi та взаемодiТ; добровiльностi та
прийняття реalJIьних зобов'язань; взаемноi поваги та пошуку компромiсних
рiшень; обов'язковостi розгляду пропозицiй cTopiH; прiоритету узгоджув€tльних
процедур; вiдкритостi та гласностi; обов'язковостi дотримання досягнутих
домовленостей; вiдповiдалъностi за виконання прийнятих зобов'язань.

Сторони керуються принципами рiвноправностi, взаемноi поваги та
недопущення дискримiнацii у сферi трудових вiдносин за будь-якими ознаками.

Щоговiр укJIадено з метою регулювання службових, соцiально-економiчних
i трудових вiдносин та узгодження iHTepeciB Адмiнiстрацii i трудового
колективу Регiонального вiддiлення та уповноважених ними органiв.

Правовою основою ,Щоговору е Конституцiя Украiни, Кодекс законiв про
працю УкраТни, Закони УкраiЪи кПро колективнi договори i угоди)), uПро
професiйнi спiлки, Тх права та гарантiТ дiялъностi>>, "Про оплату працi", "Про
вiдпустки", "Про охорону працi", <Про державну службу>, кПро запобiгання
корупцii>), "Про вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)", "Про
забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв", iншi чиннi



законодавчi та нормативно-правовi акти Украiни, Генеральна угода про

регулювання основних принципiв i норм реалiзацii соцiально-економiчноi
полiтики i трулових вiдносин в YKpaTHi на 2019 - 2021 роки.

Сторони пiдтверджують обов'язковiсть виконання умов даного Щоговору в

межах видiлених бюджетних асигнувань i реальнiсть забезпечення прийнятих
зобов'язань.

Положення Щоговору поширюються на Bcix працiвникiв Регiонального
вiддiлення незалежно вiд того, чи € вони членами Профспiлки, i е

обов'язковими як для АдмiнiстрацiТ, так i для працiвникiв Регiонального
вiддiлення.

Щоговiр набирас чинностi з дня його пiдписання уповноваженими
представниками CTopiH.

lоговiр продовжуе дiяти до того часу, поки Сторони не укладуть новий
або не переглянуть чинний.

Щоговiр зберiгае чиннiсть у разi змiни складу, структури, найменування,

реорганiзацii Регiонального вiддiлення.

У разi лiквiдацiI Регiонального вiддiлення Щоговiр дiе протягом усього
строку проведення лiквiдацii.

Прийнятi державою законодавчi i нормативно-правовi акти, що
забезпечують бiльш високi гарантii нiж передбаченi Щоговором, мають
прiоритет перед вiдповiдними положеннями цього Щоговору.

Змiни i доповнення до Щоговору протягом строку його дiТ можуть
вноситися тiльки за взасмною згодою CTopiH. Хtодна зi CTopiH не може в

односторонньому порядку приймати рiшення, rцо змiнюють, доповнюють,
припиняють чи вiдмiняють зобов'язання, норми чи положення цього lоговору.

II. Органiзацiя дiяльностi та працi, змiни в органiзацii дiяльностi та працi,
забезпечення продуктивноi зайнятостi

Сторони домовились про таке:

1. Кожен мае право на працю, що включае можливiсть заробляти собi на
життя працею, яку BiH вiльно обирас або на яку вiльно погоджусться.

2. Кожен мае право на належнi, безпечнi i здоровi умови працi, на
заробiтну плату, не нижчу вiд визначеноТ законом.

З. Працiвник мас право реалiзувати своi здiбностi до продуктивноi i
творчоi працi шляхом укладення трудового договору. Особливою формою
трудового договору с контракт,, в якому строк його дii, права, обов'язки i
вiдповiдальнiсть cTopiH (в тому числi матерiальна), умови матерiального
забезпечення та органiзацii працi працiвника, умови розiрвання договору, в

тому числi достроково, можуть встановлюватися за угодою cTopiH. Сфера
застосування контракту встановлюеться законами Украiни.
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4. Працiвникам Регiонального вiддiлення гарантуеться захист вiд
незаконного звiльнення.

5. Право на своечасне одержання винагороди за працю захищаеться
законом.

6. Вiдносини, що виникають у зв'язку iз вступом на державну службу в
Регiональному вiддiленнi, iT проходженням та припиненням, правовий статус
державних службовцiв Регiонального вiддiлення регулюються Законом
УкраiЪи <Про державну службу>.

7. Пр" укладеннi трудового договору може бути обумовлене
випробування з метою перевiрки вiдповiдностi працiвника роботi, яка йоrчry,

доруча€тъся. Умова про випробування повинна бути застережена в aKTi про
прийняття на роботу. При призначеннi особи на посаду державноi служби
вперше встановлення випробування е обов'язковим.

8. Службова/трудова дисциплiна в Регiональному вiддiленнi
забезпечусться шляхом :

1) створення необхiдних органiзацiйних та економiчних умов для
нормальноi високоlrродуктивноТ роботи, свiдомим ставленнrIм до працi;

2) дотримання у дiяльностi законодавчих та нормативно-правових aKTiB,
виконання правил внутрiшнього службового/трудового розпорядку;

3) формування керiвниками у пiдпорядкованих працiвникiв високих
професiйних якостей, сумлiнного ставлення до виконання cBoik посадових
(трудових) обов'язкiв, поваги до прав i свобод людини i громадянина, iхньоi
честi та гiдностi, а також до держави, державних символiв УкраТни;

З) посднання керiвниками ycix piBHiB методiв переконання,, виховання i
заохочення iз заходами дисциплiнарноi вiдповiдальностi Lцодо пiдпорядкованих
працiвникiв;

4) поеднаннrI повсякденноТ вимогливостi керiвникiв до пiдпорядкованих
працiвникiв з постiйною турботою про них, виявленням поваги до ТхньоТ честi
та гiдностi, забезпеченням гуманiзму та справедливостi.

9. Сторони зобов'язуються:

1. Спiльними дiями сприяти стабiльнiй роботi Регiонального вiддiлення,
пiдвищенню ефективностi його дiяльностi.

2. Забезпечувати ефективне виконання завдань i функцiй Регiонального
вiддiлення.

3. Вживати заходiв щодо запобiгання виникненню колективних та
iндивiдуальних трудових спорiв, прагнути вирiшення ycix розбiжностей
шляхом переговорiв i консультацiй, узгоджув€Lпьних процедур.

4. У разi виникнення колективних або iндивiдуальних трудових спорiв
вирiшувати Тх згiдно з чинним законодавством.
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5. Забезпечити необхiднi умови для роботи KoMicii по трудових спорах
згiдно з чинним законодавством, у разi потреби оновлювати iT скJIад.

Адмiнiстрачiя зобов' язу€ться :

1. Пiд час реалiзацii функцiй Регiонального вiддiлення керуватися
публiчними iнтересами, суворо дотримуватися i забезпечувати дотримання
Конституцii, законiв УкраТни та iнших нормативно-правових aKTiB,, чiтко
формулювати накази -га доручення, перевiряти точнiсть i свосчаснiсть ix
виконання.

2. Створювати здоровi та безпечнi умови, необхiднi для належного
виконання працiвниками своiх обов'язкiв та вимагати належного виконання
цих обов'язкiв.

З. Сприяти забезпеченню прав осiб з iнвалiднiстю на працю HapiBHi з
iншими громадянами. Не допускати випадкiв безпiдставноi вiдмови в укладеннi
трудового договору або в просуваннi по службi, звiльнення за iнiцiативою
Адмiнiстрацii, переведення особи з iнвалiднiстю на iншу роботу без if згоди з
мотивiв iнвалiдностi, за винятком випадкiв, коли за висновком медико-
соцiальноi експертизи стан ii здоров'я перешкоджае виконанню професiйних
обов'язкiв, за|рожус здоров'ю i безпецi працi iнших осiб, або продовження
трудовоi дiяльностi чи змiна iT характеру та обсягу загрожус погiршенню
здоров'я осiб з iнвалiднiстю.

4. Не допускати безпiдставноi вiдмови жiнкам у прийняттi на роботу,
зниження Тм заробiтноТ плати з мотивiв, пов'язаних з вагiтнiстю або наявнiстю
дiтей BiKoM до трьох poKiB, а одиноким матерям - за наявнiстю дитини BiKoM до
чотирнадцяти poKiB або дитини з iнвалiднiстю.

5. Вживати заходiв для:

1) надання працiвникам необхiдноi для виконання посадових обов'язкiв
iнформацii;

2) облаштування примiщення, пристосованого для виконання посадових
обов'язкiв;

3) на_пежного облаштування робочих мiсць;

4) забезпечення працiвникiв необхiдним обладнанням.

6. Що початкуроботи заукладеним трудовим договором:

1) роз'яснити працiвниковi його права i обов'язки та проiнформувати пiд

розписку про умови працi,, наявнiсть на робочому мiсцi, де BiH буд. працювати,
небезпечних i шкiдливих факторiв, якi ще не усунуто, та можливi наслiдки ik
впливу на здоров'я, його права на пiльги i компенсацii за роботу в таких умовах
вiдповiдно до чинного законодавства i Щоговору;

2) ознайомити працiвника з правилами внутрiшнього
трудового/службового розпорядку та !оговором;



5

З) визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними
для роботи засобами;

4) проiнструктувати працiвника з охорони працi i протипожежноi безпеки.

7. Встановлювати випробування з метою перевiрки вiдповiдностi
працiвника роботi, яка йому доручаеться, при укладеннi трудового договору
лише у випадках та на умовах, передбачених чинним законодавством.

8. Не вимагати вiд працiвникiв виконання роботи, не обумовленоТ
трудовим договором та посадовою (робочою) iнструкцiею.

9. Здiйснювати контроль за виконанням працiвниками посадових
(трудових) обов'язкiв.

10. Вихов}ъати у працiвникiв сумлiнне ставлення до виконання обов'язкiв,
бережливе ставлення до державного майна, пiдтримувати Тхню iнiцiативу, а
також вживати заходiв для дотримання ними правил етичноТ поведiнки.

1 1. Органiзовувати проведення профiлактичних заходiв щодо запобiгання
вчиненню дисциплiнарних проступкiв, виявляти та своечасно припиняти ix
вчинення. Застосовувати заходи впливу до порушникiв труловоТ та службовоi
дисциплiни, враховуючи при цьому думку трудового колективу.

12. Створювати умови для пiдвищення рiвня професiйноТ компетентностi
працiвникiв, шляхом самоосвiти, пiдвищення квалiфiкацii та iнших видiв
професiйного навчання.

13. Забезпечувати виконання гарантiй та наданнrI пiльг, визначених
чинним законодавством, для працiвникiв, якi поеднують роботу з навчанням.

14. Забезпечувати надання гарантiй та компенсацiй, передбачених чинним
законодавством, для працiвникiв на час виконання державних або громадських
обов'язкiв, для тих, якi направляються у службовi вiдрядження, для пiдвищення
квалiфiкацii, на обстеження в медичний заклад тощо.

15. Пiд час направлення працiвника у вiдрядження брати до уваги його
сiмейний стан та iншi особистi обставини. Не направляти у вiдрядження без
ikHboТ згоди вагiтних жiнок, працiвникiв, якi мають дiтей BiKoM до 14 poKiB,
самостiйно виховують дiтей з iнвалiднiстю, осiб з iнвалiднiстю з дитинства.

16. Забезпечити надання працiвникам, якi с донорами, пiльг та гарантiй,
передбачених Законом УкраТни uПро донорство KpoBi та Ti компонентiв>.

17. Заохочувати просування по службi працiвникiв з урахуванням
професiйноi компетентностi та сумлiнного виконання cBoix посадових
обов'язкiв.

18. За бездоганну та ефективну службу, за особливi заслуги застосовувати
до працiвникiв заохочення, передбаченнi чинним законодавством УкраТни.

19. Забезпечувати прозорiсть та об'ективнiсть пiд час оцiнювання
результатiв службовоi дiяльностi державних службовцiв.
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20. Органiзовувати проведення службового розслiдування на вимогу
пРацiвника з метою зняття безпiдставних, на його д}мку, звинувачень або
пiдозри.

21. Здiйснювати переведення працiвникiв виключно у випадках, н&
пiдставах i в порядку, встановленому чинним законодавством, та лише за
iхньою згодою.

22. Здtйснювати звiльнення працiвникiв з iнiцiативи Адмiнiстрацii лише у
Випадках та у порядку, передбаченому чинним законодавством Украiни. Не
допускати безпiдставного звiльнення працiвникiв.

23. Не допускати звiльнення вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей BiKoM
До трьох poKiB (у визначених законом випадках - до шести poKiB), одиноких
MaTepiB при наявностi дитини BiKoM до чотирнадцяти poKiB або ди,гини з
iнвалiднiстю з iнiцiативи АдмiнiстрацiT, KpiM випадкiв визначених
законодавством.

24.У випадку виникнення об'сктивних причин, якi викликають неминучi
MacoBi звiльнення працiвникiв з iнiцiативи АдмiнiстрацiТ, проводити
консультацii щодо визначення та затвердження заходiв стосовно попередження
Звiльнення працiвникiв, Тх можливого працевлаштування i забезпеченнrI
соцiальноi пiдтримки.

25. У разi скорочення чисельностi або штату працiвникiв, реорганiзацiТ
Регiонального вiддiлення :

попереджати працiвника про
передбаченi законодавством;

виплачувати звiльненим вихiдну допомогу у порядку та розмiрах,
передбачених законодавство м ;

забезпечувати реалiзацiю права працiвника шодо поворотного прийняття
на роботу (службу) у порядку, передбаченому законодавством;

органiзовувати взаемодiю з центром зайнятостi з питань працевлаштування
та iнформування працiвникiв щодо наявних вакансiй в iнших пiдприсмствах,
установах, органiзацiях.

Члени трудового колективу зобов'язуються:

1. Щотримуватися Конституцii та законiв Украiни, дtяти лише на пiдставi, в
межах повноважень та у спосiб, що передбаченi Конституцiею та законами
Украiни.

2. Сумлiнно i професiйно виконувати своi обов'язки (умови контракту - у
разi укладення). Виконувати доручену роботу особисто i не передоручати ii
виконання iншiй особi.

З. lотримуватися принципiв державноТ служби, правил етичноi поведiнки,,
дбати про свою професiйну честь i гiднiсть.

його звiльнення у порядку та строки,
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4. Поважати гiднiсть людини, не допускати порушення прав i свобод
людини та громадянина.

5. Уникати нецензурноi лексики, не допускати пiдвищеноi iнтонацii пiд час
спiлкування. Не допускати проявiв зверхностi, зневажливого ставлення до
колег та громадян.

б. Виявляти високий piBeHb культури, професiоналiзм, витримку i
TaKToBHicTb, поваry до громадян, керiвництва та iнших працiвникiв,
дотримуватися дiлового стилю спiлкування, виявляти принциповiсть i
витримку.

7. Не допускати вчинкiв, несумiсних iз статусом працiвника Регiонального
вiддiлення.

8. З повагою стави^гися до державних символiв Украiни.

9. Обов'язково використовувати державну мову пiд час виконання cBoix
обов'язкiв, не допускати дискримiнацiю державноi мови i протидiяти
можливим спробам ii дискримiнацiТ.

10. Виконувати рiшення державних органiв, накази (розпорядження),
ДОрУЧення керiвникiв, наданi на пiдставi та у межах повноважень, передбачених
Конституцiсю та законами УкраТни.

1 1. Щодержуватися вимог законодавства у сферi запобiгання корупцii.

12. Запобiгати виникненню реального, потенцiйного конфлiкту iHTepeciB
пiд час проходження державноТ служби.

13. Постiйно пiдвищувати piBeHb своеi професiйноi компетентностi та

удоскон€l"IIювати органiзацiю службовоТ дiяльностi.

14. Зберiгати державну та€мницю та персональнi данi осiб, що стали вiдомi
у зв'язку з виконанням посадових обов'язкiв, а також iншу iнформацiю, яка
вiдповiдно до зако}ry не пiдлягае розголошенню.

15. Надавати публiчну iнформацiю в межах, визначених законом.

16. !байливо стави,tиQя до державного майна та iнших публiчних pecypciB.

17. Утримувати свос робоче мiсце в н€lJIежному cTaHi, ефективно
використовувати обчислювальну, комп'ютерну та iншу оргтехнiку, рацiон€l,.Iьно
витрачати матерiали, електроенергiю та iншi матерiальнi ресурси.

18. Що звiльнення чи переведеннrI передати уповноваженiй особi справи i
майно, довiрене у зв'язку з виконанням обов'язкiв.

Профспiлка зобов'язуеться:

1. Разом з Адмiнiстрацiсю вирiшувати питання полiпшення умов працi,
матерiально-побутового, медичного обслуговування працiвникiв-членiв
профспiлки.

2. Брати участь у вирiшеннi соцiально-економiчних питань, визначеннi та



ЗаТВеРДЖеНнi переJIiку i порядку надання працiвникам-членам профспiлки
соцl€Lльних пlлъг.

З. Брати участь у розробцi Правил внутрiшнього службового та трудового
розпорядку, ? також вносити пропозицii rцодо змiн та доповненъ до них.

4. Сприяти змiцненню труловоi i службовоi дисциплiни, пiдвищенню
продуктивностi працi,

5. Вести роз'яснюв€}JIьну роботу та надавати консультацiТ членам
профспiлки з питань трудових прав та соцiального захисту, в т.ч.
вивiльнюваних працiвникiв.

6. Представляти iнтереси працiвникiв-членiв профспiлки за ix доруrенням
ПРи роЗГлядi трудових iндивiдуальних спорiв та в колективному трудовому
спорi, сприяти ix вирiшенню.

7. Щавати згоду на звiльнення працiвникiв-членiв профспiлки за
скороченням штату тiльки у випадку,, коли вичерпано Bci можливостi
ПРаЦеВЛашТУВання в Регiон€L,Iьному вiддiленнi, i не давати згоди у випадку
ВiдСУтностi коштiв для повного розрахунку з працiвниками, якi вивiльняються.

8. ЗДiйснювати громадський контроль за виконанням Адмiнiстрацiею
законодавства про працю, правильним застосуванням установлених умов
оплати працi, вимагати усунення виявлених недолiкiв.

9. Проводити роботу з працiвниками-членами профспiлки стосовно
Рацiонального та бережливого використання обладнання, матерiальних
pecypciB, збереження майна.

10. Здiйснювати контроль за пiдготовкою та поданням документiв,
необхiдних для призначення пенсiй працiвникам-членам профспiлки.

1 1. Здiйснювати контроль за наданнrIм пенсiонерам та особам з
iнвалiднiстю, якi до виходу на пенсiю працювали в Регiональному вiддiленнi,
права користуваннrI, HapiBHi з його працiвниками, наявними можливостями
rцодо соцiально-побутового обслуговування та пiльгами згiдно з Положенням
та.Щоговором.

III. Оплата працi, встановленнrI форми, системи, розмiрiв заробiтноi плати
та iнших видiв трудових виплат (доплат, надбавок, премiй та iH.)

Сторони домовились про таке:

1. Регулювання оплати працi, забезпечення прав працiвникiв на оплату
працi та захист ixHix iHTepeciB визначаеться Кодексом законiв про працю,
Законами УкраIни <Про оплату працi>, кПро державну службу> та iншими
нормативно-правовими актами УкраiЪи.

2. !жерелом формування фо"ду оплати працi працiвникiв Регiонального
вiддiлення е державний бюджет. Оплата працi працiвникiв здiйснюсться на
пiдставi законiв та iнших нормативно-правових aKTiB УкраiЪи у межах
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бюджетних асигнувань.

З. Розмiр заробiтноТ плати працiвника за повнiстю виконану мiсячну норму
працi не може бути нижчим за розмiр мiнiмальноi заробiтноi плати,
встановлений законодавством.

Якrцо нарахована заробiтна плата працiвника, який виконав мiсячну норму
працi, е нижчою за законодавчо встановлений розмiр мiнiмальноi заробiтноi
плати, проводиться доплата до рiвня мiнiмалъноi заробiтноТ плати, яка
виплачуеться щомiсячно одночасно з виплатою заробiтноТ плати.

Якщо розмiр заробiтноТ плати у зв'язку з перiодичнiстю виплати 11

складових € нижчим за розмiр мiнiмальноТ заробiтноТ плати, проводиться
доплата до рiвня мiнiмальноТ заробiтноi плати.

У разi встановлення працiвнику неповного робочого часу, а також при
неВиконаннi працiвником у повному обсязi мiсячноТ норми прачi мiнiмальна
заробiтна плата виплачуеться пропорчiйно до виконаноi норми працi.

4. Заробiтна плата працiвникiв iндексусться вiдповiдно до Закону УкраТни
кПро iндексацiю грошових доходiв населення)).

5. Фонд премiювання встановлюеться у розмiрi 20 вiдсоткiв загального
фоrrду посадових окладiв за piK та eKoHoMiT фонду оплати працi. KoHKpeTHi
умови, порядок та розмiри премiювання визначаються у Положеннi про
премiювання.

б. Вiдрахування iз заробiтноi плати, н€ передбаченi чинним
законодавством, здiйснюються тiльки за письмовою згодою працiвника.
Забороняються вiдрахування iз заробiтноТ плати, метою яких е пряма чи
непряма сплата працiвником роботодавцю чи будь-якому посередниковi за
одержання або збереження роботи.

7. Утримання членських профспiлкових BHecKiB iз заробiтноТ плати та ikHc
безготiвкове перерахування проводиться за особистими заявами працiвникiв.

8. Працiвнику, який направлений у службове вiдрядження, оплата працi за
виконану роботу здiйснюеться за Bci робочi днi тижня за графiком,

установленим за мiсцем постiйноТ роботи,, у розмiрi, не нижчому середнього
заробiтку. .Щержавному службовцю, який направлений у службове вiдрядження,
заробiтна плата за весь перiод вiдрядження виплачусться вiдповiдно до Закону
УкраiЪи кПро державну службу>.

9. Оплата прачi працiвникiв здiйснюеться в першочерговому порядку. Bci
iншi платежi здiйснюються пiсля виконання зобов'язань rцодо оплати працi.

10. Компенсацiя працiвникам втрати частини заробiтноi плати у зв'язку iз
порушенням cTpoKiB iT виплати провадиться вiдповiдно до iндексу зростання
цiн на споживчi товари i тарифiв на послуги у порядку, встановленому чинним
законодавством.
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Сторони зобов'язуються:

1. Проводити постiйний монiторинг своечасностi i повноти виплати
заробiтноi плати та сплати €диного соцiального внеску. У разi виникнення
загрози або пiдтвердження фактiв несвосчасностi чи виплати не в повному
обсязi заробiтноТ плати та сплати единого соцiального внеску вживати спiльних
оперативних заходiв.

Адмiнiстрацiя зобов' язуеться :

1. Встановлювати посадовi оклади працiвникам згiдно зi штатним
розписом.

2.При укладаннi працiвником трудового договору доводити до його
вiдома умови оплати працi, розмiри, порядок i строки виплати заробiтноi плати,
пiдстави, згiдно з якими можуть провадитися вiдрахування у випадках,
передбачених законодавством.

3. Заробiтну плату у грошовому виразi (у гривнях) виплачувати регулярно
в робочi днi не рiдше двох разiв на мiсяць:

1)за першу половину мiсяця - до 15 числа у розмiрi не менше оплати за

фактично вiдпрацьований час з розрахунку посадового оклалу працiвника;
2) за другу половину мiсяця - не пiзнiше останнього дня поточного мiсяця.

4.У разi коли день виплати заробiтноi плати збiгаеться з вихiдним,
святковим або неробочим днем, виплачувати заробiтну плату напередоднi.

5. При кожнiй виплатi заробiтноТ плати повiдомляти працiвникiв про TaKi

данi, що належать до перiоду, за який провадиться оплата працi:

1) загальна сума заробiтноТ плати з розшифровкою за видами виплат;

2) розмiри i пiдстави вiдрахувань та утримань iз заробiтноi плати;

З) сума заробiтноi плати, що н€lJIежить до виплати.

6. Виплачувати заробiтну плату працiвникам за весь час щорiчноi
вiдпустки не пiзнiше нiж за три днi до початку вiдпустки, якшо iнше не
передбачено згодою мiж працiвником та начальником регiонального
вiддiлення.

7. Здiйснювати оплату роботи в надурочний час9 вихiднi, святковi та
неробочi днi у порядку та iз дотриманням вимог, передбачених законодавством.

8. Виплачувати, у межах затвердженого фо*rду оплати працi, надбавки,
доплати та гарантiйнi i компенсацiйнi виплати в порядку i розмiрах,
передбачених чинним законодавством УкраТни.

9. З метою матерiального стимулювання високопродуктивноi та
iнiцiативноi працi, пiдвищення iT ефективностi, якостi, заiнтересованостi у
досягненнi кiнцевого результату та посилення персональноi вiдповiдальностi за

доручену роботу або поставленнi завдання премiювати працiвникiв вiдповiдно
до ix особистого внеску в загальнi результати роботи в межах фо"ду
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премlювання.

10. У день звiльнення видати працiвниковi належно оформленi документи i
провести з ним розрахунок у строки, визначенi законодавством про працю.

1 1. Забезпечити збереженнrI та передачу до apxiBy документiв з оплати
працi, згiдно з якими здiйснюсться оформлення пенсiй, визначених
законодавством.

Профспiлка зобов'язуеться:

1. Надавати консультацiТ та правову допомоry працiвни членам
Профспiлки у захистi ix прав з питань оплати працi, представляти TxHi iнтереси
в органах, що розглядають iндивiдуальнi труловi спори.

2. Здiйснювати громадський контроль за дотриманням законодавства з
оплати працi, свосчасною виплатою заробiтноi плати.

З. Проводити перевiрки нарахування працiвникам-членам Профспiлки
заробiтноi плати, розмiрiв i пiдстав утримань з неi.

4. У випадку порушень законодавства про оплату прачi iнформувати
вiдповiдну обласну профспiлкову органiзацiю.

IV. Режим роботи, тривалiсть робочого часу i вiдпочинку

Сторони домовились про таке:

1. Щля працiвникiв Регiонального вiддiленrrя встановлено п'ятиденний
робочий тиждень з норм€Lльною тривалiстю робочого часу працiвникiв 40 годин
на тиждень та з двома вихiдними днями в суботу та недiлю.

Робочий час - це встановлений законодавством вiдрiзок календарного
часу, протягом якого працiвник вiдповiдно до Правил внутрiшнього
службового (трудового) розпорядку, режиму роботи Регiонального вiддiлення
або умов трудового договору повинен виконувати своi службовi (трудовi)
обов'язки.

2. Регiональне вiддiлення працюе за таким режимом роботи:
понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер - з 8 години до |7 години,
п'ятниця - з 8 години до 15 години 45 хвилин;
вихiднi днi - субота i недiля;
перервадля вiдпочинку i харчування - з 12 години до 12 години 45 хвилин.

Працiвники мають право також на KopoTKoTepMiHoBi перерви caHiTapHo-
гiгiснiчного призначення вiдповiдно до законодавства про охорону працi.

3. Тривалiсть щоденноТ роботи, умови перебування державних службовцiв
в Регiональному вiддiленнi та забезпечення рацiонального використання
iхнього робочого часу визначаютъся Правилами внутрiшнього службового

розпорядку, rцо затверджуються загальними зборами державних службовцiв
Регiонального вiддiлення.
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4. Органiзацiя працi, умови рацiонального використаннrI робочого часу,
змiцнення трудовоi дисциплiни для iнших працiвникiв Регiонального
вiддiлення визначаються Правилами внутрiшнього трудового розпорядку, що
Затверджуються загальними зборами трудового колективу Регiонального
вiддiлення (додаток 1).

5. Органiзацiя облiку робочого часу працiвникiв здiйснюеться вiдповiдно
до положення, затвердженого нач€Lпьником регiонального вiддiлення.

.Що початку роботи кожен працiвник i державний службовець зобов'язаний
вiдмiтити свiй прихiд на роботу, а пiсля закiнчення робочого дня - час
припинення роботи у вiдповiдному журналi або в комп'ютернiй програмi, що е
складовою автоматизованоi системи контролю доступу до примiщенъ
адмiнiстративноТ будiвлi Регiонального вiддiлення i дозволяе здiйснювати
автоматизований облiк робочого часу (у разi запровадження). Працiвники
неСУТЬ особисту вiдповiдальнiсть за внесення правдивих вiдомостей до
вказаного журналу або комп'ютерноi про|рами.

6. Щля працiвникiв Регiонального вiддiлення за списком посад згiдно з
ДоДатком 2 до Щоговору може встановлюватися ненормований робочиЙ день з
урахуванням Рекомендацiй щодо порядку надання працiвникам з
Ненормованим робочим днем щорiчноi додатковоТ вiдпустки за особливий
характер працi, затверджених наказом Мiнпрацi та соцiальноТ полiтики Украiни
вiд 10 жовтня 1997 року J\Ъ 7. На працiвникiв з ненормованим робочим днем
поширюеться встановлений в Регiональному вiддiленнi режим робочого часу.

7. За згодою мiж начальником регiонального вiддiлення та працiвником
може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень
як при прийняттi на роботу, так i згодом. Оплата працi в такому разi
здiйснюеться пропорцiйно вiдпрацьованому часу. Робота на умовах неповного
робочого часу не тягне за собою будь-яких обмеженъ обсяry трудових прав
працiвникiв. Начальник регiонального вiддiлення зобов'язаний встановити
працiвниковi неповний робочий день або негrовний робочий тиждень у
визначених законодавством випадках.

8..Щля працiвникiв Регiонального вiддiлення може встановлюватися
гнучкий режим робочого часу, запроваджуватися надомна або дистанцiйна
робота у порядку, передбаченому чинним законодавством.

9. У випадках, передбачених законодавством, гнуrкий режим робочого
часу, надомна або дистанцiйна робота може запроваджуватися наказом
начагIьника регiонального вiддiлення без обов'язкового укладення трудового
договору про такий режим роботи в письмовiй формi. З таким нак€Lзом

працiвник ознайомлюеться протягом двох днiв з дня його прийняття, аJIе до
запровадження такого режиму роботи.

10. Працiвник може бути направлений у службове вiдрядження за наказом
начаJIьника регiон€Lльного вiддiлення на певний строк до iншого населеного
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Пункту для виконання cBoik посадових (трудових) обов'язкiв або службового
доручення поза мiсцем його постiйноi роботи в порядку, визначеному
Iнструкцiею про службовi вiдрядження в межах Украiни та за кордон,
затвердженою наказом MIiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 13 березня 1998 року
J\Ъ 59, зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 31 березня 1998 року за
J\ъ 21 812658.

Щнi вибуття або повернення з вiдрядження, якi збiгаються з вихiдними,
святковими або неробочими днями, не вважаються такими, у якi працiвник
спецiально вiдряджениЙ для роботи у вихiдний, святковий або неробочий день.

Робота у вихiдний, святковий або неробочий день у вiдрядженнi е такою,
якrцо в наказi про вiдрядження прямо вказано, що працiвник вiдряджа€ться
спецiально для роботи у цi днi.

Якщо працiвник спецiально вiдряджений для роботи у вихiднi або святковi
й неробочi днi, то компенсацiя за роботу у цi днi виплачусться вiдповiдно до
чинного законодавства.

Якщо накzLзом про вiдрядження передбачено вибуття чи повернення
працiвника з вiдрядження у вихiдний день, то пiсля повернення з вiдрядження
за заявою працiвника йому надаетъся iнший день вiдпочинку. lHi вiдпочинку
надаються вiдповiдно до наказу начаJ,Iьника регiоналъного вiддiлення з таким
розрахунком, щоб вони були використанi до закiнчення мiсяця перебування у
вiдрядженнi. Конкретна дата вiдпочинку узгоджусться мiж працiвником та
начапьником регiонального вiддiлення. Самовiлъне використання днiв
вiдпочинку е порушенням правил внутрiшнього службового/трудового
розпорядку, за яке може бути застосовано дисциплiнарне стягнення.

Вихiднi або святковi й неробочi днi, у якi працiвник повертаеться з
вiдрядження, та днi вiдпочинку не оrrлачуються.

Працiвник може не виходити на роботу у день вибуття у вiдрядження за
домовленiстю з безпосереднiм керiвником, а також у разi вiдправленнrl
транспортного засобу до 12:00.

Працiвник може не виходити на роботу у день гrрибуття з вiдрядження за

домовленiстю з безпосереднiм керiвником, а також у разi прибуття
транспортного засобу до мiсця постiйноТ роботи вiдрядженого пiсля 12:00.

1 1. Yci працiвники Регiонального вiддiлення мають право на вiдпустки.

Право на вiдпустки забезпечу€ться:

гарантованим наданням вiдпустки визначеноТ тривалостi iз збереженням на
iT перiод мiсця роботи (посади), заробiтноi плати у випадках, передбачених
законодавством;

забороною замiни вiдпустки грошовою компенсацiсю, KpiM випадкiв,
передбачених законом.

l2. Черговiсть надання щорiчних вiдпусток визначаеться графiком, який
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затверджуються нач€Lпьником регiонального вiддiлення за погодженням з
профспiлковим KoMiTeToM Профспiлки, i доводиться до вiдома Bcix працiвникiв.
При складаннi графiка враховуються службовi iнтереси, особистi iнтереси
працiвникiв та можливостi для ik вiдпочинку.

13. Конкретний перiод надання щорiчних вiдпусток у межах, установлених
графiком, узгоджусться мiж працiвником i начальником регiонального
вiддiлення.

Не пiзнiше нiж за два тижнi до строку початку вiдпустки, встановленого
графiком, начальник регiонаJIьного вiддiлення письмово повiдомляе працiвника
про заплановану вiдпустку i пропонуе подати заяву iз зазначенням конкретного
перiоду надання вiдпустки. У разi неподаннrI працiвником заяви в означений
строк вважаеться, що працiвник виrIвив бажання використати вiдпустку в iнший
перiод. Новий TepMiH if надання встановлюсться за згодою мiж працiвником i
нач€Llrьником регiон€ulьного вiддiлення без внесення змiн до графiка вiдпусток.

У разi необхiдностi отримання вiдпустки (або iT частини) у стислi термiни
(у зв'язку iз сiмейними обставинами, станом здоров'я тощо) в заявi працiвник
може висловити свос бажання про отримання заробiтноi плати в термiни,
визначенi мiж працiвником та начальником регiон€ulьного вiддiлення.

14. П]орiчну вiдпустку на прохання працiвника може бути подiлено на
частини в порядку, передбаченому законодавством.

15. Щодатковi вiдпустки у зв'язку з навчанням, творчi вiдпустки, соцiалънi
вiдпустки, вiдryстки без збереження заробiтноТ плати та iншi види вiдпусток
надаються працiвникам вiдповiдно до закону.

Перелiк посад Регiонального вiддiлення, якi мають право на rцорiчну
додаткову вiдпустку за особливий характер працi наведено в додатку 3.

16. Розлучена жiнка, яка виховуе дитину без батька, або розлучений
батько, який виховуе дитину без MaTepi, для пiдтверлження права на додаткову
соцiальну вiдпустку працiвникам, якi мають дiтей, до заяви про надання такоi
вiдпустки додас будь-який офiцiйно складений, оформлений та засвiдчений в

установленому порядку документ, в якому з достатньою достовiрнiстю
пiдтверджустъся вiдсутнiсть участi iншого з батькiв у вихованнt дитини.
Зокрема, одним iз таких документiв, може бути: рiшення суду про позбавлення
вiдповiдача батькiвських прав; ухвала суду чи постанова слiдчого про розшук
вiдповiдача у справi за позовом про стягнення алiментiв; акт, складений
Профспiлкою, або акт, складений органом самоорганiзацii населення, в якому зi
слiв сусiдiв (за наявностi ik пiдписiв в aKTi) пiдтверджуеться факт вiдсутностi

участi одного з батькiв у вихованнi дитини; довiдка зi школи (садка) про те, що
один з батькiв не бере участi у вихованнi дитини (не спiлкуетъся з учителями,
не забирас дитину додому: н€ бере участi в батькiвських зборах); рiшення
органу опiки та пiклування або суду lцодо yracTi батька у вихованнi дитини;
рiшення суду про визнання фiзичноТ особи безвiсно вiдсутньою (або ухваJIа
суду про вiдкриття провадження у справi про визнання фiзичноi особи безвiсно
вiдсутньою (померлою); довiдка про перебування у мiсцях позбавлення волi
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тощо.

17. lержавному службовцю надаеться вiдпустка без збереження заробiтноi
плати на час участi у виборчому прочесi у порядку, визначеному Законом
УкраiЪи uПро державну службу>.

18. Щля виконання невiдкладних завдань державнi службовцi
Регiонального вiддiлення можуть бути вiдкликанi iз rцорiчноi основноТ або
додатковоi вiдпустки за наказом начальника регiонального вiддiлення в
порядку, визначеному Кабiнетом VIiHicTpiB Украiни.

Частина невикористаноi вiдпустки за погодженням з начальником
регiонального вiддiлення надасться державному службовцю у будь-який час
вiдповiдного року чи присднуеться до вiдпустки в наступному рочi з

вiдшкодуванням непередбачуваних витрат державного службовця у зв'язку з
його вiдкликанням з вiдпустки в порядку, визначеному Кабiнетом MiHicTpiB
УкраiЪи.

Вiдкликання з щорiчноТ вiдпустки решти працiвникiв допускаеться лише за
Тхньою згодою у випадках та порядку, передбаченому законодавством про
працю.

Адмiнiстрацiя зобов' язуеться :

1. Про змiну iстотних умов працi (лержавноi служби) повiдомляти
працiвникiв у термiни, визначенi законодавством.

2. На прохання вагiтноТ жiнки, одинокого державного службовця, який
мае дитину BiKoM до 14 poKiB або дитину з iнвалiднiстю, у тому числi яка
перебувас пiд його опiкою, або який доглядас за хворим членом ciM'T
вiдповiдно до медичного висновку, установлювати для них неповний робочий
день або неповний робочий тиждень. Оплату працi в такому разi здiйснювати
пропорцiйно вiдпрацьованому часу.

З. Не залучати до роботи понад установлену тривалiсть робочого дн\ а

також у вихiднi, святковi та неробочi днi, у нiчний час вагiтних жiнок i жiнок,
якi мають дiтей BiKoM до трьох poKiB.

4. За погодженням з профспiлковим KoMiTeToM Профспiлки складати та
затверджувати графiк вiдпусток lцороку не пiзнiше 5 сiчня.

5. Графiк вiдпусток доводити до вiдома Bcix працiвникiв.

6. Не допускати випадкiв ненадання щорiчних вiдпусток повноi
тривалостi протягом двох poKiB пiдряд.

7. Працiвникам, якi навчаються в навчальних закладах, щорiчнi вiдпустки
за ik бажанням присднувати до часу проведення настановних занять, виконаннrI
лабораторних робiт, складання залiкiв та iспитiв, часу пiдготовки i захисту
дипломного проекту та iнших робiт, передбачених навчальною програмою.

8. Переносити працiвнику щорiчну вiдпустку на iнший перiод або



продовжувати iT у випадках, визначених законодавством.

9. За заявою жiнки при€днувати щорiчну вiдпустку до вiдпустки у зв'язку
з вагiтнiстю та пологами незалежно вiд тривалостi iT роботи в поточному
робочому роцi.

10. Надавати в обов'язковому порядку додатковi вiдпустки без збереження
зарплати визначеним законодавством категорiям працiвникiв (за ixHiM
бажанням) на встановлений для цих категорiй працiвникiв TepMiH.

1 1. Надавати за бажанням працiвника один вiльний вiд роботи день на
тиждень без збереження заробiтноi плати у разi навчання без вiдриву вiд
служби в аспiрантурi, протягом четвертого року навчання.

Члени трудового колективу зобов'язуються:

1. Не вiдволiкати iнших працiвникiв вiд виконання посадових/трулових
обов'язкiв.

2. Виходити за межi адмiнiстративноi булiвлi Регiонального вiддiлення у
робочий час лише з вiдома безпосереднього керiвника.

3. Повiдомляти свого безпосереднього керiвника про вiдсутнiсть на роботi
у письмовiй формi, засобами електронного чи телефонного зв'язку або iншим
доступним способом. У разi ненадання доказiв поважностi причини своеi
вiдсутностi на роботi подати письмовi пояснення на iм'я начальника

регiонального вiддiлення щодо причин свосТ вiдсутностi.

Профспiлка зобов'язуеться :

1. Здiйснювати громадський контроль за дотриманням законодавства з
питань режиму робочого часу i часу вiдпочинку. У випадку виявлення
порушень вносити нач€Lльнику регiонального вiддiлення подання щодо ik
усунення.

2. Надавати працiвникам-членам Профспiлки безкоштовно правову
допомогу з питань законодавства про робочий час i час вiдпочинку.

V. Охорона працi

Сторони зобов'язуються:

1. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства УкраiЪи за участю cTopiH
колективного договору реалiзовувати комплекснi заходи щодо досягнення
встановлених нормативiв та пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi
(додаток 4). Розмiр витрат на охорону працi розраховуеться щороку в межах
бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисi РегiончlJIьного вiддiлення на
вiдповiдний piK.

2. Спiльно напрацювати та запроваджувати механiзми мотивацii
працiвникiв до бiльш безпечного виконання робiт та мiнiмiзацii ризикiв вiд
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впливу небезпечних факторiв на життя та здоров'я, заохочення за активну
участь та iнiцiативу у здiйсненнi заходiв шодо пiдвиrцення рiвня безпеки та
полiпшення умов працi.

З. Органiзовувати проведення аудиту охорони працi, лабораторних
дослiджень умов працi, атестацiй робочих мiсць на вiдповiднiсть нормативно-
правовим актам з охорони працi в порядку i строки, lцо визначаються
законодавством' та за Тх пiдсумками вживати заходiв до усунення небезпечних i
шкiдливих факторiв для здоров'я працiвникiв.

4. Розробляти i затверджувати положення, iнструкцii, iншi акти з охорони
працi, що дiють у межах Регiонального вiддiлення) та встановлюють правила
виконання робiт i поведiнки працiвникiв на територiТ Регiонального вiддiлення,
у службових примiщеннях, на робочих мiсцях вiдповiдно до нормативно-
правових aKTiB з охорони працi.

5. Здiйснювати контроль за додержанням працiвником службових
процесiв, правил поводження з технiчними засобами, виконанням робiт
вiдповiдно до вимог з охорони працi.

6. Органiзовувати пропаганду безпечних методiв працi. Оформити та
наповнювати актуа_пьною iнформацiею куточок наглядноi агiтацiТ по
безпечному використанню в побутi природного гшу, електроструму,
додержання правил пожежноi безпеки, правил дорожнього руху, правил
поведiнки на водi тощо.

7. Сприяти проведенню медичних оглядiв працiвникiв у випадках та
порядку, передбаченому чинним законодавством, та забезпечувати своечасне i
гIовне виконання рекомендацiй заключного акта за результатами перiодичного
медичного огляду працiвникiв.

8. Сформувати аптечку першоi медичноТ допомоги та забезгtечувати
своечасне поновлення набору лiкарських засобiв та iHcTpyMeHTiB.

9. У разi потреби вживати термiнових заходiв для допомоги потерпiлим,
залучати за необхiдностi професiйнi аварiйно-рятувальнi формування у разi
виникнення в Регiонапьному вiддiленнi аварiй та нещасних випадкiв.

Адмiнiстраrriя зобов' язусться :

1. Впроваджувати прогресивнi технологiТ, досягнення науки i технiки,,
засоби механiзацiТ та автоматизацii службовоТ дiяльностi, вимоги ергономiки,
позитивний досвiд з охорони працi в межах передбачених бюджетних
асигнувань на охорону працi.

2. Забезпечувати усунення причин, що призводять до неIцасних випадкiв,
професiйних захворювань, та здiйснення профiлактичних заходiв, визначених
комiсiями за пiдсумками розслiдрання цих причин.

З. Забезпечити н€Lпежне утримання будiвель i споруд, службового
обладнання та устаткування, монiторинг за ix технiчним станом.
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4. Не вимагати вiд працiвника виконання роботи, поеднаноi з явною
небезпекою для життя, а також в умовах, що не вiдповiдають законодавству про
охорону прачi. Забезпечити використання працiвником права вiдмовитися вiд
дорученоi роботи, якщо створилася виробнича ситуацiя, небезпечна для його
життя чи здоров'я або дJuI людей, якi його оточують, або для виробничого
середовища чи довкiлля.

5. Не допускати до роботи працiвникiв з ознаками алкогольного або
наркотичного сп'янiння.

6. Забезпечувати систематичне проведення iнструктажу (навчання)
працiвникiв з питань охорони працi, протипожежноТ безпеки та дiй у
надзвичайних ситуацiях.

7. Не допускати до роботи працiвникiв, у тому числi посадових осiб,
якщо вони своечасно не пройшли навчання, iнструктаж i перевiрку знань з
охорони працi.

8. Забезпечувати безоплатно працiвникiв нормативно-правовими актами
та актами Регiонального вiддiлення з охорони працi.

9. Вживати заходiв для припинення виконання роботи у разi наявностi
безпосередньоТ загрози життю та здоров'ю працiвникiв, у тому числi за
поданням Профспiлки.

10. З метою покращення умов для працiвникiв з iнвалiднiстю:

1) створювати умови працi з урахуванням рекомендацiй медико-
соцiальноi експертизи та iндивiдуальних програм реабiлiтацiТ, вживати
додаткових заходiв rцодо безпеки працi, якi вiдповiдають специфiчним
особливостям цiсТ категорiI прачiвникiв;

2) органiзувати навчання, переквалiфiкацiю i працевлаштування
вiдповiдно до медичних рекомендацiй, встановити неповний робочий день або
неповний робочий тиждень i пiльговi умови працi на Тх проханнrI;

З) не допускати залучення до надурочних робiт i робiт у нiчний час без
iхньоi згоди;

4) проводити роз'яснювальнi заходи длrI працiвникiв, зокрема в частинi
популяризацiТ вимог положень Конвенцii ООН про права осiб з iнвалiднiстю;

5) сприяти виконанню Технiчних вимог на створення (модернiзацiю)
офiцiйних вебсайтiв, що стосуються доступу до них корисryвачiв з вадами зору
та слуху!, затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 4 сiчня
2002 року J\Ъ З.

6) Сприяти впровадженню ефективноТ системи управлiння охороною
працi в Регiональному вiддiленнi.

l1. Забезпечувати контроль за дотриманням працiвниками, посадовими
особами вимог Закону УкраТни "Про охорону працi", нормативних aKTiB з
охорони працi.



За порушення цього закону та нормативних aKTiB з охорони працi
притягати винних працiвникiв до дисциплiнарноТ, матерiальноТ
вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством.

|2,Забезпечити утримання, експлуатацiю i обслуговування
електроустановок вiдповiдно до вимог чинних нормативних документiв.

1З. Запроваджувати систему морального стимулювання працiвникiв, якi
виконують вимоги Закону УкраiЪи uПро охорону працi>, нормативних aKTiB з
охорони гrрацi та технiки безпеки, не поруш}.ютъ вимог особистоТ i колективноТ
безпеки, беруть активну участь в здiйсненнi заходiв по пiдвищенню рiвня
охорони працi в Регiональному вiддiленнi,

14. За час проходження обов'язкового медичного огляду зберiгати за
працiвниками мiсце роботи (посаду) i середнiй заробiток.

15. Вживати заходи rцодо притягнення до дисциплiнарноI вiдповiдальностi
працiвника, який ухиляеться вiд проходження обов'язкового медичного огляду,
а також вiдсторонити його вiд роботи без збереження заробiтноi плати.

16. Створити необхiднi умови для навчання i роботи вiдповiдальноi особи
за виконання функчiй служби охорони працi.

|7. У разi потреби органiзовувати розслiдуваннrl та вести облiк нещасних
випадкiв, професiйних захворювань i аварiй вiдповiдно до положення, що
затверджусться Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.

18. Iнформувати Фонд соцiального страхування про кожний нещасний
випадок або професiйне захворювання в Регiональному вiддiленнi.

19. Забезпечити контроль за свосчасним вiдшкодуванням Фондом
соцiального страхування шкоди, заподiяноi працiвниковi внаслiдок

ушкодження його здоров'я або у разi cMepTi.

20. Сприяти реалiзачiТ права Профспiлки на здiйснення |ромадського
контролю за додержанням законодавства про охорону працi та створенням
безпечних i нешкiдливих умов працi, н€Lтежних службових та caHiTapHo-
побутових умов, забезпеченням працiвникiв засобами iндивiдуального та
колективного захисту.

21.Iнформувати працiвникiв та Профспiлку про стан охорони працi,
причину аварiй, нещасних випадкiв i професiйних захворювань i про заходи,
яких вжито для ix усунення та для забезгlечення в Регiональному вiддiленнi

умов i безпеки працi на piBHi нормативних вимог.

22. Забезпечувати доступ працiвникам таlабо ixHiM представникам до
iнформацii та документiв, що мiстятъ результати лабораторних дослiджень
умов працi, запланованi профiлактичнi заходи, результати розслiдування,
облiку та аналiзу нещасних випадкiв i професiйних захворювань i звiти з цих
питань, а також до повiдомлень, подань та приписiв органiв державного
нагляду за охороною працi.
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Члени трудового колективу зобов'язуються:

1. Щбати про особисту безпеку i здоров'я, а також про безпеку i здоров'я
ОТоЧУЮчих людеЙ в процесi виконання будь-яких робiт чи пiд час перебування
в Регiональному вiддiленнi.

2.Знати та виконувати вимоги законодавчих та iнших нормативно-
Правових aKTiB про охорону працi, а також дотримуватися зобов'язань щодо
охорони гrрацi, передбачених !оговором та правилами внутрiшнього
службового/трудового розпорядку.

3. У випадках, передбачених законодавством, проходити обов'язковi
медичнi огляди.

4. Спiвпрацювати з Адмiнiстрацiею у справi органiзацii безпечних та
нешкiдливих умов працi, особисто вживати посильних заходiв щодо усунення
буль-якоi ситуацii, яка створюе загрозу особистому життю чи здоров'ю або
оточуючих людей i навколишнього природному середовищу.

5. Суворо дотримуватися правил охорони працi при користуваннi
електропобутовими приладами, комп'ютерною та оргтехнiкою.

6. Брати активну участь у cTBopeHHi здорових та безпечних умов працi.

7. Негайно повiдомляти безпосереднього керiвника або начальника
регiонального вiддiлення у разi, якщо створилася ситуацiя, небезпечна для
особистого життя чи здоров'я або для людей, якi оточують, або для службового
середовища чи довкiлля.

8. Уразi настання неп{асного випадку або професiйного захворювання:

1) лiкуватися в лiкувально-профiлактичних закладах або в медичних
закладах, з якими Фонд соцiального страхування уклав угоди на медичне
обслуговування;

2)дотримуватися правил поведiнки та режиму лiкування, визначених
лiкарем;

З) не ухилятися вiд професiйноТ реабiлiтацii та виконання вказiвок,
спрямованих на якнайшвидше повернення до трудовоi дiяльностi.

9. lотримуватися режиму, визначеного лiкарем на перiод тимчасовоТ
непрацездатностi.

10. lбайливо та рацiонально використовувати майно Регiонального
вiддiлення, не допускати його пошкодження чи знищення.

Профспiлка зобов'язуеться :

1. Здiйснювати громадський контроль за виконанням законодавства про
охорону працi, створенням безпечних i нешкiдливих умов працi, належних
службових та санiтарно-побутових умов.

2. Органiзовувати перевiрки умов i безпеки працi в Регiональному
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вlддlленн1' вимагати усунення порушень нормативних актlв з охорони прац1.

З. Контролювати використання коштiв, призначених на охорону працi.

4. Аналiзувати ефективнiсть функцiонування системи управлiння
охороною працi, вносити пропозицiТ rцодо усунення недолiкiв.

5. У разi загрози життю або здоров'ю працiвникiв вимагати вiд
АдмiнiстрацiТ негайного припинення роботи на перiод, необхiдний для
усунення загрози.

6. У разi потреби брати участь у розслiдуваннi причин нешасних
випадкiв, професiйних захворювань та аварiй, надавати своТ висновки про них,
вносити подання з питань охорони працi. Протидiяти безпiдставному
звинуваченню потерпiлих, фактам приховрання нещасних випадкiв, вiдмовi
Адмiнiстрацii скласти акт установленоi форми тощо.

7. Захищати iнтереси членiв Профспiлки при виникненнi конфлiктних
ситуацiй з питань охорони працi, зокрема, пiдтвердження факту наявностi
службовоТ ситуацiТ, небезпечноТ для життя чи здоров'я людей або для
навколишнього середовища.

8. Забезпечувати представництво i участь у роботi KoMiciT з перевiрки
знань працiвникiв нормативних aKTiB з охорони працi.

9. ,Щомагатися вiд АдмiнiстрацiТ створення необхiдних умов для навчання
i роботи представникiв Профспiлки з питань охорони працi.

10. Розглядати на засiданнях профспiлкового KoMiTeTy питання стану
охорони працi та виконання зобов'язань, передбачених роздiлом V цього
!оговору.

1 1. Брати участь:

1) у розробцi програм, положенъ iнших aKTiB Регiонального вiддiлення з
питань охорони працi;

2) в органiзацii навчання працiвникiв з питанъ охорони працi.

VI. Соцiалънi пiльги i гарантii. Забезпечення житлово-побутового,
культурного, медичного обслуговування, органiзацiТ оздоровлення i вiдпочинку
працiвникiв

Сторони зобов'язуються:

1. Сприяти створенню умов для дозвiлля, культурного вiдпочинку i
оздоровлення працiвникiв Регiонального вiддiлення та членiв TxHix сiмей.
Органiзовувати у вихiднi та святковi днi колективний сiмейний вiдпочинок,
конкурси, спортивнi змагання тощо.

2. Сприяти проведенню просвiтницьких кампанiй, спрямованих на
запобiгання поширенню захворювань.
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З. Сприяти участi працiвникiв у спортивно-масових заходах.

4. Сприяти залученню працiвникiв та членiв iхнiх сiмей до занять
народною творчiстю, органiзовувати виставки TBopiB народних умiльцiв тощо.

5. Проводити щорiчно урочистi заходи з нагоди вiдзначення рiчницi
створення Регiонального вiддiлення.

6. Здiйснювати аналiз стану тимчасовоi непрацездатностi в Регiон€Lльному
вiддiленнi та причин захворювань. Вживати заходiв щодо зниження
захворюваностi працiвникiв та зменшення втрат робочого часу через хвороби.

7. Проводити профiлактичнi заходи щодо запобiгання появи вiрусних
захворювань серед працiвникiв.

Адмiнiстрацiя зобов'язу€ться :

1. Надавати працiвникам Регiонального
затвердженого фо"ду оплати працi матерiальну
соцiально-побутових питань у порядку та
законодавством.

вlддlлення
допомогу для

розмiрах,

в межах
вирiшення

визначених

2.Надавати працiвникам пiд час надання rцорiчноТ основноТ вiдпустки
грошову допомогу (матерiальну допомогу для оздоровлення) у порядку та
розмiрах, передбачених чинним законодавством.

3. Своечасно та в повному обсязi нараховувати, обчислювати i сплачувати
единi соцiальнi внески на користь працiвникiв Регiонального вiддiлення.

4. Вести облiк виплат (доходу) кожноТ застрахованоi особи Регiонального
вiддiлення та нарахування единого внеску, зберiгати TaKi вiдомостi в порядку,
передбаченому законодавством.

5. Надавати та оплачрати застрахованим особам у разi настання
страхового випадку вiдповiдний вид матерiального забезпечення, страхових
виплат та соцiальних послуг згiдно iз Законом Украiни кПро
загаJIьнообов'язкове державне соцiальне страхування)).

6. Надавати безоплатно працiвникам Регiонального вiддiлення та, у разi
потреби, на вимогу членiв ciM'T померлого працiвника вiдомостi про заробiтну
плату (дохiд), суму сплаченого единого внеску та iншi вiдомостi про
застраховану особу.

7. Пред'являти на вимоry працiвника Регiонального вiддiлення, на користь
якого сплачусться единий внесок, повiдомлення про взяття на облiк як платника
единого внеску та надавати iнформацiю про сплату единого внеску, в тому
числi у письмовiй формi.

8. Сприяти роботi KoMicii iз соцiального страхування, створюючи для цъого
необхiднi умови шляхом надання примiщення з вiдповiдним обладнанням для
проведення iT засiдань та узгодження питань про ik проведення у зруrний для
членiв KoMiciT час з додержанням умов оплати працi за ix мiсцем роботи,
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забезпечення KoMicii iнформацiйними та довiдковими матерiалами, органiзацiТ
та проведення спiльно з робочими органами виконавчоi дирекцii Фонду
соцiального страхування навчання членiв KoMicii з питань
заг€шьнообов'язкового державного соцiального страхування.

9. Здiйснювати контроль за правильним нарахуванням i своечасною та в
повному обсязi виплатою допомоги працiвникам за рахунок коштiв Фонду
соцiального cTpaxyBaHHrI.

10. Сприяти забезпеченню вiдновлення здоров'я застрахованих осiб
шляхом лiкування в реабiлiтацiйних вiддiленнях санаторно-курортних закладiв
пiсля перенесених захворювань i травм за рахунок коштiв Фонду соцiального
страхування.

1 1. Запобiгти вчиненню будь-яких дiй, rцо можутъ призвести до прийняття

разом iз працiвником спiльного рiшення, яке може в подальшому зашкодити
працiвниковi або членам його ciM'i реалiзувати свое право на матерiальне
забезпечення та отримання соцiальних послуг вiдповiдно до Закону УкраiЪи
пПро загаJIьнообов' язкове державне соцiалъне страхування)).

12. Пiд час планування бюджетних запитiв передбачати видатки на
вiдрахування Профспiлцi на кулътурно-масову, фiзкультурну та оздоровчу
роботу в розмiрi не менше нiж 0,3 вiдсотка фонду оплати працi за рахунок
видiлення додаткових бюджетних асигнувань.

Члени трудового колективу зобов'язуються:

1. Свосчасно надавати достовiрнi документи, на пiдставi яких
призначаеться матерiальне забезпечення та надаються соцiальнi послуги
вiдповiдно до Закону Украiни uПро загаJIьнообов'язкове державне соцiальне
страхування)).

2. Свосчасно повiдомляти про обставини, що впливають на умови або
змiни розмiру матерiального забезпечення та соцiальних послуг.

Профспiлка зобов'язуеться :

1. Контролювати забезпечення додержання Адмiнiстрацiею зобов'язань
rцодо соцiальних гарантiй, пiльг та компенсацiй працiвникам-членам
Профспiлки згiдно з !оговором.

2. Вносити KoHKpeTHi пропозицiТ Адмiнiстрацii rцодо соцiально-побутового
забезпечення, оздоровлення, профiлактики та зниження рiвня захворюваностi,
органiзацii культурно-масовоТ, фiзкультурноi роботи серед працiвникiв-членiв
Профспiлки, надання iм соцiальних пiльг.

З. Представляти iнтереси працiвникiв у роботi KoMiciT з соцiального
страхування.

4. Вишукувати можливостi для оздоровлення i вiдпочинку дiтей
працiвникiв-членiв Профспiлки, сiмейного вiдпочинку для батькiв з дiтьми на
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пiльгових умовах.

5. Надавати консультативну i методичну допомогу з питань соцiального
захисту працiвникiв-членiв Профспiлки.

б. Забезпечувати реалiзацiю права членiв Профспiлки на отримання
профспiлкових заохочувчцIьних та компенсацiйних виплат, виплат на
ОЗДоровлення, придбання лiкiв, виплат чи подарункiв з нагоди дня народження,
ювiлейноi дати, професiйного свята та iнших виплат за рахунок коштiв
Профспiлки вiдповiдно до встановленого порядку та на пiдставi рiшення
профспiлкового KoMiTeTy Профспiлки.

VII. PiBHicTb i недискримiнацiя

Сторони домовилися:

1. Враховувати, що вiдносини мiж Адмiнiстрацiею i працiвниками, а
Також мiж працiвниками Регiонального вiддiлення булуються на засадах
rендерноТ piBHocTi та недопущення будь-яких дискримiнацiйних дiй.

2. Щiяльнiсть Регiонального вiддiлення rрунтуеться на принципi
недискримiнацii, що передбачас незалежно вiд певних ознак:

1) забезпечення piBHocTi прав i свобод осiб таlабо груп осiб;

2) забезпечення piBHocTi перед законом осiб таlабо груп осiб;

3) поваry до гiдностi кожноi людини;

4) забезпечення рiвних можливостей осiб таlабо груп осiб.

З. За рiшенням трудового колективу та за погодженням з Профспiлкою
обов'язки уповноваженого з rендерних питань - радника начальника
регiонального вiддiлення покJIадаються на одного з працiвникiв Регiонального
вiддiлення на громадських засадах. Положення про уповноваженого з
Гендерних питанъ - радника начальника регiона_гrьного вiддiлення
затверджу€ться окремим нак€вом начаJIьника регiонального вiддiлення.

Сторони зобов'язуються :

1. Вживати заходiв, спрямованих
трудового колективу. Проводити
пропагандистську дiяльнiсть з питань
протидii насильству за ознакою cTaTTi.

2. Щотримуватися принципу недискримiнацii у своiй дiяльностi.

3. Сприяти збалансованому представництву статей в управлiннi та
прийняттi рiшень. flотримуватися принципу забезпечення рiвних прав та
можливостей жiнок i чоловiкiв у своiй дiяльностi, rендерного паритету на
керiвних посадах.

4. Застосовувати позитивнi дiТ, спрямованi на досягнення збалансованого

на формування ГендерноТ культури
просвiтницьку та iнформацiйно-
rендерноi piBHocTi, запобiгання та
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спiввiдношення жiнок i чоловiкiв у рiзних сферах службовоi дiяльностi, а також
серед рiзних категорiй працiвникiв.

5. В межах повноважень забезпечувати виконання загальнодержавних та
регiональних про|рам з питань забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок
i чоловiкiв, запобiгання та протидii насильству за ознакою cTaTi.

6. Забезпечувати piBHi права
працевлаштуваннi, просуваннi по
перепiдготовцi.

та можливостi чоловiкiв та
пiдвищеннi квалiфiкацii та

жlнок у
службi

7. З метою забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв у
працi та одержанню винагороди за неi:

створювати умови працi, якi дозволяли б жiнкам i чоловiкам здiйснювати
трудову дiяльнiсть на рiвнiй ocHoBi;

забезпечувати жiнкам i чоловiкам можливiсть сумiщати трудову дiяльнiсть
iз сiмейними обов'язками;

здiЙснювати piBHy оllлату працi жiнок i чоловiкiв при однаковiй
квалiфiкацii та однакових умовах працi;

Вживати заходiв щодо створення безпечних для життя i здоров'я умов
працi;

Вживати заходiв щодо унеможливленнrI та захисту вiд випадкiв
сексу€Llrъних домагань та iнших проявiв насильства за ознакою cTaTi.

8. Не допускати будь-якоТ дискримiнацii у сферi працi, зокрема порушення
принципу piBHocTi прав i можливостей, пряме або непряме обмеження прав
працiвникiв залежно вiд раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших
переконань, cTaTTi, rендерноТ iдентичностi, сексу€tльноi орiснтацii, етнiчного,
соцiального та iноземного походження, BiKy, стану здоров'я, iнвалiдностi,
пiдозри чи наявностi захворювання на ВIJVСНIД, сiмейного та майнового
стану, сiмеЙних обов'язкiв, мiсця проживання, членства у професiйнiй спiлцi чи
iншом5. об'еднаннi громадян, участi у страйку, звернення або HaMipy звернення
до суду чи iнших органiв за захистом cBoik прав або надання пiдтримки iншим
працiвникам у захистi Тх прав, за мовними або iншими ознаками, не
пов'язаними з характером роботи або умовами iT виконання.

Адмiнiстрацiя зобов'язуеться:

1. Сприяти забезпеченню рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв пiд
час прийняття на роботу до Регiон€шьного вiддiлення.

2. Забезпечити рiвний доступ громадян до державноi служби вiдповiдно до
квалiфiкацii i професiйноi пiдготовки незалежно вiд cTaTi претендента.

З. Не допускати необrрунтованих обмежень або надання необrрунтованих
переваг певним категорiям громадян пiд час вступу на державну службу та i]
проходження.



4. Залучати уповноваженого з rендерних питань - радника начальника

регiонального вiддiлення до участi у спiвбесiдi при прийняттi на роботу для
усунення дискримiнацii та забезпечення комплектування кадрами з наданням
переваги особi тiеi cTaTi, щодо якоi icHye дисбаланс.

5. Забезпечити невiдкладне вжиття заходiв для усунення проявiв
дискримiнацii у випадку надходження вiдповiдних скарг працiвникiв.

6. Сприяти органiзацiТ перепiдготовки i пiдвиrцення квалiфiкацii жiнок, якi
повертаються з вiдпустки по догляду за дитиною, посиленню органiзацiйних i
правових гарантiй для реалiзацiТ жiнками права на працю.

Профспiлка зобов'язуеться :

1. Пропагувати системи цiнностей rцодо рiвного розподiлу сiмейних та
професiйних ролей мiж чоловiками та жiнками.

2. Забезпечити розгляд скарг працiвникiв-членiв Профспiлки на випадки
дискримiнацiТ та контролювати вжиття Адмiнiстрацiею заходiв щодо усунення
проявiв дискримiнацiТ за iT наявностi.

VIШ. Гарантii дiяльностi профспiлковоi чи iнших представницьких
органiзацiй працiвникiв

Сторони домовились про таке:

1. Працiвники Регiонального вiддiлення мають право на ocнoBi вiльного
волевиявлення без будь-якого дозволу створювати профспiлки, вступати до них
та виходити з них на умовах i в порядку, визначених ik статутами, брати участь
у роботi профспiлок.

2. Працiвники Регiонального вiддiлення вiльно обирають профспiлку, до
якоi вони бажають вступити. HixTo не може бути примушений вступати або не
вступати до профспiлки. Пiдставою для вступу до профспiлки с заява
працiвника.

З. Щля реалiзацiТ повноважень профспiлок, передбачених Законом УкраТни
"Про професiйнi спiлки, ix права та гарантii дiяльностi", члени профспiлкового
KoMiTeTy Профспiлки маютъ право:

1) безперешкодно вiдвiдувати та оглядати робочi мiсця, де працюють
члени Профспiлки;

2) вимагати i одержувати вiд АдмiнiстрацiТ вiдповiднi документи, вiдомостi
та поясненюI щодо умов працi, виконання Щоговору, додержання законодавства
про працю та соцiально-економiчних прав працiвникiв;

3) безпосередньо звертатися в уснiй або письмовiй формi до посадових осiб
Регiонального вiддiлення з профспiлкових питань;

4) розмilцувати власну iнформацiю у примiщеннях Регiонального
вiддiлення в доступних для працiвникiв мiсцях;
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5) перевiряти розрахунки з оплати працi та державного соцiального
страхування працiвникiв-членiв Профспiлки, використання коштiв на соцiальнi
i культурнi заходи.

4. Прачiвникам Регiонального вiддiлення, обраним до складу
профспiлкового KoMiTeTy Профспiлки, гарантуються можливостi для здiйснення
ikHix повноважень.

5. Змiна умов трудового договору, оплати працi, притягнення до
дисциплiнарноТ вiдповiдальностi,, звiльнення (KpiM додержання загального
порядку) працiвникiв, якi е членами профспiлкового KoMiTeTy Профспiлки,
допуска€ться лише за попередньою згодою профспiлкового KoMiTeTy, членами
якого вони с.

6. Звiльнення з iнiцiативи Адмiнiстрацii працiвникiв, якi обиралися до
складу профспiлкового KoMiTeTy Профспiлки, не допускаеться протягом року
пiсля закiнчення TepMiHy, на який вони обиралися, KpiM випадкiв повноi
лiквiдацii Регiон€Llrьного вiддiлення, виявленоi невiдповiдностi працiвника
займанiй посадi або виконуванiй роботi внаслiдок стану здоров'я, який
перешкоджае rтродовженню даноТ роботи, або вчинення працiвником дiй, за якi
законодавством передбачена можливiсть звiлънення з роботи чи зi служби. Така
гарантiя не надаеться працiвникам у разi дострокового припинення
повноважень у цъому органi у зв'язку з неналежним виконанням cBoix
обов'язкiв або за власним бажанням, за винятком випадкiв, коли це обумовлено
станом здоров'я.

Сторони зобов'язуються:

1. Здiйснювати обмiн iнформацiсю про виявленi факти
законодавства УкраТни шодо забезпечення прав i гарантiй
профспiлок, з метою вжиття заходiв до iх усунення.

2. З метою сприяння пiдвищенню ефективностi проведення соцiального
дiалогу, застосуванню кращих прикладiв з свропейськоi практики проводити
спiльнi заходи з вiдповiдноТ тематики.

Адмiнiстрацiя зобов'язуеться :

1. Сприяти створенню належних умов для дiяльностi Профспiлки.

2. Не втручатись у статутну лiяльнiсть Профспiлки.

З. Забезпечувати реалiзацiю права працiвникiв Регiонального вiддiлення
на об'еднання у професiйнi спiлки та додержання прав та iHTepeciB профспiлок.

4. Не допускати будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг при

укладеннi, змiнi або припиненнi трудового договору у зв'язку з належнiстю або
нен€lJIежнiстю до профспiлок чи певноi профспiлки, вступом до неТ або виходом
iз неi.

5. Визнавати профспiлки повноважними представниками працiвникiв

порушень
дiяльностi
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Регiонального вiддiлення i захисниками TxHix трудових, соцiально-економiчних
прав та iHTepeciB, спiвпрацювати з Профспiлкою в ix реалiзацiТ, сприяти у
встановленнi дiлових партнерських взасмовiдносин з членами Профспiлки.

6. У разi потреби надавати членам профспiлкового KoMiTeTy Профспiлки,
вiльний вiд роботи час iз збереженням середньоТ заробiтноi плати для участi в

консультацiях i переговорах, виконання iнших громадських обов'язкiв в
iHTepecax трудового колективу) а також на час участi в роботi профспiлкового
KoMiTeTy, не менше нiж три години на тиждень.

7. Надавати працiвникам, обраним до складу профспiлкового KoMiTeTy
Профспiлки, додаткову вiдпустку iз збереженням середньоТ заробiтноi плати
тривалiстю до б календарних днiв на час профспiлкового навчання.

8. Надавати можливiсть уповноваженим представникам Профспiлки
представляти свою позицiю на апаратних нарадах у начальника регiонального
вiддiлення.

9. Надавати для роботи профспiлкового KoMiTeTy Профспiлки та
проведення зборiв членiв Профспiлки примiщення з yciM необхiдним
обладнанням, зв'язком, опаJIенням', освiтленням, прибиранням.

10. За наявностi письмових заяв працiвникiв, якi е членами Профспiлки,
щомiсячно i безоплатно утримувати iз заробiтноТ плати та перераховувати на

рахунок Профспiлки членськi профспiлковi внески в термiни, встановленi для
вигIлати заробiтноТ плати за другу половину мiсяця. Не затримувати
перерахування зазначених коштiв.

1 1. В тижневий TepMiH надавати на запит Профспiлки iнформацiю з питань

умов працi та оплати працi працiвникiв-членiв Профспiлки, та виконання
Щоговору.

IX. Контроль за виконанням .Щоговору

Сторони зобов'язуються:

1. Забезпечи-гиу межах cBoik повноважень реалiзацiю Щоговору.

2. Здiйснювати в рамках cBoix повноважень контроль за виконанням
цього.Щоговору.

З. Хiд виконання ,.Щоговору обговорювати на спiльних нарадах
АдмiнiстрацiТ та профспiлкового KoMiTeTy Профспiлки.

4. Здiйснювати безоплатно обмiн наявною у CTopiH iнформацiею,

документами i матерiалами, статистичними даними з питань .Щоговору для
виконання взятих на себе зобов'язань та контролю за реалiзацiсю Щоговору
iншою стороною.

5. У разi несвосчасного виконання зобов'язань Щоговору аналiзувати
причини та TepMiHoBo вживати заходiв щодо забезпечення ix реалiзацiТ.
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6. Осiб, винних у невиконаннi положень .Щоговору, притягувати до
вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством.

7. У зв'язку зi змiнами чинного законодавства з питаньl що € предметом
колективно-договiрного регулювання, а також у разi невиконання положенъ
цього .Щоговору з об'ективних причин (погiршення фiнансового стану через
економiчнi труднощi, iншi об'ективнi причини) своечасно вносити до Щоговору
вiдповiднi змiни i доповнення за взасмною згодою CTopiH пiсля проведення
колективних переговорiв.

х. Заключнi положення

1. !оговiр пiдписано у трьох примiрниках, якi мають однакову юридичну
силу.

2. Хtодна iз CTopiH у перiод дiТ Щоговору не може припинити виконання
взятих на себе зобов'язань.

З. lоговiр пiдлягае повiдомнiй ресстрацii у порядку,, передбаченому
чинним законодавством.

Начальник Регiонального вiддiлення
Фонду державного майна
в Херсонськiй областi, Автономнiй
Республiцi Крим та м. Севастополi

Галина ТЕСЛЮк

Голова ПервинноТ профспiлковоi
органiзацii ПрофесiйноТ спiлки
працiвникiв державних установ
УкраiЪи в Регiональному вiддiленнi
Фонду державного майна
в Херсонськiй областi, Автономнiй
Республiцi Крим та м. Севастополi
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!одаток 1

до Колективного договору
(пункт 4 частини першоТ

роздiлу IV)

ПРАВИЛА ВНУТРIШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

I. Загальнi положення

1. Цi Правила внутрiшнього трудового розпорядку (д-i Правила)
ВИЗНаЧаЮтЬ Загzlпьнi положення щодо забезпечення чiткоi органiзацiТ працi,
налеЖних безпечних умов працi, пiдвищення ii продуктивностi та ефективностi,
Рацiонального використання робочого часу, змiцнення трудовоi дисциплiни
ycix працiвникiв Регiонального вiддiлення Фонду державного майна в
Херсонськiй областi, Автономнiй Республiцi Крим та м. Севастополi (далi -
Регiонального вiддiлення), KpiM державних службовцiв.

2. ПРавила затверджуються трудовим колективом Регiонального
ВiДДiлення за поданням начальника регiонального вiддiлення i виборного
ОРГаНУ ПеРВинноi профспiлковоi органiзацii на ocHoBi типових правил.

II. Порядок прийняття на роботу i звiльнення працiвникiв

1. Вiдповiдно до cTaTTi 4З Конституцii Украiни кожен мас право на
Працю, що включае можливiсть заробляти собi на життя працею, яку BiH вiльно
обирае або на яку вiльно погоджуеться.

2. Право на працю реалiзусться шляхом укладення мiж працiвником i
Регiональним вiддiленням трудового договору, з? яким працiвник
зобов'язусться виконувати роботу, визначену цим договором, з пiдляганням
ПРаВИЛаМ внутрiшнього трудового розпорядку, а РегiонаJIьне вiддiленн
Виплачувати працiвниковi заробiтну плату i забезпечувати умови працi,
необхiднi для виконання роботи, передбаченi законодавством про працю,
колективним договором i угодою cTopiH.

Трудовий договiр може бути:

1) безстроковим, що укладаеться на невизначений строк;

2) на визначений строк, встановлений за погодженням cTopiH;

З) таким, що укладаеться на час виконання певноТ роботи.
Строковий труловий договiр укладаеться у випадках, коли трудовi

вiдносини не можуть бути встановленi на невизначений строк з урахуванням
харакТеру наступноi роботи, або умов iT виконання, або iHTepeciB працiвника та
в iнших випадках, передбачених законодавчими актами.
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З. Укладання трудового договору, переведення на iншу роботу,
припинення трудового договору оформляеться наказом начальника

регiонального вiддiлення, який оголошу€ться працiвнику пiд розпис. У разi
призначення або звiльнення працiвника зазначаються найменування роботи
(посади) згiдно з Нацiонапьним класифiкатором УкраТни ДК 00З:2010
"Класифiкатор професiй> та штатним розписом Регiоналъного вiддiлення,
повна дата (число, мiсяць, piK) фактичного виходу працiвника на роботу
(припинення трудових вiдносин), умови оплати прачi (розмiри його посадового
окладу) вiдповiдно до штатного розпису, надбавок та доплат, а також iншi
icToTHi умови трудового договору.

4. Працiвник не може бути допущений до роботи без укладення
трудового договору, оформленого нак€Lзом начаJтьника регiонального
вiддiлення, та повiдомлення центрального органу виконавчоi влади з питань
забезпечення формування та реалiзацii державноi полiтики з адмiнiстрування
сдиного внеску на заг€LгIьнообов'язкове державне соцiальне страхування про
прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабiнетом lVIiHicTpiB
УкраiЪи.

5. Працiвник повинен виконувати доручену йому роботу особисто i не
мае права передоручати if виконання iншiй особi,, за винятком випадкiв,
передбачених законодавством.

HixTo не мас права вимагати вiд працiвника виконання роботи, не
обумовленоi труловим договором.

6. При прийняттi нароботу кандидати зобов'язанi подати:

заяву про прийняття на роботу (призначення на посаду);

паспорт громадянина Украiни або iнший документ, що посвiдчуе особу;

трудову книжку, оформлену в установленому порядку, KpiM випадкiв, коли

фiзична особа влаштовусться на роботу вперше;

вiйськово-облiковий документ (для призовникiв - посвiдчення про
приписку до призовноТ дiльницi, для вiйськовозобов'язаних - вiйськовий квиток
або тимчасове посвiдчення);

у випадках, передбачених законодавством, - також документ про ocBiTy
(сгrецiальнiсть, квалiфiкацiю),, про стан здоров'я та iншi документи.

7. При укладеннi трудового договору заборонясться вимагати вiд осiб, якi
поступають на роботу, вiдомостi про Тх партiйну i нацiоналъну прин€Lлежнiсть,
походження,, ресстрацiю мiсця проживання чи перебування та документи,
подання яких не передбачено законодавством.

8. Приймання на роботу призовникiв i вiйськовозобов'язаних
здiйснюеться тiльки пiсля взяття ik на вiйськовий облiк.

9. Заборонясться укладання трудового договору з громадянином, якому за
медичним висновком запропонована робота, протипоказана за станом здоров'я.
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10. При прийомi на роботу може бути обумовлене угодою cTopiH
випробування з метою перевiрки вiдповiдностi працiвника роботi, яка йому
доручаеться. В перiод випробрання на працiвникiв поширюсться
законодавство про працю. Випробування не встановлюеться при прийняттi на

роботу: осiб, якi не досягли вiсiмнадцяти poKiB; молодих робiтникiв пiсля
закiнчення професiйних навчально-виховних закладiв; молодих спецiалiстiв
пiсля закiнчення виIIдих навчаJIъних закладiв; осiб, звiльнених у запас з
вiйськовоi чи аJIьтернативноi (невiйськовоi) служби; осiб з iнвалiднiстю,
направлених на роботу вiдповiдно до рекомендацii медико-соцiалъноТ
експертизи; осiб, обраних на посаду; переможцiв конкурсного вiдбору на
замiщення BaKaHTHoi посади; осiб, якi пройшли стажування при прийняттi на
роботу з вiдривом вiд основноi роботи; вагiтних жiнок; одиноких MaTepiB, якi
мають дитину BiKoM до чотирнадцяти poKiB або дитину з iнвалiднiстю; осiб, з
якими укладаетъся строковий трудовий договiр строком до 12 мiсяцiв; осiб на
Тимчасовi та сезоннi роботи; внутрiшньо перемiщених осiб. Випробування не
Встановлюеться також в iнших випадках, якщо це передбачено законодавством.

11. Строк випробування при прийняттi на роботу, не може перевищувати
ТРЬох мiсяцiв, для робiтникiв - одного мiсяця. Що строку випробування не
ЗаРаховуються днi, коли працiвник фактично не працював, незалежно вiд
причини.

12. Коли строк випробування закiнчився, а працiвник продовжуе
Працювати, то BiH вважаеться таким, що витримав випробування, i наступне
РОЗiРвання трудового договору допускаетъся лише на загальних пiдставах. У
РаЗi Встановлення невiдповiдностi працiвника займанiй посадi, на яку його
пРиЙнято, або виконуванiй роботi нач€шьник регiонального вiддiлення мас
Право протягом строку випробування звiльнити такого працiвника, письмово
ПОПередивши Його про це за три днi. Розiрвання трудового договору з цих
пiдстав може бути оскаржене працiвником в порядку, встановленому для
розгляду трудових спорiв у питаннях звiльнення.

1З. На Bcix працiвникiв, якi працюють понад п'ять днiв, ведуться трудовi
книжки. Працiвникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка
оформляеться не пiзнiше п'яти днiв пiсля прийняття на роботу. Що трудовоi
книжки заносятъся вiдомостi про роботу, заохочення та нагороди за успiхи в

роботi; вiдомостi про стягнення до неi не заносяться.

14. Припинення дii трудового договору може мати мiсце тiльки з пiдстав,
передбачених законами УкраiЪи.

15. Записи про причини звiльнення у трудовiй книжцi повиннi провадитись
у точнiЙ вiдповiдностi з формулюванням чинного законодавства iз посиланням
на вiдповiдну статтю, пункт закону. Щнем звiльнення вважаеться останнiй день
роботи.

16. У день звiльнення працiвниковi мае бути видана трудова книжка та
Виплаченi Bci належнi йому суми. Якщо працiвник в день звiльнення не



4

працював, то зазначенi суми маютъ бути виплаченi не пiзнiше наступного дня
пiсля пред'явлення звiльненим працiвником вимоги про розрахунок. Про
HapaxoBaHi суми, належнi працiвниковi при звiльненнi, Регiональне вiддiлення
повинно письмово повiдомити працiвника перед виплатою з€вначених сум. В
разi спору про розмiр сум, н€tпежних працiвниковi при звiльненнi, Регiональне
вiддiлення повинно в зазначений у цьому пунктi строк виплатити не
оспорювану ним суму.

17. Працiвник зобов'язаний до звiльнення з посади чи переведення на iншу
посаду передати справи i майно, довiрене у зв'язку з виконанням обов'язкiв,
особi, уповноваженiй начЕuIьником регiонапьного вiддiлення. Уповноважена
особа зобов'язана прийняти справи i майно.

Факт передачi справ i майна засвiдчуетъся актом, який складасться у двох
примiрниках i пiдписуеться уповноваженою особою (у разi потреби
представниками служб управлiннrl персонаIIом, дiловодства, бухгаJIтерсъкого
облiку) та працiвником, який звiльняеться. Один примiрник акта видастъся
працiвнику, який звiльняеться чи переводиться на iншу посаду, iнший
примiрник долrIаеться до особовоi справи цього працiвника.

III. OcHoBHi обов'язки та права працiвникiв Регiонального вiддiлення

1. Працiвники Регiонального вiддiлення зобов'язанi:

1) сумлiнно виконувати своТ труловi обов'язки, покладенi на них
трудовим договором; дотримуватися труловоТ дисциплiни та цих Правил,
свосчасно i точно виконувати накази, доручення керiвництва Регiонального
вiддiлення й безпосереднього керiвника, виданi в межах ixHix повноважень;

2) дбати про особисту безпеку i здоров'я, а також про безпеку i здоров'я
оточуючих людей в процесi виконання будь-яких робiт чи пiд час перебування
в Регiональному вiддiленнi;

З) Знати i виконl.вати вимоги нормативно-правових aKTiB з охорони працi,
правила поводження з машинами, механiзмами, устаткуванням та iншими
засобами, користуватися засобами колективного та iндивiду€lJlьного захисту;

4) у випадках, визначених законодавством, проходити у встановленому
законодавством порядку обов'язковi попереднi та перiодичнi медичнi огляди;

5) бережливо ставитися до майна Регiонального вiддiлення, вживати
заходiв до запобiгання шкодi;

6) систематично працювати над пiдвищенням рiвня професiйноТ
компетентностi;

7) не вчиняти та не брати участi у вчиненнi корупцiйних та пов'язаних з
корупцiею правопорушень;
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8) утримуватися вiд поведiнки, яка може бути розцiненою як готовнiсть
вчинити корупцiйне правопорушення, пов'язане з дiяльнiстю Регiонального
вiддiлення;

9) невiдкладно iнформувати уповноважену особу з питань запобiгання та
виявлення корупцiТ, нача_гIьника регiонального вiддiлення про випадки
пiдбурення до вчинення корупцiйного правопорушення, пов'язаного з

дiяльнiстю Регiонапьного вiддiлення;

10)невiдкладно iнформувати уповноважену особу з питань запобiгання та
виявлення корупцiТ, начальника регiонального вiддiлення про випадки
вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiею правопорушень iншими
працiвниками Регiонального вiддiлення або iншими особами;

1 1) невiдкладно iнформувати уповноважену особу з питань запобiгання та
виявлення корупцiI, нача,IIьника регiонального вiддiлення про виникнення
реаJIьного, потенцiйного конфлiкту iHTepeciB;

12)дотримуватися вимог з охорони працi, технiки безпеки, виробничоi
caHiTapii, гiгiени працi та протипожежноi безпеки, передбачених вiдповiдними
правилами та iнструкцiями;

13) спiвробiтничати з адмiнiстрацiсю у справi органiзацiТ безпечних та
нешкiдливих умов працi, особисто вживати посильних заходiв rцодо усунення
будь-якоi ситуацiТ, яка створюе загрозу його життю чи здоров'ю або людей, якi
його оточують, i навколишньому природному середовиrцу, повiдомляти про
небезпеку свого безпосереднього керiвника;

14) дотримуватися правил дiлового етикету у взаеминах з iншими
працiвниками та вiдвiдувачами Регiонального вiддiлення.

2. Конкретний перелiк обов'язкiв визнача€ться посадовими (робочими)
iнструкцiями, якi розробляються на ocHoBi fiовiдника квалiфiкацiйних
характеристик професiй працiвникiв та затверджуються начальником

регiонального вiддiлення у встановленому порядку.

З. Працiвники Регiонального вiддiлення користуються правами i
свободами, якi гарантуються громадянам УкраТни Конституцiею i законами
УкраТни, зокрема вони мають право на:

l) повагу до свосi особистостi, честi та гiдностi, справедливе i шанобливе
ставлення з боку керiвникiв, колег та iнших осiб;

2) здоровi i безпечнi умови працi;

З) оплату працi не нижче встановленого державою мiнiмального розмiру;

4) вiдпочинок вiдповiдно до законiв про обмеження робочого дня та

робочого тижня i про щорiчнi оплачуванi вiдпустки;

5) об'еднання в професiйнi спiлки з метою захисту cBoix прав та iHTepeciB;
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б) соцiальне та пенсiйне забезпечення вiдповiдно до закону, у тому числi:
матерiальне забезпечення в порядку соцiального страхування в cTapocTi, а

також у разi хвороби або реабiлiтацii, повноi або частковоТ втрати
працездатностi, матерiальну допомогу в разi безробiття тощо;

7) повну достовiрну iнформацiю про умови працi та вимоги охорони
працi на робочому мiсцi. Працiвник мас право вiдмовитися вiд дорученоТ
роботи, якщо створилася виробнича ситуацiя, небезпечна для його життя чи
здоров'я або для людей, якi його оточують, або для виробничого середовища чи
довкiлля. BiH зобов'язаний негайно повiдомити про це безпосереднього
керiвника або начальника регiонапьного вiддiлення;

8) розiрвати трудовий договiр, укладений на невизначений строк,
попередивши про це начальника регiон€lJIьного вiддiлення письмово за два
тижнi;

9) розiрвати трудовий договiр за власним бажаннrIм у визначений ним
строк, якtцо керiвництво Регiонального вiддiлення не викону€ законодавства
про працю, про охорону працi, умови колективного чи трудового договору;

10)звернення до суду для вирiшення трудових спорiв нез€lJIежно вiд
характеру виконуваноТ роботи або займаноi посади, KpiM випадкiв,
передбачених законодавством ;

11) вирiшення колективних трудових конфлiктiв (спорiв) у встановленому
законом порядку;

12) оскарження рiшення про застосування дисциплiнарного стягнення у
порядку, встановленому чинним законодавством.

4, Кожному працiвниковi гарантусться право знати своi права та
обов'язки. Закони та iншi нормативно-правовi акти, rцо визначають права та
обов'язки працiвникiв, доводяться до ik вiдома в установленому порядку.

IV. OcHoBHi обов'язки та права адмiнiстрацii Регiонального вiддiлення

1. Адмiнiстрацiя Регiонального вiддiлення зобов'язана:

1) правильно органiзувати працю працiвникiв, створювати умови для
зростання продуктивностi працi, забезпечувати трудову дисциплiну, неухильно
додержувати законодавства про працю i правил охорони працi, уважно
ставитися до потреб i запитiв працiвникiв, полiпшувати умови Тх прачi та
побуту;

2) створити на робочому мiсцi в кожному структурному пiдроздiлi умови
працi вiдповiдно до нормативно-правових aKTiB, а також забезпечити
додержання вимог законодавства щодо прав працiвникiв у га,rузi охорони
працi;
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3) забезпечувати економне i рацiональне витрачання фо"ду заробiтноТ
плати, здiйснювати оплату працi працiвникiв на пiдставi законiв та iнших
нормативно-правових aKTiB, колективного договору в межах бюджетних
асигнувань, виплачувати заробiтну плату у строки, установленi колективним
договором;

4) у випадках, передбачених законодавством, органiзувати навчання,
переквалiфiкацiю i працевлаштування осiб з iнвалiднiстю вiдповiдно до
медичних рекомендацiй, встановити на Тх прохання неповний робочий день або
неповний робочий тиждень та створити пiльговi умови працi;

5) створювати необхiднi 1.мови для по€днання роботи з навчанням;

6) створювати трудовому колективу необхiднi умови для виконання своТ
повноважень вiдповiдно до Закону УкраТни uПро трудовi колективи i
пiдвищення Тх ролi в управлiннi пiдприемствами, установами, органiзацiями>.

2. Адмiнiстрацiя виконуе своi обов'язки у вiдповiдних випадках спiльно
або за згодою з профспiлковим KoMiTeToM первинноТ профспiлковоТ органiзацii,
а також з урахуванням повноважень трудового колективу.

З. Адмiнiстрацiя Регiонального вiддiлення мае право:

1) укладати, змiнювати i розривати трудовi договори з працiвниками в
порядку i на умовах, передбачених Кодексом законiв про працю Украiни та
iншим актами законодавства про працю Украiни;

2) вести колективнi переговори й укладати колективнi договори;

3) заохочувати працiвникiв за сумлiнну ефективну працю;

4) вимагати вiд працiвникiв виконання ними трудових обов'язкiв i
дбайливого ставлення до майна, дотримання цих Правил;

5) притягати працiвникiв до дисциплiнарноТ i матерiальноi
вiдповiдальностi в порядку, встановленому Кодексом законiв про працю
Украiни та iншими актами трудового законодавства Украiни.

V. Робочий час та час вiдпочинку

1. Щля працiвникiв Регiонального вiддiлення встановлю€ться п'ятиденний

робочий тиждень iз тривалiстю роботи по днях: понедiлок, BiBTopoK, середа,
четвер - по 8 годин 15 хвилин, п'ятниця - 7 годин; вихiднi днi - субота i недiля.

2, Напередоднi святкових та неробочих днiв тривалiсть робочого днrI
скорочусться на одну годину.

З. Тривалiсть перерви для вiдпочинку i харчування становить 45 хвилин.
Перерва не включасться в робочий час, i працiвник може використовувати Ti на
свiй розсуд. На цей час BiH може вiдлучатися з мiсця роботи.

4. Порядок повiдомлення працiвником про свою вiдсутнiсть:
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1) працiвник повiдомляе свого безпосереднього керiвника про свою
вiдсутнiстъ на роботi у письмовiй формi, засобами електронного чи
телефонного зв'язку або iншим доступним способом;

2) у разi недотримання працiвником вимог пiдпункту 1 пункту З цього
роздiлу складаеться акт про вiдсутнiсть працiвника на робочому мiсцi;

3) у разi ненадання працiвником доказiв поважностi причини своеi
вiдсутностi на роботi BiH повинен подати письмовi пояснення на iм'я
начапьника регiон€lJIьного вiддiлення щодо причин свосТ вiдсутностi.

Вимоги цього пункту не застосовуються до працiвникiв пiд час виконання
ними трудових обов'язкiв в режимi дистанцiйноТ або надомноi роботи.

5. Забороняеться в робочиiц час вiдволiкати працiвникiв вiд виконання
TxHix трудових обов'язкiв.

6. Робота у вихiднi днi забороня€ться. Залучення окремих працiвникiв до
роботи у цi днi допускаеться тiльки з дозволу профспiлкового KoMiTeTy
первинноi профспiлковоi органiзацii i лише у виняткових випадках, lцо
визначаються законодавством.

Залучення працiвникiв до роботи у вихiднi днi провадиться за письмовим
наказом начапьника регiонального вiддiлення.

7. Надурочнi роботи не допускаються. Начальник регiонального
вiддiлення може застосовувати надурочнi роботи лише у виняткових випадках,
що визначаються законодавством, з дозволу профспiлкового KoMiTeTy
первинноi профспiлковоТ органiзацiТ.

8. Для працiвникiв Регiонального вiддiлення може встановлюватися
гнучкий режим робочого часу, запроваджратися надомна або дистанцiйна
робота у порядку, передбаченому чинним законодавством.

9. YciM працiвникам, якi перебувають у трудових вiдносинах з

Регiональним вiддiленням, надаються щорiчнi вiдпустки, дсlда,гкФýi вiдпзrсr,ки _v

зв'я:зку з навчанняL4. творчi вiдп,vстки, *ol{iaлbHi вiдi;усэ,кlя" Bij,ttivcTKlr без
збсрехсення заробiтлrоТ платlт та iилиi вrпдL, вiдпустоlс вiдповiдно до
законс]l:lавс]]t}а лро rIpil] lю.

VI. Вiдповiдальнiсть працiвникiв за порушення трудовоТ дисциплiни

1. Трудова дисциплiна в Регiональному вiддiленнi забезпечуеться
створенням необхiдних органiзацiйних та економiчних умов для нормальноТ
високопродуктивноi роботи, свiдомим ставленням до працi, методами
переконання, виховання, а також заохоченнями за сумлiнну працю. Що
працiвникiв, якi порушують трудову дисциплiну, в необхiдних випадках
застосовуються заходи дисциплiнарного i громадського впливу.
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2. За порушення трудовоТ дисциплiни до

застосовано тiльки один з таких заходiв стягнення:

догана;

звiлънення.

працiвника може бути

з.,щисциплiнарне стягнення застосовусться безпосередньо за виявленням

проступку, аJIе не пiзнiше одного мiсяця з дня його виявлення, не рахуючи часу

звiльнення працiвника вiд роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю або

перебуваннЯ йогО У вiдпустцi. Щисциплiнарне стягнення не може бути

накладене пiзнiше шести мiсяцiв з дня вчинення проступку.

4. За кожне порушення трудовот дисциплiни може бути застосовано

тiлъки одне дисциплiнарне стягнення. При обраннi виду стягнення начаIIъник

регiоналъного вiддiлення повинен врахувати тяжкiсть вчиненого проступку,

заподiяну ним -*оду, обставини, за яких вчинено проступок i попередню

роботу працiвника.

5.'.що застосування дисциплiнарного стягнення нач€шьник регiонального

вiддiлення повинен зажадати вiд порушника трудовоi дисциплiни писъмовi

пояснення. Якщо працiвник вiдмовлястъся надати пояснення з приводу

здiйсненого проступку, про це складаеться вiдповiдний акт, Вiдмова працiвника

наДаТиПоясненнянесПерешкоДоЮДляЗасТосУВаннясТяГнення.

6. Стягнення оголошуеться в наказi начаJIьника регiон€Lльного вiддiлення

i повiдомляетъся працiвниковi пiд розписку. Якrцо працiвник вiдмовляеться вiд

пiдпису, складаеться вiдповiдний акт,

'7. Якщо протягом року з дня накладення дисциплiнарного стягнення

працiвника не буле пiддано новому дисциплiнарному стягненню, BiH

вважасться таким, що не мав дисциплiнарного стягнення, Якщо працiвник не

допустив нового порушення трудовоI дисциплiни i до того ж проявив себе як

сумлiнний працiвник, то стягнення може бути зняте до закiнчення одного року,

протягом строку дii дисциплiнарного стягнення заходи заохочення до

працiвника не застосов}.ються.

8. Залежно вiд тяжкостi здiйсненого проступку притягнення працiвника

до дисциплiнарноi вiдповiдальностi не викJIючае також з€tлучення його до

iнших видiв вiдповiдальностi - матерiалънот, адмiнiстративноi, кримiнальноi,

g. Замiсть накJIадення дисциплiнарного стягненн,I начаJIьник

регiонального вiддiлення мае право передати питання про порушення трудовоi

дисциплiни на розгляд трудового колективу,

VII. Заохочення за успiхи в роботi

1. За зразкове виконання трудових обов'язкiв, iнiцiативу, тривалу i

бездоганну роботу, значнi трудовi досягнення та особливi заслуги до

працiвникiu Ре.iонаJIьного вiддiлення застосовуються Taki заходи заохоченIuI:
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l) представлення до нагородження вiдомчими заохочув€tльними
вiдзнаками Фонду державного майна УкраiЪи вiдповiдно до Положення про
вiдомчi заохочувальнi вiдзнаки Фонду державного майна УкраТни;

2) представлення до нагородження урядовими вiдзнаками та вiдзначення
урядовою нагородою (вiтальний лист, подяка, почесна грамота);

3) представлення до вiдзначення державними нагородами.

2. Заохочення застосовуються за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM
первинноi профспiлковоi органiзацiТ.

З. Заохочення оголошуються в урочистiй обстановцi i заносяться до
трудових книжок працiвникiв вiдповiдно з правилами ik ведення.

Головний спецiалiст
з питань персонапу

погодяtую

Голова п оi профспiлковоi органiзацii

АЛЛа PAKIIIA
/a/;z,ar

%у Iрина ЯКИМЕНКО



Щодаток 2

до Колективного договору
(пункт б частини першоi

роздiлу IV)

СПИСОК ПОСАД
регiонального вiддiлення Фонду державного майна в Херсонськiй

областi, двтономнiй Республiцi Крим та м. Севастополi,

для яких може встановлюватися ненормований робочий день

Водiй автотранспортних засобiв

Головний спецiалiст
з питань персонаJIу Iрина ЯКИМЕНКО@-у



lодаток 3

до Колективного договору
(пункт 15 частини першоТ

роздiлу IV)

ПЕРЕЛIК ПОСАД
Регiонального вiддiлення Фонду державного майна в Херсонськiй

областi, Автономнiй Республiцi Крим та м. Севастополi, якi мають право
на щорiчну додаткову вiдпустку за особливий характер працi

1. Перелiк rrосад працiвникiв, що мають право на rцорiчну додаткову вiдпустку
за особливий характер працi, як працiвникам, якi працюють на електронно-
обчислювzLльних та обчислювzLльних машинах згiдно з fIунктом 58 роздiлу ХХII
Списку виробництв, робiт, професiй i посад працiвникiв, робота яких пов'язана з

пiдвищеним нервово-емоцiйним та iнтелектуаJIьним навантаженням або виконусться
в особливих природних географiчних i геологiчних умовах та умовах пiдвищеного
ризику для здоров'я, що дае право на щорiчну додаткову вiдпустку за особливий
характер працi, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 17 листопада 1997 року М 1290 iз змiнами:

Назва посади
Тривалiсть rцорiчноТ додатковоi

вiдпустки за особливий характер працi,
календарних днiв

Провiдний iнспектор 4

2. Перелiк lrосад працiвникiв, rцо мають право на rцорiчну додаткову вiдпустку
за особливий характер працi, як працiвники з ненормованим робочим днем:

Назва посади
Тривалiсть щорiчноТ додатковоТ

вiдпустки за особливий характер шрацi,
кzlJIендарних днiв

Водiй автотранспортних засобiв
,7

Головний спецiалiст
з питань персон€шу Iрина ЯКИМЕНКО@-t
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