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загальнi положення
ДФrий колекIивЕий логовiр 1тладепий вiдповiдно до Закону УкраiЕи "Про колекпrввi

договори i цоди" i визвачае взаемвi виробничi, трудовi i соцiальво-економiщIi вiдносици
мiж роботодавцем i виборяим органом первияноj профспiлковоi оргалiзацii
Закарпатського обласного центру зайнятостi.

Умови дапого колекгивного договору е обов'язковпми лля Сюрiв, якi його пiдписа,ти.

Щi 1мови у випалку буль-якrтх суперчок i розбiжвостей не мож}ть тактуватися як TaKi, що
погiршуoть, у порiвнянвi з чиняим заководавством Украiни, ставовице працiвникiв, iнакше
вiдповiднi 1мови визпшоться ведiйсними.

Положевня даного колективяого договору поширюються на Bcix працiвIiикiв обласного
чепцу зайнятостi та його фiлiй, е обов'язковi як для керiвництва й управлiяського
персопапу , так i для кожного llлеяа трудового колективу .

Жодна iз CTopiB, цо ук.JIала кодективний договiр, ве може в одцосторонЕьому порядку
припивити Його дiю або викованвя cвoik зобов'язань за дапим колективним договором.

,Щавий колекrиввий договiр зберiгае аилу у випацку змiви складу, сцlуктури i
Еаймсцуванвя устапови, а у випадку реоргапiзацii уqrапови колективЕий договiр мохе бли
перегJLян)пий за згодою CTopiH.

ПодоженЕя давого колеIсивЕого договору дiють до пiдлисмня нового колективвого
договору мiж Сторонами.

Роздiл 1

Загальнi права i обов'язки cTopiн
Роботодавець зобовlязу€ться:

l.Затsердхуватп для кожного працiввика посадовi iнструкцii та iншi документи,
визяачаоть його фувкцiовальвi обов'язки, i вимагати 1х викояапrrя.

2.Вжиsати заходи дrя забезпеченн, прод,lсгиsноТ зайнятостi ,а саме :

-виплачувати заробiтну плаry 2 рщи в мiсячь:
-надавати шорiчяi оплачуваrri вiдлустхи ;

-забезпечувати умови пршli, необхiдпi для виконаяяя рботtt;
-створювати працюючгм здоровi i безпечяi 1т,.rови працi ;

3.3вiльневня працiвпикiв, реорганiзачiю стр)qсг}?и, акороченЕя штатiв проводити
вiдповiдпо до чинцого зlконодавства, а qаме:

а) звiльпенвя членiв виборвого оргапу псрвинвоi профспiлковоi оргапiзачii з iвiuiативи
роботодавця здiйснюмти тЬки за згодою виборчого оргапу ППО;

б) повiдомляти виборний оргаr ППО, працiввикiв центру зайвятостi не менш, як за
два мiсяцi пр вамiри здйснювати змiву в cTpyKrypi, реоргавiзацiю та iншi
заход-r, коцi призведугь до звЬнення працiвЕикiв ] роботи;

в) при скорченнi rцгатiв, у разi неможrrивостi прачевлашryвання у центрi
зайцяrостi, апршrцt працевлацrryванню працiвникiв черсз службу
зайцгrостi.



4.забезпе.лtти 40-годщ rй рбо.пrй тпхсдеrrь, якцй qоЕдаеться з 5-ти робо.поl дriв.
Роботу у вихiдIi, свягковi .щi комп9цсувати в поряд(у, впзначеЕому дiю,ддl тудовш
закоподавсгвом Уrсраiпи.

5.Перiоли.пrо, ве рiдпе одвого разу на 5 poKiB, забезпеч5вати пiдвцщеrпrя
юалiфiмцii црацiввпкiв.

_ Цц9qрцдй олгlн первпнноi профсцiлковоi
органвацrr зооов'язу€ться:

1. Представд.rги irrTcpecr коя<вого .леца первиЕцоi профспirп<овоi оргапiзацii з ycix
пптань, пов'язапих з прlrйомом ва роботу та звiльнепяям з рботи, псреводом ца iцшу
роботу, пЬищевням l@алiфiкацii.

2. Сприяги створепшо сприягливоi трудовоi атмосфери у колекгrrвi.
З, Проводfги BlD(oBIry роботу з метою цедопущецня з боку працiвпикiв вчлнкiв,

несlмiсвих з посадою соцiапьяого працiвника Фо таких, що дискремгуоть службу
зайнятостi.

4. Брати учасгь у розрбцi док}меггЬ щодо матерiаIьного стпму.lчовання працiвнпкiв,
передба.п.rвшп у них, зокрем4 видt заохоченrrя працiвrrпкiв за сумлiнпу працю.

5. оргаrriзоврати вiтаяня прачiвникiв:
- з Новим роком;
- чоловiкiв - з,Щнем захисника Вiтчизни;
- жiвок - з Днем 8 Березвя;
_ ювirrярiв та iменицнпкЬ з днем цардкеЕItя.
_ з одружецЕям та Еарджеlпrям дитшrи

6. Здiйсвювати ковтрош за викоцанtям договору та iнформ)вати колекгпв пр йоm
викоliаншI 1 раз ва piK.

7. Надавати пршсгrдшу допомоry впвiльвевим працiввикам у вирiшевпi пlrrашrя i.x
працевлацгуваIIяя.

8. Забезцеч}вати дотримашrr тудовоi дrсциплiци, прашtл поведiвки та правrtл
внугрiшлього тудового рзпорядry.

fgerrи трудового колектпву зобов'язуються:
l. С}ъrлiЕцо та л<iсво викон)ватп cBoi функцiопальнi обов'язки, iра.rцовати

чссrrо i добрсовiсrrо, Еестп персонзUIыlу вiдповiдапьнiсть за викопаявя сл5пr<бових
обов'язкiв, покпадеЕцХ па HIDL пряцUrтИ iнiцiативУ i творчiстъ, ДОТРЦIrryВаТИСЬ
встiцlовJlецоm розпорядка дяя.

2. Посгiйво пiдвищратп свiй профеаiйниfi piвcнb.
З.Утпмратп у Е&,Iежному сгаrri свое робоче мiсце.
4. Створювати i зберiгатп спрпят.тшву атмосферу у колекплвi.
5.,Щотримlватись Правил вЕуIрiшнього трудового рзпоряд(у (додаток 2 ) та Правцл

професiйцоi Етпки Та поведiцкИ працiвникiв ( додаток З)
6..Щбайлпво ставштись до майца служби зайнятостi, рацiонаJtьЕо витрачатlr

ецсргореа}тсu.

Стороцц зобов'язуються:

,l



Оператиsпо вживати зl|ходи до ус}aЕення цередумов
тру.чових спорiв, у разi i.x виIiикIiепня прагнуrи до врегуJIюваипя
процед}т У порядку, вцзЕаченому чиЕним заководzвством.

винпкнеЕня колсктивних
спору цJlяхом примирних

Роздiл 2

Трудовi вiдносини
Режим працi та вЦпочиЕку

Роботодавець зобовrязу€ться:
1. ознайомлювати пiд рзпис працiвпикiв з посаловими iнструкцiями при i.x прийомi па

робоry, перемiщепнi на iншi поса.ци, змiвi кола сл}жбових обов'язкiв, попередхепцям про
спецiальнi обмеженця, встаrrоыIеяi Закоцом Украiни''Про затIобiгавня корупцii.',
правплами внутрiшнього тудового розпорядýl тощо.

2, Розривати трудовий договiр з працiвниками ва пiдставi Lп,|,2-5,'7 ст.40 та п.п,2,3
cT.4l КЗПП з лотримzlнцям порядку, визначепого ст.43 КЗПП Украiпи.

З. Оlримавшц BИoMocTi про вiдслвiсть у працiвника заборговано9тi перед устаЕовою,
(обхiднЕй листок працiвника, якиЙ звiльнясться з установи ) провести повний розрах}ток
га звiльнити працiвника у вiдповйностi до jдцgлбддgствa.

4. НадаватИ працiвникам центу зайвrтостi щорiцri вiдпустки згЙпо з графiком,
затвердженим дирекrcром центру ве пiзнiше 10 сiчня поточвого року, а також поза графiком
у вставовлепих законом випадк€ц.

5. Гараrrryвати щорiчнi вiдпустки :

-працiвпикам, оплата працi яких здiйснюсгься згiдцо з Еаказом Miпic'epc'Ba
екопомiки, торгiвлi та сйьського господарства Украiни R|д26,о2,2о2l р. }Ф 396 '.Про 1тловиоплати працi працiвникiв ДержавЕоi слухби зайнятостi '' - 24 календарних днiв та 7
каJIеЕдарЕпх лнiв за робоry з венормоваЕим робочим днем вiдповiдно з перелiком посад
(додаток N9 l ).

-обслуговуrочому персоналу (водiям, пйсобIrим робiтЕикам та прибиральЕикам
службових примiщень), оцлата якID( здiйсцю€ться згiдно з пмазом MiHicTepcTBa працi
УкраiЪи вiл 02.10.1996 року N9 77 '' Про рлови оплати працi робiтЕцкiв, зайнятих
обслуговувапням оргавiв виконавчоi влади мiсцевого 

"*oup"oyu*"" та ii викопавчих
оргапiв, органiв прокlратури, судiв та iнших оргапiв'' триваrriстю 24 калецдарнi днi.

6. Забезпечувати виплаry працiввикам заробiтвоi плати за перiод щорiцrоi вйпустки
не пiзяiше, пiх за три днi до початкУ вiдпустки cT.l15 КзцПУ, cT.it Закону УкраrЪи ''Про
вiдпустки", за ппсьмовою згодою пралiвника в строки, передбаченi дlя виплам заробiтцоj
плати.

"о*Чr,g8ff 
,ЧЪбJ"Ц;аi.,J.;РВЦННОi профспiлковоi
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1. Надамти члевам профспiлки безкоштовнi роз'ясвепня та консультацii з чиняого

законодiвства,

Роздiл 3

Оплата працi та iT нормування

Роботодавець зобовlязу€ться:

l.Оплату працi працiвпикiв здiйсrтюватл у вiдповiдцостi до наказу MiBicTepcTBa

розвитку економiки, торгiвлi та сйьського господарства YKp?iiHr:. вlд26.02-2021року Nэ 396

" Про умови оплати прачi прачiвнлкiв ,Щержавноi службп зайrrятостi".

вqIлIовлюватIt:

конкрегнi розмiри посадових окладiв в залежностi вiд квалiфiкачii, складноqтi

роботlr та вiдповiдrо до затверджеЕих цим Еаказом схем посадових окладiв,

заступникам керiвникiв, заступник.lм керiвникiв стр}ттурfiих пiдроздiлiв. лосади

якцх Ее передбачепi цим наказом - поса,довi оклади встаношlювати яа 3-7 вiдсоткiв

пижче, пiж передбачений схемою посадовий оклад вiдповiдяого KepiBBlKa.

надбавку за iнтепспввiсть прачi - ло 100 вiдсоткiв посадового окладу. Розмiр

вадбавки за iнтепсивнiсть працi вст€lновлю€ть€я залеrкяо вiд викояання працiвником бirьш
складвоi i вiдповiдалъноi роботи у порiвrrяянi з iвшими працiввиками, об'сму я.ваптаlкенвя

на працiвпика та iвтенсиввостi виконравоi пим роботи. У разi весвоечасного виконанЕя

завдань, погiршепrrя якостi рботв i порушевня тудовоi дисциплiви ця падбавка

скасовуеться або ii розмiр зменlлу€ться.

праtiвникам (KpiM заступникiв керiвникiв, керiвникiв ст},lсг}тних пiлроз,лiлiв та 'ix

заступвикiв) лоплати :

за викопапня обов'язкiв тимчасово вiдсупriх працiвникiв цих самих категорiй

персоналу ( у разi вiлсуrяостi внаслiдок тимчасовоТ Еепрацездатвостi, перебувавня у
вiдпустцi бФ збереження заробiтноТ ллати. у вiлпустчi у зв'язку з вагiтнiстю i пологами.

у вiдпустчi дrя догляд/ за дитиною до досягнення нею цирiчного BiKy чи у вiдпустцi без

збереженяя заробiтlrоi плати тивалiстю, визначеною в медичяому висцовку, але не бiльше
вiж до досягнепяя дитипою шестирiчвого BiKy) - до 50 вiдсоткiв посадового окJIаду за

основЕою роботою з використЕlцням на цю мету до 50 BйcoTKiB посадового окладу

вiдсупrього працiвнпка;
за викованпя обов'язкiв тимчасово вiдс}тнього керiввика або засryпника керiвника

стуктурного пiдроздiлу у розмiрi рiзяичi Mix факмчвим посадовим оlO1адом тимчасово

вiдс)тнього керiвника або заступника керiвника сцукryрного пiдроздirry ( без 1ра,хуванвя
надбавок та допдат ) i посадовим окладом працiвника, який викоЕуе обов'язки тимчасово

вiдс}тнього керiвника або засlупника керiвника стр},lсгурного пiлрозлiлу. за у!лови. lцо

прачiвник. що виконус обов'язки ,lимчасово вiдс}тнього керiвника струкryрною пiдроздiлу.

Ее е його засryпциком.



за виконапЕя фувкчiйiвливiлуальпого аупроводу припрачевлаштуваннi

безробiтцих _ у порядку та розмiрах, визЕачевих Щерlкавtrим центром зайвятоgri за

погодженвям з Мйiстерством розвитку скопомiки, торгiвлi та сiльського господарствat
yкpaiнm ;

2.Обслуговlточому персоIrалу (водiям, пИсобяим рбiтrrикам, прибира.rьпикам

пiдсобних примiщевь) здiйспювати оплаry прачi у вiдповiдпостi до наказу MiHicTepcTBa

прачi УкраiЪп вiд 02.10.1996 рку N9 77 "Про рлови оплати працi робiтвикiв, зайняrих

обслуговувапвям оргаЕiв виконавчоi мади, мiсцевого самоврядувмвя та ix виконаачих

органiв, органiВ прокlратури, судiв та iнших оргапiв", встановrповати щомiсячнi надбавки у
вйповiдцостi з ццм Еаказом.

3.Премiювання Bcix члатпих працiвникiв цеятру зайняюстi та фiлiй обласного цеятру

зайЕятостi, в т.ч. i обслуговуочого псрсоналу (водiiв, пИсобвих робiтвикiв, прибирмьвикiв

пiдсобнrо< примiцець) проводити врахов}rочи особпgгиЙ вк:rад в загальнi результати рботи
та вйповiдцо до Положевня про премiювЕlltЕя,затверджеЕого вiдповiдцим наказом.

4.Надавати працiвпикам матерiальну допомоry для вирiшення соцiальво- побловвх
питllпь, оплата прачi яких здiйспrоеться вiдповiдцо до наказiв MiHicTepcTBa розвитку
ековомiки, торгiвлi та сiльського господарств Украtни 26,02.202lp. N 396 та MiHicTepcTBa

прачi УкраiЬп вИ 02,10.1996 р. Nэ 77 (зi змiяами) у розмiрi, цо Ее персвищу€

середньомiсячпоi заробiпrоi плати працiвника, в межах затверджеЕого фовлу оплати

праIri на piK.

матерiальну допомоry дJIя оздоровленнrI прачiвникам, оплата працi яких

здiйснюсгься вiдповiдцо до наказу MiBicTepTBa розвитку економiки, торгiвлi та сiльського

господарств Украi'пИ 26.02.202|р. NЭ 396 у розмiрi, що не перевицу€ сере.ляьомiсячноТ

заробiтrrоi плати працiвнtка.
Надавати матерiальIrу допомогу прачiвяикам, якi вiдпрацювали в державIriй сJrужбi

зайнягостi не мепше Bix пiвроку.
При ваявностi коштiв надавати за ваказом директора OI{3 о.шrоразову грошову

доцомоry працiввикам :

-Еа поховЕlвця в разi смсрri блпзьких- родичiв працiвника (батькц, дiти, чоловiк або

друlкина), уклалаяня шлюбу, цардженвя дитини в розмiрi ке менше посадового окJIаду;

- у разi важкоi хвороби прачiввuкiв або його блпзьких рошлчiв (батьки, лiтл,чоловiк

або др}rкива) на дiкувавня у розмiрi яе мевше посадового окладу;
-багаmдiтним сiм'ям, якi мають не мецше 3-х дiтей BiKoM до 16 poкiв;

-при виникненвi у працiвника скрлпих житгевих обставин;

-при виходi прачiвника на пенсЬ,
-одlнокItм матерям ( батькам) дитrrни, якi вихов}Tоть i уцимують неповнолiтвiх

дiтей caMi.
Одяоразова матерiальпа допомога надастьая за рахунок екоцомiТ фонду оплам

прачi в розмiрi цо Ее перевицуе середньомiсячвоi заробiтноi плати працiвника.

5.Вцплачувати працiвникам, зазначеuим у пупктi 1 цъого Еаказу, вадбавку за вислугу

poKiB у вiдсотках до посадоаого окпаду заJ,Iеrfiо вiд стажу роботи в Державяiй службi

зайпятостi, а також стажу рботи, який зарахову€ться до стажу державIrоТ сл}хби згИЕо iз

ззаковод€lвством, у таких розмiрах : понад l piK -5, понал 3 роки-10, понад 5 poKiB-

l5,повад 10 poKiB -20 BИcoTKiB посадового омад.,

6



'.\

6.Не допускати затимки у виплатi заробiтяоi пдати, за yмoвlt сво€часяого

фiваtrсувапня вицестоящою оргавiзацiсю. Перерахуrки по заробiтнiй платi, првоIlити

сво€часно i вiдtовiдпо до чивцого змоподtlвства.

7.Забезпе.д{м гласнiстъ },l,ioв оллати працi, порrцку виплам зарплат. iвшлх дОпЛаТ.

надбавок, полохевь про премiювання, iяших заохоT уъшrь i компенсаIiйних виплат.

8,Вrrплачlвати зарбiтну плаry двiчi на мiсяць: за першу половику мiсяця 15 числа

мiсяця та остаточний розрах}.IIок 30 чисда мiсяця, за умови сво€часною фiнавсувапrrя
вдщесюящою органiзацiсю.

Прй збiry встдrовленого дця виплат заробiтяоi плати з вихiдним, святковим або

вербочим днями або по iЕшпх причиttах виплам здiйсвювати паrrередодвi до 5 днiв.

9.Проводпти iндексацЬ заробiтноi плати прачiвпикiв вi,аповiлво до чивною

законодавства УкраiЕц.
10.При кожнiй виплатi заробiтноi тrлати письмово повiдомltяти кожного працiвника про

TaKi данi, що ва.rrежать до перiоду, за який rlроводиться оплата праIi,а саме :

а) загальна clTra Bapaxoвaвoi заробiтяоi плати з рзшифровкою за скJIадовпми ;

б) розмiри i пiлстави вiдрах}tsшrь iз заробiтrrоi плати;

в) сума заробiтноi гrлати, цо нaцежить до вшIлатlr.

l1.3дiйснювати виплаry заробiтноi плати. матерiального заохоченЕя та матерiальноТ

допомоI.rt яа }аловatх i у рзмiрах, встаяовлепих вiдповiдпим ПолохеЕttям.

У разi вшrравлевня працiвника на кlрси пйвиценяя квалiфiкацii оплата прачi за Bci

робочi дпi тижrя за графiком, устаtlовденим за мiсцем цостiйIrоi роботи, та вiдtовiлно ло

)мов, визваченm( трудовим або колекгивцим договором, i розмiр такоi оплати працi не

може бlти пижчим середtlього заробiтку.

Виборний орган..первинноi профспiлковоi
органrзацrl зооов,язу€ться:

l. Здifiснювати коятроль за дотимдrвям дiючого трудового зilкоIiодatDства та

положець в часгпнi оплати працi працiвпикiв i здiйсшомти ix захист вiд порушень трудового

зaцоЕодавства.

Роздiл 4

Соцiально-побутовi гарантii, пiльги та виплати

Роботодавець зобовlязу€ться:
l.Здiйсцювати заходц по пiдготовцi лримiщеяь до робош,t в осiнвьо-зимовий перiод та

забетtечитп в яих вормальвий температ}твий режим.

2.Згiдно з наказом MiHicTepcTBa розвитку економiки. торгiвлi та сiльського

господарства УкраiЪrr 26.02.202l.p. N9 396 "Про у]t!ови оплати прачi прачiвникiв

Дерхавноi слухбп зайlrятоqтi" :

- здiйснюватп премiюванвя працiввпкiв вiдповiдцо до iх особистого внеску в загальнi

резу]Iътатп робопt , а також до держaвцих, професiйних свят та ювiлейних дат у межах

фовду прмiюваввя, утвореного в розмiрi яе менше вiж l0 вiдсоткiв посадових окладiв,та

eKoнoMii фонлу оплатп працi;



Пiдставою для нарахувацrr, премiТ € листц i Еакази MiHicTepcTBa розвитку економiки.

торгiвлi та сiльського господарства YKparBE, правлiяпя ФЗДССУВБ, ,Щерхавного чеятру

зайнятостi , обласного центру зайнmостi,

Премй вараховуеться у вИсотках до посадового окладу за факгично вiдлраrьовмий

час.

ПремЬванвя працiввикiв здiйснюсться у вйповiдностi до ix особистого вкладу в

зага.rьнi результати роботи в поточному мiсяцi за фактичво вiдпрацьований час, а також до

держ!lвцих, професiйпих свяl, ювiлейяих дат ( 50,60 рiччя ), при вихолi працiвника на

пенсiю та у разi нагороджецпя вiдзваками Кабiпчгу MiHicTpiB, MiHicTepcTBoM, ,I[ерхавяим

центром заЙнятостi, Почесною грамотою Закарпатського обласвого цептру заЙвятостi.

Премiюваrrня окрмих працiвникiв за викоцання особливо вахливпх робiт здiйснюеться

ва пiдgтавi сд}rr<бовоi записки ( подашrя ) нача,rьника вiддiду обласного цеЕтру зайнятостi,

заступЕика директора у пiдпорялкуванвi якого зяаходиться вiллй, лиректора фiлii.
рi.пrпй фонп премiювшrвя формуеться у розмiрi ве менше l0 висоткiв посадових

окладiв та eкolroмii фонду оплатп прачi. КоцкрЕгнпй розмiр премii прачiвника гр.lяичними

розмiрами не обмежу€ться. Збiльшевця або змеяшенвя розмiру премii керiвного смаду та

спецiалiстiв здiйсцюсгься 3 врахуванЕя{ пропозицiй заступника дпректора- начальникiв

вiддiлiв обласвого центру зайнятостiлирекгорiв фiлiй i оформл-поться наказом диреюора

обдасrrого цептру зайцятостi з обов'язковпм зазначецням причияи.

За час тимчасовоi пепрацездатЕостi премii працiвпикам не нарахов},ються,

Виплата разовцх премiй робiтникам, зайвягих обслlтовуванням цеЕтру зайвятостi.

за сlмлiнну працю, з нагодt державних i професiйних свят, ювiлейпих дат проводиться

згИво з наказом керiвяика вiдповiдно до дiючого Положеяяя i розповсюджусться на Bcix

штатних пDацlвникlв,
Виборний 9рг.ан первинноi профсп

органlзацlr зоOов' язусться:
lлKoBor

а

l. Сиатематично аналiзувати став хитлово-побугових умов прачiвникiв чентру

зайнятостi.
2. При EаяBHocTi коштiв вадавати одворазову грошову допомогу прачiввикам у зв'язку

з сiмейними обставивамЕ, а call\4e:

- з Еагоди одрrlкення;
- при вародженвi дитини;
- ва поховiшня;
- на поховаЕяя близьких родичiв (батькiв, неповяолiтнiх дiтей).
- У разi Baxкoi хвороби прачiвuикiв або його близьких ро,цrчiв (батьки,дiти,чоловiк

або дружина) Еа лiкувавuя;

Роздiл 5

Пiдвищення квалiфiкацii та професiйне
просування кадрlв

l.Пiдвищенrrя ква,riфiкачiТ прачiввикiв цевтру зайнятостi та його фiлiй здiйснювати

згiдrо з графiком пiдвищення ква,riфiкаuii прачiвпикiв ,I|ержавного чентру зайЕятостi.



2.Керiввицтво ма€ право самостiйно визначати поряJlок i умови пiдвищення
квмiфiкачii прачiвникiв центу зайня rocTi,

3.Передбачаеться порядок iнформування .tленiв трудового колеrгив5 про HMBHicTb
вакансiй в центрi зайвятостi.

Роздiл 6

Вiдпустки та оздоровленця

Роботодавець зобов'язу€ться:

l. BciM прачiввикам гаршtтуватц оплачуваяi вiдпустки цlивалiстю, визltаченою
Законом Украrни "Про вi,чтryстки", ст.47 Закону УкраiЪи "Про стаryс i соцiальвий захист
громадян, якi постраждали внаслiдок ЧорвобильськоТ катастофп".

2. Забезпе,мти надання додаткових оплач}ъаних вiдпусток понад тривалiсть основпоi
оплачувапоi вiдпусткп згiдво iз Змовом Украiци "Про вiлпусткп", Законом Украiпи ''Про
соцiа.rьний захист громадяв, постраждалих вцаслiдок aвapii па Чорвобильськiй АЕС'' та
колективЕим договором.,

3. Батькам, якi мають дiтей шкiльного BiKy, надавати щорiчЕу вiдпустку за ix бажаяням
переважяо uiд час лiтпiх канiкул.

4. Жiццi, яка прачюс i мас двох або бiльше дiтей BiKoM ,чо 15 poKiB, або дитину з
iнвалiднiстю. або яка усиновила дитин1. MaTepi особи з iнвалiднiстю з дитинства пiдгltули
А l групи, одинокiй MaTepi, батьку димпи або особи з iнваtiднiстю з дитинства пiлгрупи А
I групи, який вихову€ ix без MaTepi ( у тому числi у разi цивалого перебувавня MaTepi в
лiкувальяому закла,дi), а також особi, яка взяла пiд опiку дитппу або особу з iввалiднiстю з
дитипства пiдгрупи Дl групи, чи одному iз прийомних батькiв надаеться цорiчно додаткова
оплачlваяа вiдпустка трива.riстю 10 календарних дпiв без урахуваtrвя святкових i неробочих
лнiв (cT.l9 Закону УкраiЪи "Про вiдпустки"). За EаяBEocTi декiлькох пiдстав для яадавня цiсi
вйпустки i'i' зага.,rьва трива.пiсть не може перевищувати l7 ка.rендарпих днiв.

5. Прачiвникам. якi придбали ллiвки на санаторно-к}?ортне лiкування надавати
мо)rливiсть у перенесеянi черговоi вiдпустки прот.!гом поточяого року ,

6, У разi затримки виплати вiдпускних, па вимоry працiввика перенести щорiчну
вiлпустку на iнший перiол. який визначено 3а 3годою cтopiн.

7. Особам з iввалiднiстю I та II грул надаеться цорiчяа осяовпа вiдпустка тривалiстю
30 календаряих днiв, а особам з iвва,riднiстю Ш групи - 26 кмендарних ддiв

8, особам BiKoM до вiсiмнадцяти poкiB нада(ться щорiчна основна вiдп)сгка
трив&Iiспо 31 калеЕдарrrий депь.

9. При Еадацнi соцiальяих, павчальних вi,лпусток i вiдпусток без збереженrrя заробiтtrоj
плати дотримуватись чиЕяого зalконодtlвства,

Виборний орган первинпоi профспiлковоi
органiзацii зобовlязусться:

[, Подавати змвки в територiальне профспiлкове об'сднання прачiвпикiв соцiальноi
сфери та Закарпатське обласве вiддiлеян-r Фопду соцiального страхуваЕия з тимчасовоi
яепрацездатностi на с&цторЕо-к}рортне лiкуваявя та оздоровлевня дiтей працiвникiв.

2. Коятролюватп дотримtlпIiя амЕного законодalвства, даного Колективного договору в
частинi надФпя вiдпусток (ocвoвIii та додатковi),

h



Роздiл 7

Умови роботи та охорона працi

Роботодавець зобовlязуеться:
l. Створити на робо.оD( мiсцях iB мiсцл( загального корист}ъання умови. якi

вiдповiдаtоть саlIiтарним i безпечним ptoBaM прачi,
2, Забезпечlъати працiвпикiв необхiдною комп'ютеряою, копiювальвою тtхнiкою,

кавцтоварами, довiдковою та спецiальною лiтерацрою в межах нормативу забезпечеаня та
асипl}вtшь Еа утримаявя апарату,

3. Видаватп безоплатно засоби iндивiдуаIьвого зllхисту, мцючi та знецколк)точi
засоби водiл'r та прибиральвицям (ст.ст.163,165 КзпПУ), а такох з&безпечитr миючими
засобами санiтарво-гiгiенiчяi кiмцати з|цаJIьцого користвaltiня.

4. Оргапiзlъати, при наявностi видiлених коrггiв Фонду, проведеннJr перiодичпого
медичяого огляду працiвникiв та водiiв слухбових автомобйiв.

5. Проводити перiоди.пri псрвiрм сгаrrу умов, охорони працi та вхиаам заходи цодо
fiого покращешIя.

6. Оргалiзуватп вtвчанвя прaвпл протипожеяоrоi безпеки.
7. Забезпечити проведенпя оператцвного (онтролю за стllцом охорони праui та TexHiM

фзпеки.
8. Забезпечити угримацня iсцуючrтх побцовlтх примiщень, ,а{ивальЕикiв у належному

саrriтаряому стапi.
9. Розробитц ГIлаЕ комплексних змодiв по oxopoBi прачi Захарпатського обдаOного

чевтру зайвятостi на 2021 piK (,Щодаток 4).

Рибо.рни! .орган первинноi
органlзацrr зоOов' язусться:

профспiлковоi
1. Здiйсвювати систематичнцй громадський коItтоль за дотриманням керiвництвом

обласного центру зайнятостi законодaшчих i вормативних акгiв про охорону прачi.
створепня безпе.rних умов прачi

| 2. Спiвпраrчовати з керiвництвом у справi орланiзачii безпечних i нешкiлливих умов
l прчцi, вживати заходiв щодо усуяепЕя будь_яких сиryачiй, якi створюють загрозу життю чи

здоров'ю працiвника або оточуrочих людей, та Еавколишвьому середовищу.

Роздiл 8

. Контроль за виконанпям договору,
вцповцальнrсть cToprн за иого виконання

Сторони домовились :
l. Kolrтpo,Tb за впкопlшням договору здiйсяю€ться предстtlвниками cTopiH, яка

провела переговори цодо його укладацня. Результати перевiрки оформляються актом.
2. При виявленнi tlорушепь викон.tпЕя договору зацiкавлена сторона iвформус iншу

сторону про поруIпецня. У тихсневий термiп маоть бlти прове,чепi взаемнi консультацiТ та
прийняте рiшенrrя робочоi групи.

п



3. Хiд викоrrаrдrя договору рзгллlати l раз на piK на спiлъних засiданвях KepiBHrrцTBa

та члевiв виборного оргаЕу перsшrЕоi профспiлковоi оргапiзачii , пiлсумки - 1 раз Еа piK Еа

зборах трудового колскгиву.
4. кожна iз cTopiц безпоаередяьо несе вiдповiдалънiсть за викоцацЕя взятID(

зобов'язаЕь.

Колекпuвнuй do?oqiD vклаdено на 5 poKiB i ёiе dо vмоdенlя HoBozo колеюпuвноzzо dоеовоDу

Колекmuвнuй dоzовiр пidпuсмu сmоронu :

Bid робоmоdавtц : Bid працiвнuкiв :



Додаток N9 l

пЕрЕлIк

посад працiвникiв, яким цадаеться додаткова вiдпустка за роботу 3 веяормованим
робо.о.lм дяем 7 ( ciM) каrrенларних лнiв,

1.Директор
2.3аступцик дiрекюра
3.На.rальник вiллiлу - головций бухлаггар
4.Начаrьник вiддirry
5.ЗаqтупЕик rlачальЕика вiддi,ту - заступtик головвого бцгатпера
6.За9гупвик вачальника вiддirry
7,Провiдrrrй iвспекюр з питань запобiг&Евя т& виявлсвня корlпчii
8,Провiлвий iвжевер з охорови прачi, чIвiлыlок) захItсту та мобiлiзацiйцоi

роботи
9.Провiдяий фахiвечь з питань зайнятостi

10.Провiдпий фахiвець з профорiеlrгачii
ll.Прsiдвий eKoцoмicт
12.Првiдций бlхгагтер
l3.Провi.чrий фахiвець iз зв 'язкiв з Фомадськiстю та пресою
l4.Провiдвпй документозпавець
ls.ПровiднIlй iнжeнep з комп' ютерЕих систем
l 6.Провiлнлй iнжевер з господарськоi дiя.lьцостi
1 7.Првiдний iвженср з сксulryатачii булЬль та капiташцого будiвпилтва
1 8.Провiдяий юрископсу.lьт
l 9.Провiдrий iпспеt(юр ввуФiшвьогэ коrФоrдо
20.Првiдпий iнспекюр по рботi з пероналом
2l,Провiдний фахiвечь з авалiзу ринку прачi
22,Провiлвrrй iвспеrюр з пrтавь посср€дlшIтва у сферi зайнягостi
23.Дцрекгор фiлii
24. Заступлик дирекгора- начальник вiддiJry
25.Завiдвач секгору

Ячо прачiввик xBopiB, перебував у вiдпустцi
пi,шящення квалiфiкацii, викон}вав громадськi
-шЬ був зайнятий в умовах, передбачеЕих

робочого дня, - цi дti до стажу, що да€
зараховуються.

без збережеяня заробiтноi плати, на курсах
обов'язки, тоцо або певву кiлькiсть робочгх
Перелiком. менш як половину тривалосri
право Еа назвацу щорiчну вiдпустку, не

оргмiзацii зайвятостi
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Додаток Лi 2

ЗАТВЕРДItЕПО

Зборами трулового колектпву

обласrrого центру зайнятостi

прлвилл

внутрiшнього тРудового розпорядку для прашiвrrикiв
Закарпатського обласного центру зайнятостi

1. Загальнi полоясення

1.1 L{i правила визначають зага.rьнi положення щодо органiзацii внутрiшньоt,о

тру.f,ового рЬ.пор"д*у Закарпатського обласного центру зайнятостi (далi -
-iiмiнiстрачiя), iежим роботи, умови перебування працiвника в ycTaHoBi ,га

забезпечення рацiонального використання його робочого часу,

1.2 Службова дисциплiна в Адмiнiсцацii фунтусться на засадах сумлlнного

та профсiйного виконання працiвrп-rками cBoix обов'язкiв, створення напежних

1ъrов дtя ефективноi роботи, ix матерiмьно-технiчного забезпечення, заохочення за

рзультатами роботи.

1.3 Правила внутрiшнього трудового розпорядку в Алмiнiстрачii
затвердкуються загальними зборами трудового колективу обласного центру
зайrятостi за подан няу ддмiнiстрацiт.

1.4 Правила внутрiшнього ,грудового розпорядку Адмiнiстрацii доводяться до

вiлома всiкпрацiвникiв, якi працюють у цюму органi, пiд особистий пiдпис,

1.5 Згiдно з Конституцiею Украiни кожен громадянин мае право на працю, що

дас можливiсть зароблям собi на життя працею, яку BiH Bi.itbHo обира€ або на яку

Bi_,tbHo поюджуеться.
обов'язком кожного працiвника Закарпатського обласного ценгр зайнятостi с

cyM:riHHe ставленнЯ до праrii, ,цотриманнЯ Кодексу законiв про працю УкраТни,

пгави--I внутilIIнього тч.lового розпорядку та трудовоI дисttиплiни.
трудова дисциплiна забезпечуетьоя створеиням необхiдних умов для

нормальноi високопродуктивноi роботи, свiдомиIчt ставленням до працi.

заохочен}utм за сумлiнну працю,
,Що порушникiв труловоТ дисциплiнi застсlсовуються заходи дttспиплiнарною

вIIливу та дисlцплlнарш стягнення.
1.6 Труловий розпорядок Закарпатського обласного

визнача€ться правилаr*,rи вrryтрiшнюго тулового розпорядку.

l:7 Питання' пов'язанi iз застосувлlням внутрiшнього тудового
розпорядку, вирiпrуються Адмiнiстрацiею в межziх наданих iй прав, а у випадках

передбачених чинним законодавством, i правилами внутрiшнього трудового

центру змЁятост1



розпорядку, разом або за погодженням з профспirпtовим KoMiTeToM,

II. Порялок прийому i звiльнення працiвникiв
закарпатського обласrrого центру зайнятостi

2.1 При прийнятri на робот1 кандидаl и на посаду повиннi по:аtи TaKi

.f,окумен,ги :

- трудову книжку, оформлену в установIIеному порядку (KpiM ти& хто вперше

приступае до роботи);- 
- вiйськовий квиток або вiдповiдний док}r{еIrт, замiсть вiйськового квиткаl

встановленоi форми вiдповiдно до законодавства УкраiЪи;
- паспорт;
- дrrrло' або iнrпий документ, який пiдтвердлryе ocBiry або професiю (при

прийrrятri на рбоry, яка вимагае спецiальrпrх знань);

- ресстрацiйний номер облiковоi картки платникlв
- двi фотокартки розмiром 4*6 см.

полlтики

податкiв;

передбачено законодавством.
Прийнягтя на роботу оформлюеrься наказом Ад,dнiстрацii, з яким прачiвник

овнайомлюсгься пiд особистий пйпrс. В паказi повинно бlти вказано точну на}ву

поса,дп, на яку прийнятий працiвник пр}вначаетюя вйповйно до пrгатного рзпису,
та умови оплати працi.

працiвник не може бути допущенф до робOги без укладання трудового

доювору, оформленого наказом Адмiнiстрацiт та повiдомлення цеt{трального

органlвиконавчоi влади з питань забезпечення формуванI I та_реалiзаilii державноiо1

забороняеться вимагати при прийняттi на робоry локументи, поддlня яких не

на загальнообов'язкове соцiа,rьнеполiтики з адмiнiстрранIrя единого BIrecKy на загаJIьноооов язков9 uчцIаrьЕg

стахуванIrя про приЙняття працiвника на робоry (ст.24 КЗпП УкраiЪи),' -При 
приЪняттi на робоry може встановIIюватися вrлробувальниЙ TepMiH до

шести мiсяцiв.
2.2 При прийlrяггi на робоry або при переведеннi на iнпrу посаду в межах

апарату Зак;рпатського обласного цеrrгру зайнятостi Адмiнiстацiя зобов'язана:- 
а) в особi керiвника вiдповiдного стуктурноrc пiдроздiлу, ознайомит-l

кацдиJIата з посадовими обов'язками, роз'яснити права i обов'язю,;

б) вiдповiда:rьною особою вiддirry по роботi з персонмом, ознайомити

працiвника з правиламИ вцrгрiшкьою трудового Fюзпорядку Закарпатського

обласною центру зайнягостi пiд особистий пiдпис;
в) вiдlовiдальною особою з охорони прачi, цивiльного захисту та

мобiлiзацiйноi робmи, провести ввiлний iн9труктал< з технiки безпеки, виробничоi

caHiTapii, гiгiсни прачi, пiавил пожехноi безпеки та iнших правил охорони прачi тriл

особистий пiдпис;
г) вiдповiдальною особою з питмь запбiгання та вrrявJIення корупцiТ,

провести ознйомлення кандидата з обмеженнями та обов'язками, встановленими

антикорупцiйним законодавством УкраiЪи пiл особистий пiдпис.
Z.j на Bcix працiвникiв, якi пропрацювагп понад 5 днiв, оформлюються

трудовi книжки В порядку, встаноепеному чинним законодавством,
2.4 Не мояgпь бци прr,rзначеними на посаду в Закарпатський обласний центр

зайняюстi особи, якi:



- визнанi в установлеЕому порядку недlездатними;
- мirють судимiсть, що е нееуIttiсною iз зайняггям посади;
- у разi прийнятгя на роботу булуть безпосередньо пiдпорядtоваяi,

або пiдлеглi близьким особам;
- в iнших випадках, установлених законодавством УкраiЪи.
2.5 Припинення трудового договору можливе тiльки з пцстав,

передбачених чинним законодавством.
Працiвник мае право розiрвати трудовий договiр, укпадений на невизначений

строк, попередивши про це адмiнiстрацiю письмово за два тиrюri. У разi, коли заява

прачiвника про звiльнення з роботи за власним бажанням з),мовлена неможливiстю
продовжувати робоry (переiзд на нове мiсце проживання; переведення чоловiка або

:ружини на роботу в iншу мiсцевiсть; вступ до навчального закJIаду: неможливiсть
проживання у ланiй MicueBocTi. пiдтверлжена медичним висновкомi вагiтнiсть:

.]огляд за дитиною до досяпlення нею чотирЕадцятирiчного BiKy або

.]итиною-iнвалiдом; догJUIд за хворим T,reHoM сiм'i вйповiдно до медичного

висновку або iнвалйом 1 групи; вихiд на пенсiю; прийняггя на робоry
KottýФcoм, а також з iнших поважних причин), адмiнiстрацiя повинна
труловий договiр у строк, про який просить працiвник.

розiрвати

яrсчо працiвник пiсля закirrчення сtроцу попередження про звlпьнення не

заJшIJIиВ роботи i не вимагае розiрвання договору, Адr,Iiнiстрацiя не вправi

звiльнrrги його за поданою ранiше заявою, KpiM випадкiв, коли на його мiсце

запрошенО iншоm працiвника, якому вiдповhно до законодавства не може бути
вi.чrовrено в ук.гlаденнi трудовою договору.

Працiвник мае право у визначений ним строк розiрвати трудовий доювiр за

власним бажанням, якщо Адчriнiстрацiя не вfiкону€ законодавство про працю,

умови колективного чи трудового договору.
Розiрвання труловою доювору з iнiцiативи Адмiнiстрацii не допускаеться без

попередньоi зюДи з профспiлковим KoMiTeToM за винятком випадкiв, передбачених
законодавством.

3 меmю уникнеши Bcix можливих заборгованостей за працiвниками при

звiльненнi бов'язково необхiдно офорr"rrти та подати у вiддiл по роботi з

пероонаJIом обхйний листок (встаповленоi Адмiнiстрацiею форми) в останнiй

робочий день до дати звiльнення. В цюму обхiдному лrrстку, вiдсугнiсть борmвих
зобов'язань працiвникц що звiльняеться, пербд установою, повиннi засвiдчити
керiвники вiддiлiв:

- органiзацii матерiально-техяiчноm забезпечення;
- бдгалтерською блiку:

iнформацiйних систем;
по роботi з персоналом.

Розiрвання труловою доювору оформлюеться наказом Адмiнiстрацij.
2.6 У день звiльнення Адмiнiстацiя зобов'язана видам працiвнику його

тудову книжкУ з внесенЕям залису про шiльнення i провести з ним остаточний

розрzD(унок. 3апис у труловУ книжку про причини звiльненЕя повинен вноситися
вiдповiдно до чинного законодавства i з посиланням на вiдповiдну статтю, Iry}rKT

закону. ,Щнем звiльнення с осганнiй день, коли працiвник перебувае у трудових
вiдносинах з роботодавцем.
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lII. OcHoBHi права та обов'язки працiвникiв

3.1 Прачiвники Закарпатського обласного центру зайнятостi мають право:

- користуватися правами I свободами, якi гарантуrоться громадянам Украiни

Констиryцiею i Законами УкраiЪи;
- брuш yru"ru у розглядi питань i прийнятгi рiшень в межах cвoix

повновакень;
- на поваry особистоi гiдностi, справедливе i шанобливе ставлення до себе з

боку керiвникiв, спiвробiтникiв i громадян;
- на затвердження керiвником чiтко

повновa)кень за посадою;
- на оплаry прачi залежно вiд посади. яку

визначеного обсяry службових

вони займають, якостi, досвiду та

стажу роботи;
- на просуваннЯ по роботi з урirхуванням квалiфiкацiТ та здiбностей,

сумлiнного виконання обов'язкiв;
- вимагати службового розслiдвання з метою знятгя безпiдставних, на д}а{ку

прачiвника, звинувачень або пiдозри;- 
- на безпечнi та налехнi для високопродуктивноi роботи рлови працil

- на соцiальний i правовий захист вiдповiдно ло Тх стаryсу:
- захищати cBoi законнi права та iнтереси у встаRовленому законодавством

порядку.- 
3.2 Прачiвники Закарпатською обласного центру зайrrятостi зобов'язанi:

- додерхуватись Констиryцii Укра'rЪи та законiв УкраТни, iнших
,ор"чrr""о-прчuових aKTiB, цих Правил, положень про cTpyKTypHi пiдрозлiли

центру та посмових iнструкчiй:
- працювати чесно i сумлiнно (ст. 21 КЗпП УкраiЪи), додержуватись трудовоt

.lrn"u"nninr, свосчасно i чiтко виконувати розпорядхення АдмiнiстрацiТ,

використовувати свiй робочий час для про.ryктивноi працi, утримуватися вiд дiй, якi

заваждоть iншим працiвникам виконувати ix труловi обов'язки;
- пiдвиu{увати продуктивнiсть працi, своечасно i ретельно виконувати

завданняокерЬнИЖll 

"r"о. 
нормативних aKriB з охорони працi, технiки безпеки,

гiгiени працi, правr.лт пожежноi безпеки, передбачених вiдповiдними правилами та

iнструкцiями;
- }тримувати свое робоче цлiсце в порядку i чистотi, додержуватись

встановленого порядку збереження матерiапьних цiнностей i документiв;
- не доIryскати зловживаЕь чи порушень прав i свобод JIюдини та

громадянина;
- зберiгати державну таемниIдо, iнформацiю про громадян, що стала iM вiдома

пiд час виконаНrrя своiХ обов'язкiв, а також iнuцl iнформацiю, яка згiдно iз
законодавством не пчLlяга€ розголоlпенню;

- дiяти в межах сво!х повноважень;
- у разi одержання доруrення, яке суперечить чинному закоЕодавству,

невiдкладно в письмовiй формi доповiсти про це посадовiй особi, яка дапа

доручення, а у разi наполягання на його виконалнi - повiдомити керiвництво про

зловживання посадовою особою своiми обов'язками;
- дотримуватися високоТ кульryри спiлкування. дiлового етикету, в тому числi

щодо зовнiшнього вигляд), та одяry;



центру зайнятостi;
- ефективно використовувати комп'ютерну та iнпrу оргтехнiку, економно r

рачiоналiно витрачати матерiали, елекT роенергiю та iншi матерiальнi ресурси,
Обов'язки, якi виконуе кожен працiвник за своею спецiальнiстю,

квалiфiкачiею, визначаються посадовими iнструкчiями, затвердженими У

встановленому порядку.

- не виrIвJlяти упередженостi або прихильностi до будь-яких пiдприемств,

1,станов, органiзаuiй, органiв, об'еднань громадян або конкретних осiб;

- вживати заходiв щодо термiнового усунеш{я причин l ),мов, якl

пер€шкоджаютЬ або ускладнюють роботУ та iнформувати про це керiвничтво
- вживати заходiв щодо термiнового усунеш{я причин l якl

IV. Порядок повiдомлення працiвнпком про свою вiдсlтнiсть

роздiлу,

4.1 Прачiвник повiдомляе свого безпосереднього керiвника про свою

вйсутнiсть на роботi у письмовiй формi, засйами електронного чи телефонного

зв'язку або iЙим досryпнш", способом. У разi настаrя випалку тимчасовоТ

непрацездатностi, повiдомит-l про це вiддiл по рботi з персоЕаlом,
4.2 У разi недотиманшr працiвником вимог тryнкту l цьою

складirсться акт про вiдсутнiсть працiвника на робочому мiсцi.
4.3 У разi ненадання працiвником доказiв поважностi причини своеi

вйсупrостi на роботi, BiH повинен подати письмовi пояснення на iм'я керiвника

щодо причип cBoei вiдсутностi.

Y. OcHoBHi обов'язкп Адмiнiстрачii

5. 1 Ацмiнiстрацiя зобов'язана:
- органiзовувати працю робiтникiв i сrryхбовчiв таким чином, щоб кожний

працював за своеЮ спецiальнiстю, мав закрirшене за ним робоче мiсце, свосчасно,

до початку лоруrеноi роботи, був ознайомлений з устдrовленим завданням 1

забезпечений роботою протягом усього робочого дня;
- створювати безпечнi умови працi;
- створювати умови дJIя зростання продуктивностl црацl шляхом

вlrроваджеIrЕя HoBiTHix досягнень науки, техпiки та науковоТ органiзачii працi;

- удоскона"IюваТи оргавiзачiЮ оплати праr{i, забезпечувати матерiальне

заохочення працiвникiв за наслiдками ix особистоi прачi;
- неухильно дотимуватися чинного законодавства про працю;
- .u6".n""yuur" пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв, створювати необхiднi

!ъ{ови дJUr по€днання роботи з навчанням в rrбових закладах;

- забезпечувати яzцежне утримання примiщення. опаjення. освiтлення.

венти",lяцii та належне користуваЕня обладнанням;
- сприяти органiзацiТ оздорошення та вiдпочинку прачiвникiв ueHTpyl

- застосовувати необхiднi заходи з прфiлактики виробничого травматизму та

захворювtlнь, створювати належнi соцiа,T ьно-побl"r,овi умови.
5.2 У випадках, передбачених законодазством, здiйснюе своi повноваження

разом, або за погодженяям iз профспiлковим KoMiTeToM.



VI. Робочцй час i його вllкорпстання

6.1 fuiя прачiвникiв ueHTpy встановлюеться п'ятиденвий робочий тиждень iз
:вома вихiдними дrrями - суботою та недiлею. Нормапьна тривалiсть робочою часу
прачiвникiв не може перевип{увати 40 годин на тиждень (ст.50 КЗпП Украiни).

У випадках, передбачених статгею 56 КЗпП Украiни, окремим прачiвникам,
на i\ прохання, за накаl}ом дирекгора ценlру може встановлюватися неповний
робочий день або неповний робочий тиждень з оIшатою працi, пропорцiйно
вi.апрацьованому ними часу.

Час початку i закiнчення роботи, а такох перерви для вiдпочинку,
встановлюеться Адмiнiстрацiсю за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM
Ъкарпатського обласного центру зайнятостi .

Тривалiсть роботи для працiвникiв Замрпатського обласною центру
зайrrятостi вкJIючаючи працiвникiв, якi праIюють за трудовим договором,
встановлена по днях тижня: понедiлок. BiBTopoK, середа. четвер - 8 годин l5 хвилив,
п'ятниця - 7 годин; вихiднi днi - субота i недiля.

Розпорядок робочого длrя:
в понедiлок, BiBTopoK, середу, четвер - з 8:00 по 17:00 год.,
в п'ятницю - з 8:0 по lб:00 год.
обiдня перерва - з l2:00 до 12:45 год.
напередоднi святкових днiв, визначених статтею 73 Кзпп Украiни,

тривалiсть робmи працiвникiв скорочуеться на одку годину.
Тривалiсть робочого часу працiвникiв, якi працюють за особливим режимом

роботи, за мiсяць не може перевищувати мiсячну цlивапiсть робочого часу,
6.2 Тривалiсть робочого часу визнача€ться вiдловiдно до законодавства про

прачю Украiни з урахуванЕям особлирстей, передбачених законодавством
Украiни.

,Щля виконання невiдюrадноi i непередбаченоi роботи працiвники зобов'язанi
за накщом керiвника з'являтися на робоry у вихiднi, святковi та неробочi днi, така
робота компенсуеться вiдповiдно до чинного тудового зtжонодавства, передбачена
статгею 71 КЗпП УкраiЪи.

6.3 Облiк робочого часу i складаrпrя табелю облiку прашiвникiв центру
покJIада€ться на вiддiл по роботi з персоналом.

VII. Вiдпусгкп

1,1 Працiвникам, оплата яких здiйснюеться вiдповiдно до наказу
MiHicTepcTBa соцiа,rьноi полiтики УкраiЪи вiд 11.07.20l9 р, .Ф 1085 "IIро умови
оплати працi працiвникiв державноi слухби зайrrятостi" - надаються вiдпустки 24
календарних днi - щорiчна та 7 календарних днiв - додаткова вiдпустка за
ненормований робочий день згiдно зi списком посад, визначених колективним
договором.

Обслловlrочому персонаJIу (водiям, пiдсобним робiтникам), оппата яких
здiйснюсться згiдно з наказом MiHicTepcTBa працi Украiни вiд 02.10.1996 року Nэ 77
"Про 1тови оплатити прачi робiтникiв, зайнятих обслуговуванням органiв



виконавчо1 влади мiсцевого савмоврядуванIUl та ii виконавчих органiв, органiв
прокурjтури, судiв та iнших органiв'' lривапiстю 24 капеrцарнi днi

Працiвникам надаються також iншi вfiпустки, передбаченi чинним
законодавством.

7.2 За бажанням працiвника частина цорiчноi вiдпустки замiнюсться
фошовою компенсацiею в порядку, передбаченому Законом Уrра.rЪи <Про
вйтryстки>.

7.3 Черговiсть надання щорiчних вiдгryсток затвердrq/еться Адмiнiстрацiею
Ъкарпатською обласного чентру зайнятостi за погойенн"м з прфспiлковим
KoMiTeToM з урмувfirЕяМ необхiдностi забезпечення нормаrr"ноi роботи та
сприятливих умОв для вiдлочинку працiвникjв.

Графiк вiдпусток скпадаеться на калегцарнпй piK. Перенесення вiдпустки на
iнший перiод допуска€ться в порядщу, встановленому чинним з:жонодавством.

7.4 Щорiчну вiдгryстку на прохання працiвника доIryска€ться подiляти на
частини будь якоi тривалостi, за ),мови,
становитиме не менше l4 каленларних .чнiв.

7.5 Матерiальна допомога на оздороыIення в розмiрi середньомiсячноТ
заробiтноi. ппати надаеться протяюм капендарного року i не прив'язуеться до
щорiчноi вiдтr}rстки.

7.6' особливиЙ порядок вiдк.гп.rкапня з вiдпустки встановJIено
законодавством. За наказом керiвника працiвники мохgrгь буrи вiдкликанi iз
щорiчноi або додатковоi вiдцrстки. Частrпа невикорЙ"rооi 

"iдоу"r*r, "*u:ЕJIпIIиJIася, нада€ться у будь-який iнший час вiдrовiдного року, чи при€дну€ться
до вiдт5rстки у наступному роцi.

VIП. Заохочецця за успiхи у працi

8.1 Заохочува.льними вiдзнакаrии Закарпатського обласного центру зайнятостi
е Грамота та ПоДяка, якi встановлЮються з метою вiдзначення кращих працiвникiв
ЪкарпатськоТ обласноТ служби зйнягостi за особистi трулЪвi досrгнення упрфесiйнiй, с;ryжбовiй дiяльностi, за сумлiнну прчцо, ip".*o"a виконzlння
сrDд<бових обов'язкiв, пов'язаних з реалiзацiею державноТ' полiтики у сферi
зайнятостi та загальнообов'Язкового ;!ержавного соцiальною страхування Украiiни
Еа випадок безробiття, а також з наюди загапьнодержавних та прЬфесiйних'свят,
ювiлейнлх-дат тощо i поширюсться на Bcix штатних Ьацiвцикiв.

8.2. Грамотою та Подякою нагородкуються працiвники обласного цен.грузайнятостi, безперервний стаж роботи У л"рж*riй службi зайнятостi якЙ
становить не менШе ОДНОГО РОк}._, за успiхи в робmi, зразкове виконанЕя посадових
обов'язкiв. Грамотою можуть нагородхryватися особи пiсля виходу на пенсiю.
. . 

Нагородження Грамотою чи Подякою проводиться не рапiйе нiж через один
plк пlсJIя останнього нагородження, KpiM нагородження до ювiлейних дат.Грамmою не нагород]кусться прапiвник у перiод дii дисцигшiнарною
стягнення.

працiвники, вiдзначенi Грамотою та Подякою Закарпатського обласноm
центру зайrrятосТi, можутЬ буги тtредставлеНi до нагородженНЯ ЗаОХОЧ/Ъа]ЬЕIПaХ
вiдзнаками,щержавноi сlryжби зайrrятостi та Фонду загальнообов'вююrо

що основна безперервна ii частина
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державного соцiirльною страý/вання УкраiЕи на випадок безробiття,

8.3. Представлення кавдидатур до наюродкення Граr,,rоюю чи Подякою

здiйснюеться гласно у трудовому колекЙвi, де працю€ особа, i оформляеться

вйповiдним подаrтням.
8.4 Нагородження Грамотою чи Подякою

директора Закарпатськоm обласного центру
погодження з Державним центром зайнятостi.

8.5 У поданнi зазначаються вiдомостi про працiвника, представленого до

нагородження, piBeHb виконанrrя ним посадових обов'язкiв, дiловi та професiйнi

"*ocii, 
труловi лосягнення та KoHKpeTHi заслуги, що стали пiдставою для порушеЕЕя

клопотанItЯ про нагородження, iнформацiя про вiдсутнiсть дисчиплiнарних

стягнень, не зtlятLD( в устаIrовленому порядду.
8.6 Рiшенrrя про нагороджешrя Граrr,rотою чи вiдзначенrrя Подякою

офрмляеться вiдповiдним наказом дирекюра Закарпатського обласного центру

зайнятостi,
8.? Вручення Гра.rот чи Подяк Закарпатського обласного центру

зайнятостi проводиться диреюором Закарпатською обласного центру зайнятостi

або за доруlенняlчt його засryппиками.
вруrення Грамот чи Подяк доцiльно приурочувати до державних та

професiйних свят, ювiлейних дат тощо.
8.8 До особовоi справи та трудовоi книжки, за мiсцем роботи нагородженого

та Подякою, "rо""r""" 
вiдповiдний запис iз зазпаченням дати i номера

У разi втрати Грш,rоти чи Подяки дублiкат не видаеться,

IX. Вiдповйальнiсть за порушення трудовоi днсцпплiнп

9.1 ПорушенIrя трудовоi дисциплiни, невиконання або неналежне виконанrrя

працiвником пошаденID( на нього T 
рудових обов'язкiв, тягне за собою застосування

заходiв дисцяплiнарного впливу.
9.2 За порlшення трудовоi дисципдiни А,дцrлiяiстраrriя, у вiдповiдностi до

Законодавства УкраiЪи, застосовуе TaKi дисциrшiнарнi стягнення (ст,147 КЗпП

премii або надбавок до заробiтноi плати не може

дисцип,riнарною стягнення HaBiTb тодi, коли пiдставою

притягнення до матерiальнот вiдповiдальностi було несвоечасне виконанлur завдань,

пЬ.iршеrr" яко"r,i роботи або порушення трудовоi дисцип.пiни.
9.4 ,Щлсциплiнарне cTяпIeHHrl застосовуеться керiвником, якому надано право

призначення на робоп, даного прачiвника.

,Щисцlтlлiнарне стягнення застосовуеться керiвником безпосередньо за

виявленням проступку, але не пiзнiше одною мiсяця з дня його виявлення, не

рах},ючи часу звiльнення працiвника вiд роботи у зв'язку з тимчасовою

пепiuц".даr"iЪrю або перебувалня його у вiдпустцi (cT.l48 К3пП Украiни),

,Щисцrплiпарне стягнення не може бути накпадене пiзнiше шести мiсяцiв з

кандилатур з числа заступникlв
зайнягостi здiйснюсться пiсля

Грамотою
наказу.

8.9

Украiни):
а) догаtrа;
б) звiльнення.
9.3 Позбавлення

розглядатися як захiд



дня вчинення проступку (cT.l48 КЗпП Украiни).
звiльнення, як захiд длсцитшiнарною стягненЕя, може бути засmсоване за

систематичЕе невиконанItя без поважнлоt причин обов'язкiв, покладених на
працiвника трудовим договором або правилами вну,трiппrьою трудовою

розпорядку. якщо до нього ракiше застосовувались заходи дисциплiнарного
стягнення та заходи лисциплiнарного вIIливу, а також за проryли, за появу на роботi
в негверзому cTaHi.

Проryлом вважаеться вiдсутнiсть на роботi бiльше,трьох годин протягом

робочого дrrя без повакних причин.
9.5,Щля застосування дисциплiнарноm стягненЕя Адмiяiстрацiя повинна

взяти вiд порушника,трудовоi дисциггtiни тп-rсьмове пояснення. Вiдмова працiвника
дати пояснення не може сJrухити перешкодою для застосування стягнення. За
кожне порушення труловоi дисциплiни може бут.r застосоване лише одне

дисциплiнарне стягненItя. При обраннi виду стягненЕя А,цлiнiстрацiя повинна
врахов)ъати ступiнь тяжкостi вчиненого i заподiяну ним шкоду. обставини, за яких
вчинено проступок, попередню робоry i поведiнку працiвника.

Стягнення оголоцryеться наказом i прачiвник ознайомлю€ться з ним пiд
особистий пiдпис у триденний строк з моменту оголошеншI наказу.

9.6 Якщо протяюм року з дня какJIадання дисциплiнарного стягнення
прачiвника ке буле пiдлано новому дисцип.лiнарному стягненню. m BiH вважасться
таким. що не мав дисциплiнарного стягненFя.

Я кщо прачiвник не доIryстив нового порушення тудовоТ дисциплiни i до того
ж проявив себе як сумлiнний працiвник, то стягнення може буги зняте до
закiнчення одного року.

Х. Порядок прийняття та передачi дiловодства (справ) i майна
працiвнпком

10.1 Працiвник зобов'язаний до звiльненrrя з посади чи переведення на iншу
посаду передати справи i довiрене майно, уповновах(енiй суб'ектом призначення у
вiлповiдному органi, особi. Уповновахена особа зобов'язана прийняти справи i
майно.

10.2 Факт передачi справ i майна засвiдчуеться актом, який склада€ться у двох
примiрниках i пiдписуеться уповноваженою особою вiдповiдного вiдлiлу,
KepiBHHKoM вiддiлу по робm,i з персойалом цього органу та працiвником, якиI1
звiльнясться.

Один примiрник акга видаеться працiвниrсу, який звiльнясться чи
переводиться на iншу посаду, iнший примiрник долучаеться до особовоi справи
працiвника.

XI. Порядок вирiшепня трудових спорiв

l1.1 Трудовi спори, що виникzlють мiж працiвником i керiвництвом центру,
розгJUIдаються в порядку, передбачеяом), законодавством.



Прави;tа внутрiшнього трудовою розпорядку розмiщуються в примiщеннi
обласtlого ценT :ру зайнятостi на iнформацiйних стендах на видних Micrиx.

Голова первинноi
пр працlвни-
KiB З ного центр}

{иректор

li)



Додаток N9 3

I. Загальпi полоrrcння

л 1.1. Правила професiйноi етики та поведiнки працiвникiв
Закарпатського обласного центру зайrrятостi (далi - Правила) поширюються на
ycrx працlвникlв 3акарпатського обласного центру зайнятостi, в тому числi й
на працiвникiв фiлiй Закарпатського обласною- центру зайIlятостi 1далi -
працiвники Закарпатського Ощз) незалежно вiд займаноi посади при
виконаннi ними службових обов'язкiв.

_ 1.2, У Правилах визначено положенItя, якi с для працiвникiв
закарпатського Ощз обов'язковими принциповими орiентирами з питань
професiйноТ дiяльностi, виконання посадових обов'язкiв, орЙiзацiТ взаемодiТ
з колегами, фiзичними особами, в тому числi пiдпрra"ц""r, представниками
центальних органiв виконавчоi влади, пiдприемств, устаноЪ, органiзацiй,
визначеннЯ rrrляхiв розв'язаНЕя морaлJIьних проблем та прийняття найбiльш
адекватного професiйного рiшення з етичних питань.
_ Метою Правил е забезпечення високоi якостi та пiдвищення

ефективностi виконання працiвниками Закарпатського ОItз cBoii посадових
обов'язкiв.

1.3. У Правилах зазначенi загальнi принципи професiйнот етики та
поведiнrс-r працiвникiв Закарпатською ОIдd, а також bcHoBHi цiнностi
лержавноi сlryжби зайнятостi.

Працiвники, цо rцlиймаються на робоry ло Закарпатською ОЩЗ,
зобов'язанi ознайомитися з чиi.rи Правилчr" ,u доrрrп"уватися ix лри
виконаннi cBoii посадових обов'язкiв.

прАвилА
професiйноi етикп та поведiпки п
Закарпатського обласного центру

II. OcHoBHi прпнцппн професiйноi етикп та поведiнки працiвникiв
Закарпатського ОItЗ

2.1. Працiвник Закарпатського ОЩЗ повинен:
- дотримуватися високих моральних стандартiв поведiнки, викпючаючи

введеннЯ буь-кого в оману. нечеснi дii, чiтко розмежовуючи заяви i дii,здlисненl ним як приватною особою i як спiвробiтником Закарпатського ОЩ3;
- бlти ввiчливим i тактовним;
- виконувати посадовi обов'язки добросовiсно та на високому

професiйномУ piBHi з метоЮ забезпеченЙ ефекшвноi роботи як

.Щирекюр
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Закарпатського ОЦЗ), так i державноi служби зайнятостi в цiлому;
- здiйснювати дiяльнiсть у межiD( cBoii повноважень, передбачених

чинним законодавством та посадовою iнструкчiсю:
- постiйно дбати про вiдомчий iHTepec, позитивний iмiдж як

Закарпатського ОЩЗ так i державноТ сrryжби зайнятостi в цiлому, змiцнювати ix
авторитет;

- дотримуватися норм слlrкбовоi, професiйноi та дiловоi етики з
колегами, фiзичними особами, у тому числi пiдприемцями, представниками
центра.JIьних органiв виконавчоi влади, пiдприемств, устаfiов. органiзацiй;

- проявJIяти KopeKTHicTb та уважнiсть у спiлкуваннi з колега}rи,

фiзичними особами, у тому числi пiдприемцями, представникал4и центральних
органiв виконавчоi влади, пiдприемств, установ, органiзацiй;

- створювати атмосферу комфорry, вiдкритостi та доброзичливостi
(доброзичливий, отrтимiстичний настрiй, привiтна посмiшка пiдтримус у
спiврозмовника вiдчуггя психологiчного комфорry i викликас зустрiчнi
позитивнi емоцii);

- не використовувати службове становище та професiйнi вiдносини в
особистих iHTepecax;

- не допускати дii чи бездiяльнiсть. якi можуть зашкодити ефективностi
роботи як Закарпатського ОI_|З, так i державноi служби зайнятостi в цiлому;

- утриItryватися вiд публiчних висловJIювань. суджень i оцiнок стосовно
дiяльностi Закарпатською Olý та iнших установ державноi слlтсби
зайнятостi, якщо це не наJIежить до посадових обов'язкiв, i дискредиryе як
Ъкарпатсыс,rй ОЩЗ так i державну слукбу зайIrятостi в цiлому;

- повiдомляти безпосередньою керiвника про факти звернень до нього з
мgтою схилити до корупцiйних правопоруцень, а також про факги обiцянки чи
пропозицii отриманЕя неправомiрноi вигоди, згоди про отримання
неправомiрноi вигоди чи проханкя про ii налання. вчиненi iншими
спiвробiтниками або вчиненi громадянами та./або посадовими особами
стосовно спiвробiтникiв.

2,2. У cBciiй професiйнiй дiяльностi працiвники Закарпатського ОI_!З не
повиннi допускати поведiнки, що може:

- викJIикати сумнiви щодо добiэосовiсностi виконання ними посадових
обов'язкiв, а також допускати конфлilсгнi сиryацii, що могли б зашкодити
реrryтацii або авторитеry як Закарпатського ОЩЗ, так i державноi служби
зайнятостi в цiлому;

- примусити сумнiватися в ix об'скгивностi;
- сприйматися оточуючими як дii чи бездiяльнiсть, що суперечать

вимогам 3акону УкраiЪи <<Про запобiгання корупцiiЬ,

2.З. Спiвробiтнику Закарпатською ОI_{З необхiдно уцlимуватися вiд:
- будь-яких висловJIювань i дiй дискримiнацiйного харакгеру за

ознаками cTaTi. BiKy, раси. нацiональностi. мови. громадянства. соцiального.
майнового або сiмейного стану, полiтичних або релiгiйних переваг;

- грубостi, проявiв зневажливого юну, зарозумiлостi, упереджених
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заувtlrr<ень, проявiв неправомiрних, необrрунтованих звинувачень;
- погроз, образливих висловJIювань чи реплiк, дiй, що перешкоджають

нормальному спiлкуванню або провокуlоть протиправну поведiнку;
- палiння в сrrркбових примiщенлях. за винятком спецiально вiдведених

для цього мiсць, засюсування наркотичнлD(, психотопних речовин i
прекурсорiв, вживання {л.пкогольних напоiЪ на робочому мiсцi.

2.4. Пiдцlимуеться розвиток у спiвробiтникiв TaKroc якостей:
- вмiння управляти собою;
- оперативне прийнятгя рiшень;
- нацiленiсть на результат;
- творчий iнiцiативний пiдхЦ до виконаfiItя посадових обов'язкiв i

доруrень;
- прагнення до розробки i впровадження iнновацiйних рiшень щодо

розвитку державноi служби зйнятостi;
- постiйне пйвиценrrя свого професiйного рiвня;
- рацiональне та ефективне використання часу;
- поглиблене вивчення питань TeopiT i пракгики професiйноi справи;
- швЕдке реаryвання на змiни;
- вмiння працювати в командi (пiдцlимання атмосфери довiри, взасмноТ

поваги, порядностi та вiдповiдальностi).

2.5, Прачiвники Закарпатського ОI_{З зобов'язанi дотримуватися
загальноприйнятого дiловою стилю в одязi, що вiдповiдае iмiджу державкоi
сlryжби зайrrяюстi i стаryсу Закарпатського ОЦЗ. Зовнiшнiй вигляд не
повинен бlrги зухва.пим чи недбалим.

III. Загальнi цiлi та цiнносгi працiвпикiв Закарпатського ОItЗ
3.1..ЩЬльнiсть працiвникiв Закарпатського ОЦЗ повинна

спрямовуватись на забезпечення якiсного та ефективного виконанIul завдань i
функцiй у сферi зайнятостi населення, труловоi мiграчii та соцiального захисту
вiд безробiття.

3.2. .Що загальних цiнностей працiвникiв 3акарпатського ОЦЗ нмежать:
- чеснiсть i поряднiсть (слова пiiацiвникiв Закарпатського ОI_{З нiколи не

розходяться iз ix дiями; вони не боягься робити помилки та швидко виправJIяти
ii разом; будlrоть стосунки з колегами, клiентами, дiловими партнераrи на
взаемнiй довiрi);

- ефекгивнiсть, якiсть, результативнiсть (реалiзацй завдаtlь,
пердбачених з!!конодавством та посадовими iнстрlтчiями; постiйне
цlосконалення методiв роботи; ефекгивне використання pecypciB; лочryк
новrл< можливостей);

- професiоналiзм та компетентнiсть (вiдповiднiсть найвипцм
стацдартам; са}.lовдосконаJIення; заохочення iвiцiативи та новаторства);

- ргryтацiя (працiвники дорожать iм'ям як Закарпатською ОI_!З, так i
лерiказноi сrryлкби зайнятостi в чiлому. пралц.ть виправдати ловiру клiснтiв,

a
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соцiальних партнерiв);

.""r.;Жl"JНЁ;;"*:: !***"'Ки Закарпатського. ощз виконують
викон.лння завдан" t фr;;fii,:Ь:Ё;#*Jff;I"r"ати якiсне та ефекгивне

"*u.,"ПОiii*1,',"'1.1.'Н;:*':lЙ:_ОЦЗп'р;;вiлкрито.йогопрачiвники*ui-"""" 
""iЬЫ ;:'#.";J:#iИВУ iНфОРМаuiю -l"r.*-' nir..*.

- вlдповца,,Iьнiсть (пr
роО"rу , Ъiо"Ыд-* -РаЦtВНИКИ 3аКарпатського оLIз виконують свою
колегами. безпосереднiм *..1:|"О 

КЛiеНТаМИ ДеРЖаВНОi служби зайнятостi.

'1Й,lТJ*Н;,,",#тfi 
#fl__Б"'Ё"i"";1iН1]lili;;:т;жж,",'"';;

пiдходiв; -ro""i""" оо ,iniil."'lMlЧHlcтb 
(ЗаСТОСУВаННя сучасних технологiй i

З.3. До загмьниХ чiлейлр_ацiвникiв Закарпатського ОЩЗ наJIежать:. - прагненюI до вста
зачtкавпеною фiз"""оa оaоб,'ОТеН}rЯ 

ПаРТНеРСЬКИХ Вiдносин з кожною
:акарпатського оt{з; )Ю' ФОРМУЮЧИ ПОЗИТИВНкй досвiд взасмовiдносин

- забезпечепrrя чесног
р.-""i,о,р"Ё"-i.1*]Ц;ЁЖТН"##Ъ:ЖИЦт*.вивчиаши

- доttросовiсне i свосчас
. - повага до колег, .-r::jlу]*"". cBoii посадових обов'язкiв;

спrрних ситуацiях ,";r,.,.u 
"o.u}-u,l"B' 

СОЦiаЛЬНИХ ЛаРТНерiв з ii лумки (у
шу<атикомЬромi""i;;.й:Ё:lЖ]Jfi 

J;ffi *Ё.Тifl T:te,Чi{";;;;
л_.,..._- "o:ooi""" iнформацiсю 

"ро роОф. ,.";;;i;;слУжЬи зайнятостi та пос,тчги. ,,,; .;"";:j:j'::::!а',кення устаноВ державноi

"о* *o"n"".".ii ,li"'"r*Т;::ЗаЮТЬСЯ 
НИМИ, ДеТаЛЬНе iнформування. в

надати iM у"r*""r'i.pffi;J.: л":.1'.У*'i "aPTHePiB 
ПРО послули. якi моясль

оrр""*о. 
" ,"*"*;;;';;;;i.:ЧТО" ЗаЙНЯТОСТi, про лiil неоохiлнi Й ix

надання посJrуг у "6.ol ,*"irJхrflючого 
законодавства, що регламентлоть

- виrt&пенкя iHTepecy д,перевершити його .;;й;;:.}',Н;"r;ff НЪJ;i'"вача), лрагнення
_ визначен}Ul на paнHi]

органiзаць 
"р;;;r;Ё;},_:]:У З-uД'П*, проблемних ситуацiй i

метою запобiйння ;;;;;;*ff;#;.ПРОВеДеННЯ Превентивноi робо"" .
3.4. Стандарти телефонrUцз. ^ Jrиx переюворiв працiвникiв Закарпатського

.л__.__ 
Hu КОЖеН ТеЛефонний дзвiнок слiд вiдповiдати. при llоажано_знiмати не пiзнiше З сигншrу. ;ому сл)r(авку

,9-*:i#*,Hji##]"Xi,#i:9i:l (У*'дg чи вхiдний дзвiнок) слiд
пtдроздirry установи. ВИЫЦИ Себе (ПIП, ПОСаДа) Та вка}авши назву

_ У примiщеннi. звiдки зл.-нюбхiдноiтi. 
"""Й;;;;;i':,:1::Р"" 

ДЗВiНОК, ПОвинно бли тихо. за
Я-*. .Йiй .j 

lплrих спlВрооlтникiв розмовrrяти тихiше,
ника зав кае погана якiсть зв'язку, варто у

г



:,;;;d,**ft жЪЁж.жi;".T# ""'' 

"u" ОО'"О""

повинен бути

rV. Взаемовйп

-,-,"lh"fi 
Ж"J{*"dffi*#d*;Fffiт"-:"-"т.,

вцкритостi та лобо,
Iомандлоi роЁf,i|l'З.'""о",l,

**-'IХХё*l*;#iff;Нl""ii}Тffi;"ого 
ставлення один до

оцз. ''2' 
ВЗаеМОВiДНОСИНи 

мiж керiвниками та пiдлегла
ВЗаСМиникерiвникiвзп;"._____ 

lllДJlg!]ЛИМИЗаКаРПатськоло

"э*.,""r;Йl,iЁ}ffiнI;,,?Ji#}тнi#ЁiхiхiтеглимдJп

*l.]Ёffi:ffrН;iil*ifi ;з;"-iвiдповiдальностiзарезультати

-'*;ffi,niffi ннЖffiЁffii;i*;ffi
V.,{отрпманпя 

порм l

ж*н l до чинпоm



Податок Л!4

{иректор ЗакарпатськогоГолова
первинно
працlвни
обласно

ганlзацll ооласного

Т.Кiяк Ю.Фущич

плАн
комплексних заходiв по oxopoHi працi Закарпатського обласного

центру заЙнятостi на 2021 piK

Наilменуванхя заходiв Строк

l Провести аналiз стану охорони працi за 
"rпупrй 

pin
ra розробити uПла] комплексних заходiв з охорони
драчi на 202l piK>

Сiчевь Вiдповiд&lьЕий за
охороЕу працi

2 Пройти вавчавня в яавчально-кфйййуiБЙйБГ
Закарпатськоi обласноi ради членам KoMicii з
перевiрки знаяь з охорояи працi

KBiTeHb Вiдповiдмьний за
охорону працi

,щоукомплектувати або придоати аптечки для
структурцих пiдроздiлiв ОЦЗ та фiлiй яеобхiдпими
матýр]з4зцд!9_!здq!!]qперцоi меди чноi допомоги

Червень Вiдповiдальний за
охорону працi

4 Провесrи навчання з питаньЪБронrr працi та тец:
-Електробезпека. OcHoBHi заходи по забезпечепвю
електробезпеки;
-правила яадання перцоi медичноi лопомоги при
нещасцих випадках

Лютий

Вересень

Вiдповiдацьний за
охорону прачi

5 Провести меди,лий оiляд ,а 
"тpa*yu*H" 

чодiiЪ
органiзацii

Липень Вiдповiдальвий за
автотранспорт

6 Uрганtзувати в примiщенцях уставови безпечний
температурний, повiтряний, питний та свiтловий
режимц

Постiйпо Вiдповiда,rьпий за
охоропу працi

,| Забезпечити роОоту "cix iЙiтаряо-поОуто"иi
примiщень. Забезпечити i.x миючими та
дезинфiк}точими засобами

Постiйцо Вiдповiдальна
особа

8 rrpoBecтlt ремопт виробrrичих будiвель i споруд з
метою пiдтримавня чи вiдповлення початкових
експлуатацiйних якостей як будiвлi в цiлому, так i ii
окремих коцструкцiй

Вiдповiдно до
затвердженого
графiка

Вiдповiдальна
особа

9 Провесrи уrеплення примiщень раскпиги БПна.
вiдремонтувати дверi, змлеihи щiлпни BiKoH)

,Що 15.10 Вiдповiдальна
особаl0 Призвачити вiдповiдального за робчтою котелеяь,

озвайомити з обов'язками, органiзувати його
навчанп,

До 01.09 Керiвник

ll rrlдгот}вати кот9льнt, системи опалеЕня до сезоЕу:
пров9сти ремонт опaцювtцьних котлiв, ревiзiю
опалюва.,rьяоi системи, опосвiдченIIя газового
лlчильпика

До 01.10 Вiдповiдальна
особа

lб

a



]--ч, експJryагашr- rqтлЦ iцсФущiями з]шчл безпекц, iцшпш шаперiалами, розробити

До 01.10 Вiдповiда,'Iьна
особа

Керiвник,
вiдповiдальний за

=:Еого 
захпсту та пJацiвцикiв орlа .u.po.i_llrвевпя Еадзвичайцоi ситyацii

Вiдповiдшrьний за
охорону працi,
керiвники фiлiй

rЬоЕп iнсlрr,,сrажй;;aнъo-хорони працЙ
пlшвдцками оЦЗ та фйiй

III_[v KBapTa,,I

бе3пеlоl в базових це

вiдповiдальний
охорону працi

J
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