
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР
мiж роботодавцем i Воппо

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(]АКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ

худOжнlЙ музЕЙ lM. Й. БокшАя,,
JАКАРПАТСЬКОi ОБЛАСНОi РАДИ

На перiоlr 202 1-2025 роки

Схвалено загальними зборами
працiвникiв комунАльного зАкJIАду

"ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБJИСНИЙ
художнlй музвй lM. й. БокшАяо

ЗАКАРПАТСЬКОi ОБЛАСНОi РАДИ
20 квiтня 2021 року



i_

l. Загальнi полоrкення

].l. Колективний договiр укладений вiдповiдно до Закону Украiни кПро
ко,цективнi договори i угоди> з метою регулювання виробничих, трудових!
соuiально-економiчних вiдносин i уltолження iHTepeciB viж роботолавuеv i

працiвниками Комунального закладу кЗакарпатський обласний художнiй
rtузей iM. Й, Бокшая> Закарпатськоi обласноi ради якi с рiвнолравними
с lорона\4и J питань трудових правовiлносин,

L2. Стороналrи цього колективного договору е: роботодавець
Комунальноt,о заклалу <Закарпатський обласний художнiй музей iM. Й,
Бокшая> ЗакарпатськоТ обласноi ради (далi - Музей), в особi лиректора Ерфана
Франциска Пав"lовича, який маt вiдповiднi повноваження, з однi€i сторони,
та працiвники Комунального закладу <Закарпатський обласний художнiй
музей iM. И. Бокшая)) Закарпатськоi обласноi ради, iнтереси яких представля€
Виборний орган первинноi профслiлковоТ органiзацii(далi ВО ППО) в особi
його голови Тирук Жужанни Янiвни, з лругоТ сторони (лалi - Сторони).

l,З. Поло;кення колективного договору поширюються на Bcix прачiвникiв
Комунального закладу (Закарпатський обласний хуложнiй музей iM. Й.
Бокшая> ЗакарпатськоТ обласноТ ради , нез{lлежно вiд Iх членства в профспiлчi i

с обов'язковими для дотримання як для роботодавця, так i для лрацiвникiв.
l,z}. Сторони визнають повноваження одна одноТ i зобов'язуються

дотримуватися принчипiв соцiального партнерства (паритетностi
представництва, рiвноправностi cTopiH, взасмноl вlдповlдальностl.
кон сl,рукти BttocTi i аргументованостi). а також принципiв забезпечення рiвних
праа та NlожJивостей ;KiHoK i чо",lовiкiв, заборони дискримiнацii при проведеннi
t rc,pet oBtlpi в ( Kol tсrл ьтацiй ) щодо укjlадання ко]-Iективного договору, внесення
{\liH l _l!lIIottнeHb Jo tlbolo. вирiшення }cix пи,lань соtliально-еконоviчних i

трудових вiдносин).
1.5, Сторони визнають колективний договiр нормативним актом на

гti.lсtпвi якоr._, з tiйснюt lься рег)lювання 5сiч соuiально-еконоviчних. lр)lови\
вiдносин протягом перiоду дii колективного договору.

1.6, Колективний договiр укладасться на 202l 2025 роки i набувас
чинностi з дня його пiдписання Сторонами.

1.7, Пiсля закiнчення строку лiТ колективний договiр продов)кус дiяти до
того часу, поки Сторони не укладуть новий або не переглян)ть чинний
колекl и вн и й .Llt,tговiр,

1.8, Зллiни i доловнення до колективного договору протягом усього строку
його дiТ пloxly,t,b вноситися тiльки за вза€мною згодою CTopiH пiсля схвалення
проекту зл,tiн до колективного договору загальними зборами працiвникiв,

1.9, Жо,цна iз CTopiH не може в односторонньому порядку прийпtати

рiшення, tцо зltliнюють норми, положення, зобов'язання колективного договору
або припиняють Тх виконання,

1.10. КолеIiтивний логовiр зберiгас чиннiсть у випадку змiни склад5,
с ln) кт) ри. най\lен) вання м)]ею.
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у paзi реорганiзаrrii музею колективний логовiр зберiгас чиннiсть протягом

строку! на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою CTopiH,
' v'разi лiквiдацi'r' музею колективний логовiр дiс протягом усього строку

проведення процедури л lквlдацll,
l,l l. Сторони зiбa,rп"чуоrо виконання положень колективного договору l

HecvTb вiлповiдал ьн icTb за лорушення iневиконання його умов вiдповiдно до

вишrог cT.l8 Закону Украiни <Про колективнi договори i угоди>,

1,12. Хiд 
""nonur", 

зобов'язань колективного договору розгляда€ться на

загальних зборах трудового 
. 
колекти ву в липнi за l пiврiччя iHe пiзнiше I

кварталу паступного року в цlлоNlу за рlк,
1.13, Yci прачюю"i, а та*ож'щоi"о прийнятi в музей прашiвники повиннi

бути ознайомленi з колективним договором роботодавцем,

2, Труловi вiдносини

f,l, Робоlодавець зобов'язусгься регулювати питання трудових ?il"o,":
llоацiвttикiв КоNlчIlаlьног() зак;lаду <Закарпатський обласниЙ художнlй музеи

irl. 
-й. 

;;-r"",, 
' 
За карпатс ь коi обласноi ради, Кодексом законiв про працю

УкраТни та iншими нормативно-правовими актами УкраТни,.

2,2, РсlбоmоО(lвец'ь з()бов'язуспься сmворювапч напежнi yMoBu dltя:

f .2.1 . Llа,цежноТ органiзачii прашi Bcix структурних пlдроздlлlв музею,

2.2.2. Забезпечення сво€часного iякiсного виконання завдань зfLдно lз

затвердженим планом роботи пlузею,
j.2,3. Постiйного удосконалення прачi шляхом використання сучасноl

технiки, передового досвiду.
2,2.4. Ё"uчч"н" i пiдвищення квалiфiкачiТ праuiвникiв музею,

1z.s Постiйного лiдвищення рiвня знаць прачiвникiв шляхом

самопiдготовки i самовдосконалення,
2.3. ВО ППО зобов 'язусlпься:

?.3,1. Сприяти дотриNланню труловоI дисциплlни та

службового розпорядку.
2.3.2. Перевiряти умови праui прачiвникiв та

адмiнiстрацiТ щодо Тх полiпшення,
2.3.3. Прелставляти iнтереси працlвникlв за lx

тр)дових iндивiдуапьних спорiв та у колективному

йtого вирiшенrrю.

правил внутрlшнього

вносити [ропозицll

дорученням при розглялi
трудовому спорi, сприяти

3. Робочий час i час вiдпочинку

З.|. .1d.lt iH ic m раtliя зобов'язусmься"

;,i.i, д;, npoui"n"*iu Ko*yHanoHo,o закладу <Закарпатський обласний

хl:о;кнiи музей'iм. й. Бо*Ltlu"" Закарпатськоi обласноТ, ради встановити 40-

,ьдл,"пий робочий тиждень з двома вихiдними днями вiдповlдно до чинного

законодавства.
3.1.2. У Комунальному закладi <Закарпатський обласний художнiй музей

ill. й Бокшая> Закарпатськоi обласноТ ра.lи встановити такий графiк роботи:



лочаток роботи - 9.00 год.
закiнчення роботи - 18,00 год.
перерва на обiд з l 3.00 до l4.00 год,
вихiднi днi - субота, нелiля.
Наперело,lлti святкових i неробочих днiв (ст.73 КЗпП УкраТни) тривапiсть

робоtи праuiвникiвскороч1, Iься на одн} lодину,
j,l.J. Реlltим працi у Комунальному закладi <Закарпатський обласний

х1,,rо;iнiй rvузей iNl. Й, Бокшая> Закарпатськоi обласноТ ради pel,JlaMeHl усться
Правtt.rаrlи BHr t рiш н ього с.rl жбовоt о розпорялку. якi доводяться до вiдома Bcix
лрачiвникiв.

3.1.4. Залучення прачiвникiв до роботи у вихiднi днi проводити згiдно з
трудовиNl законодавством. [ля виконання невiдкладних робiт лолускасться
залучення окремих працiвникiв до роботи у вихiлнi, святковi та неробочi днi за
гlисьмовим розпорядженням директора музею, узгодженим з ВОППО
вiдповiдно до чинного законодавства.

Робота за цi днi може компенсуватись наданням iншого дня вiдпочинку або
у грошовiй формi у розмiрi актуально передбаченому нормами чинного
]аконолавс-l,ва.

j,l,:, На:.tваtи праttiвникам вiлпlсtки s поря,]к) i тривалiсtю вiдповiдно
lo Ko:rcKcy Законiв лро прачю Укра'iни, Законiв Украiни <Про вiдпустки,, тд
Hop\la l ивно-lIр.rtsових ак t iB Украiни,

J,1,6, На:аваги долаткову вiлпlсгку tривалiстю в лорядк) i tривалiсtю
вiлповiдлlо до кодексу Законiв про працю Укратни, Законiв Украiни <Про
вiдп)стки),t,a нор]\,lативно-правових aKTiB УкраТни.

з. l ,7. Надава ги лрацiвникам додаткову вiдпустку iз збереlкенняпl середньоi
заробiгноi плати за наявностi економii фонду оплати працi у таких випадках:

особаNt, якi одружуються 5 календарних днiв (iз l0 капендарних днiв
вiдпустки без збереження заробiтноТ плати за бажанням працiвника, яка
1,1адасться в обов'язковому порядку згiдно з п.8 ст,25 Закону Украiни <Про
вiдп),с-гки));

чоловiковi, дружина якого перебувас у пiсляпологовiй вiдпустцi - 7
календарних днiв (iз 14 каJ]ендарних днiв вiдпустки без збереження заробiтноТ
ллати за бажанням працiвника, яка-нада€ться в обов'язковому порялку згiдно з

lr,2 ст.25 Законl,УкраТни <Про вiдлустки));
ttpatiiBHиKar,l 1,разi clrepTi рiдних по KpoBi або по шлюбу - 4 каленларнi днi

(iз 7 ка-rенларних днiв вiдлустки без збереження заробiтноi плати за бажання]!l
лрацiвника, яка нада€ться в обов'язковому порялку згiдно з п.9 ст.25 Закону
УкраТни <Про вiдпустки)).

J.1.8. Надавати щорiчно додаткову оплачувану вiдлустку тривалiстю l0
календарних днiв без чрахування святкових i неробочих днiв (ст,73 Кодексч
законiв про прачю УкраТни): жiнкам. якi працюють i мають двох або бiльше
дiтей BiKoM до l5 poкiB, або литину з iнвалiднiстю, або якi усиновили дитину,
матерям осiб з iнвмiднiстю з дитинства пiдгрупи А I групи, одинокiй MaTepi,
батьку дитини або особи з iнвалiднiстю з дитинства лiдгрупи А I групи, який
виховус Тх без MaTepi (у ,гому числi у разi тривалого перебування NlaTepi в
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лiкчвальному закладi), а також особi, яка взяла ПiД:_ПiУ_lТ::НУ абО ОСОбУ З

iнвЬлiднiстю з диr"п",uч пiд'руЙ-а*r',руп", ", 
оо"ому_iзлп_рийомних батькiв,

3.2. lншi види 
"iony",on 

пuоuо,"""ЪйпЬ"iопо до законодавства Украiни,

З.3. В ОП П О зслбов' язу€пься :

].з.l. Здiйснюват" *o",pon",u оо'римання чинного законодавства з питань

**;:J.;,"ъ'];i "l';}:i;I""".- вирiшуваr и 
:1:1l,:.1 :9, "Y",о 

час1 i час1

_l-_^u urv пого'lжувати ,р"ф;; ;i";;",i та надання вiдпУСТОК, ДОЗВОЛИ На

B1-1llual'лl\''' "' ' --' ' j' 
робiт 1 вихiлнi днi rошо,

прове.]ення нrJ}рочних роOlг, poulr ,_ 

"":],",,::;;;. 
-;ut_rпiш"ьоrо 

службовоrо
J.J,З. Браrи учас]ь ) розробui правил вн)трlшнь

розпорядку музею,

4, Забе lпечення tайнятостi

4.|.Р обо по da Betlb з обов' язуспьс я :

;, i,i. 
'i;i;.".""ти 

прийняття на роботу вiдповiдно до вимог КЗпП

укратни' ocTi або штаг1 прачiвникiв проводити riльки

","..; 
!;;;;:Жil"l.ilT],1Н;' ilооu'*йо,,,,op."nn* можливостей для

,i;;"l,,;,;;;" 
lайняtосli1 v1 teTt rаповнення Bcix вакансtи),

'""i:;.]-i;,Й;;у"","'ВОППБ"про "iпп 
в органiзачiТ прачi, скорочення

чисе,rьносti чи шtагу npuu,un"iiu',i, пiзнiше rрьох,мiсяцiвдо можливих змtн

lcL49l кЗпП УкраТни), n, lIи,""" "оuцli""*i" 
l робоrи з iнiцiаrиви

поботодавця без достатнiх "io","" 
i""""р"о"ьОгО ПОГОДЖеННlЗ ВОППО,

' 41.4, При вивiльненн, 
'b"uiu""nl", 

врахов) вати переважне право

TяпйlUення на робоIi npuuiu""nl"l'o"*i"'"uЪ,,o'Oin", високу квалiфiкаrriю та

"oool*,""nl.,o "paui 
(ст,42 К lпП Украiни),

' 
4.2,. ВОППО юбов'язусmься-

4.2.1. Надавати non",io,u,"urry i практичну допомогу кожному

"n"i_',o"anory 
праuiвниковi в йоtо праuевлашlУВаннl' -- л'

4.2.2. Давати "ооу "u"'J"ui"n,n", 
n"" пiсля використання Bclx

Nlожливостей для збереження ;у;;;;" вiдносин, u 
]_,|::,:,"io""*ocTi 

таких

";;;;;;;;; --npo,",b* 1 робочого лня погоджувати звiльнення,

4.2,3. ВикористОuуuu''п'"п'u-оi"!,u*о"одuu","о" 
переважне право на

збaр"лЪпu" роботи окремим категорiям працlвникlв,

5. Оплата праui

5.|. робоmоdавеtl" r9б":' :'!::::,il ппяttюrочих пDоводити вiдповiдно до

t,,;. l;';":llx .:::il#'i, ;Жl,:'i:.;H:ж;"iJ,|n",","y-йinl",pi" 
украjни,

n"*u.u.," MiHicTepcTBa ""ui;;;;i 
noni,"*" УкраТни та iншими нормативно-

правови]lи а*тами YKpaiHJ';';;- бюджеiних _,асигнувань 
та згlдно з

поса,]ови.,lи окладами "оi"о,о розпису .праuiвникiв 
музею,, , 

якии

]атвер.f]кусться Д,пuр,u",",i*,'"пуп",урп, нацiонмьностей та релlгlИ На

вirповi:rниiл piK,

J
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5,1.2, Премiювання прачiвникiв музею здiйснювати за результатами праui
за рахунок eKoHoMii фонлу заробiтноТ праui та за рахунок коштiв.отри ман их в

резу-,lьтатi надання платних лослуг, згiлно з Положенням про премiювання
лраuiвникiв (flолаток J\! l),

5,l.З. Виплачувати заробiтну плат) два рази на мiсяць: за першу половин},
lriсяця l5 LIисла. остаточна виллата З0 числа поточного мiсяця.

Заробiтна плата виплачу€ться прачiвникам регулярно в робочi лнi та не
пiзнiше семи днiв лiсля закiнчення перiолу, за який здiйснюсться виплата. У
разi. коли день виплати заробiтноТ плати збiгасться з вихiдним, святковиNI
або неробочим rнем заробiтна плата виплачу€ться напередоднi.

5.1.4. При порушеннi TepMiHiB виплати заробiтноТ плати компенсувати
працiвникам втрату il частини згiдно ст. 34 Закону УкраТни <Про оплату праuir.

5.1.5. При кожнiй виплатi заробiтноТ плати, повiдомляти прачiвникiв про
загальну су]\1у заробiтноi плати з розшифровкою за видами ii нара\)вань.
розмiри i пiдстави утримань. c1,1l1 заробiтноi плати. що належить до виплати.

5,1,6, Оплаr,у прачi прачiвникам, якi перебувають } вiдрядженнi.
здiйснювати вiдповiдно до чицного законодавства Украiни.

5.2. ВОП ПО зобов'язу€mься:
5,2,1, Здiйснювати громадський контроль за виконанням роботодавцем

заliоIIодавства про лрацю.
5,],], Pa;orr r робоtодавtlеv вирiшуваlи лиlання олла,lи праlti праuiвникiв

музею, умов запровадження та розмiрiв надбавок, доплат, премiй, винагород та
iнших заохочувапьних, компенсацiйних виплат.

6, Охорона працi

6.1. Роботодавець визна€, що створення сприятливих i безлечних упtов
прзtti праttк,,ю,tих r ll обов'язком i несе за це вiдповiдальнiсть.

6.2. 7|lя lабеlпечення L,прчяmlчвцх i безпечнuх у.vов пpal|i робоmоdавеtlь
Лlбов 'яз),спьс,я.

6.2.]. Забезпечити на кожному робочому мiсцi безпечнi та нешкiдливi
1,пtови працi вiдповiдно до чинних нормативно-правових aKTiB з питань охорони
прачi, виробничоi caHiTapii, гiгiсни прачi та протипожежноi безпеки.

tl,],], Забезпечиr и виконання ко\4ллексних заходiв з охорони праui. гiгit Hlt
прачi та виробн ичого середовища.

6,2.3, Згiдно iз Законом Украiни <Про охорону працi> визначити
вi:ловiJальних осiб з пи taHb охорони праui.

6.2.4. Закладати в бюджетний запит витрати на охорону лрацi не менше 0,2
вiзсоткiв вiл фонлу оллати праui,

6.З. Во П П о цlбслв' язl|€п1 ься,
6.J.l. З,,tiйснкlвати контроль за виконанням комплексних заходiв з охорони

лрачi, гiгiсни прачi та виробничого середовища.
6.3,2. Проволити аналiз i перевiрку умов лрацi та виносити на розгляд

a:rri Hic t patlii пропозичiТ шодо Тх полiпшення.
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6.3.З. Брати участь У розслiлуваннi нещасних випадкiв, професiйних

за\ворювань i аварiй, роботi KoMiciT з питань охорони працi, здiйснювати
контроль за виконанням заходiв щодо запобiгання нещасним випадкам.

6.3.4. Здiйснювати громадський контроль за виконанням роботодавчем
законодавства про охоронУ rrрацi, за забезпеченням на пiдприсмствi, в ycTaHoBi

або органiзачiТ безпечних та нешкiдливих умов прачi, виробничоi caHiTapiT,

лрав1.1.]ьнll\{ застосуванням установлених умов оплати працl, вимагас усунення
вl!яв_,lених не-rол iKiB

7. Сочiально-труловi пiльги, гарантiТ i компенсацii

1,|. Pa(ltлtodaBetlb з<лбов'язусmьс я -,

7.1.1. Виплачувати працiвникам грошову допомогу при наданнi шорiчноТ

вiдпустки та матерiальну доломогу у випадках та розмiрах, визначених

законодавством, у межах затверджених асигнувань на оплату праtti,

7.1.2. Вiдраховувати кошти первиннiй профспiлковiй органiзацii на

кул ьтурно- масову. фiзкультурну i озлоровчу роботу в розмiрах, не менше нiж

0,З вiдсотка фонлу оплати прачi за рахунок видiлення додаткових бюджетних
асигнувань (ст.4,1 Закону Украiни <Про професiйнi спiлки, iх права та гарантii

лiяльностi>).
1,:, ВоП По юбов'ялt mься-

7.2.1 . Забезпечувати контроль та гласнiсть у наланнi прачiвникам трудових

"''"?.;:]"fl';*'}";;;ili"", грошову допомогу у розмiрi до l0% вiд розмiру
плiнiмальноi заробiтнот плати членам профспiлки з нагоди одруження, з нагоди

святк),8ання tовiлеiв, до 20% вiл розмiру мiнiмальноТ заробiтноТ плати - на

поховання близьких роличiв за рахунок коштiв профспiлковоi органiзацii,
7.2.3. Забезпечу вати лридбання новорiчно-рiзлвяних подарункiв дrя дiтей

прачiвникiв за рахунок коштiв профспiлковоi органiзацiI.
7.2,4, Органiзовувати культурцо-масову та оздоровчу роботу в ycTaHoBi за

рахунок коштiв установи, власних коштiв та iнших джерел, незаборонених

законодавством.
7,2,5. РазоМ з роботодавцем вирiшувати питання соцiального розвитк}

l1},]ею, полiгlшення умов прчi, матерiально-побутового, медичного

обсл5 t ов5 вання праuiвникiв,
7,2.6. Брати участь у вирiшеннi соцiально-економiчних питань, визначеннl

ta ;аtвер.]женнi лерелiк5 i порядк) надання прачiвникам соuiальнич пiльг,

7.2,7. Здiйснювати контроль за пiдготовкою та поданням роботодавце\1
.1oKyMeHTiB, необхiдних для призначення пенсiй працiвникам i членам Тх сiмей,

8. Гарантii лiяльностi ВОППО

8.1. Гарантi'i дiяльностi ВОППО музею та гарантii для працiвникiв музею.

обраних дО профслiлковиХ органiв, забезпечуються вiдповiдно до вимог ст,40,

4l Закону Украiни <про професiйнi спiлки, ix права та гарантiт дiяльностi",

J,
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8,2. ЩоdО сmвореннЯ у.vов dля diяпьносmi первuнноi профспiлково't

сlрlанiзоцi i dепарmалtенпу робоmоdавець зобов'язуспься:
8.2.1 . Сприяти створенню належних умов для дiяльностi ВоППо,
8.2.2. Безкоштовно надавати ВоППо для роботи та проведення зборiв

працiвникiв примiщення з yciM необхiдним обладнанням, зв'язком, опалецнямj

освiтленням, прибиранням.
8,2.3, За наявностi письмових заяв працiвникiв, якi с членами профспiлки,

роботоlавечь цомiсячно i безоплатно утримус iз заробiтноi плати та

napap"roul,a на рахунок профслiлки ч,пенськi профспiлковi внески прачiвникiв

в porrtipi l0u HapaxoBaHoi заробitноi плаtи.' 
8.f,4. Надавати головi i членам профкому, не звiльненим вiд своТх

с;r,;кбовиХ обов'язкiв, вiльний вiД роботи час iз збереженням серелньоI

заробiтноi плати для виконання цими cBoix громадських обов'язкiв не менше

Hi;K двi години на тиждень.
8,2.5. Не застосовувати до працiвникiв, обраних до складу профкому,

дисциплiнарних стягнень без погодження з вiдповiдцими профорганами,lD

Директор
Комунального закладу

<Закарпатський обласций
худоrкнiй музей iM. И. Бокшая>
ЗакарпатськоТ обласноi рали

fолова ВОППО КомуtlальЕого
tакладу (Jакарпатський _

обласний хулояснiй музей iM. И.
Бокшая>> Закарпатськоi обласноi

ради

yiKaHHa TlrpyK

рокуквirrlя J021 рок1

19..99.j!ч1,,:
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Додаток l
до колективяого договору

ПОЛОЖЕННЯ
про премiювання працiвникiв Комунального закладу <<Закарпатський
об.rасний хуложнiй u1зей iм..Й.Бокшаяr, ЗакарпаT ськоi обласноi ралш

l,3al ал bHi по.,lожен ня

1.1. I-{e Положення про премiювання працiвни.кiв Комунального закладу
<Закарпатський обласний хуложнiй музей iм,.И,Бокшая>> Закарпатськоi
об;асноi раlи (лалi - Положення) розроблено з метою матерiального
с,lи\,l}лювання праtliвникiв la для покрашення кiнuевих результаIiв за основними
напря\Iка}lи _liяльностi lаклаJ). а гако)I( з меlою пiдвиu.tення соuiальноtо та

п,rатерiального добробуту прачюючих.
Полоrкення розроблено на пiдставi Методичних рекомендацiй цодо

opIaHirauii rl:rIерiа_пьного сги\,l}лювання праui лрачiвникiв пiлприсvсtв та

орl,анiзашiй. затвердrl(ених наказом MiHicTepcTBa прачi та соцiальноi полiтики
Украiни вiл 29.0l .200З N!r2З.

l,i. llреrliювання лраuiвникiв лроводиться з vеrою матерiальноlо
стиNlу.Jlювання sисокопродуктивноТта iнiцiативноТ прачi, пiлвищення ii'

ефективностi. якостi, заiнтересованостi у досягненнi ]j'кiнцевого результату та

посилення персонапьноi вiдловiдап ь HocTi лрачiвн и KiB за доручену роботу або
пtlс Iавлен i ,авдан н я,

l,J, Праuiвникам можуlь всIановлювагись viсячна. кварlальна та рiчна
премiТ вiлповiлно до особистого внеску s загальний результат роботи музею у
yextax eKoHoMiT фонду оплати працi та за рахунок коштiв, отриманих в

ре l1ль tar i надання ллаlних лосл) г.
1.zl, Розмiр премii прачiвникам встановлю€ться директором музею

lrtляхом видання вiлповiдного наказу.

2. Учови претiювання
],]. Наявнiсть основних результатiв дiяльностi за напрямками, визначеними

Статутом закла,лу.
2.]. Наявнiсть фiнансовоi можливостi для матерiального стимулювання.
2.J, Виконання плану роботи (на мiсячь, KBapTa,r, piK).

2,4. Вiлсутнiсть порушень, вказаних у п,9 цього Положення.
3. Пона lники премiювання

З.l. За виконання важ;ивих та особливо важлuвих завдань

квiтня 2021 року
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i.1, За зразкове виконання,Iрудових обов'язкiв
_],З, За супллiнне. повне, якiсне виконання завдань (планiв роботи)
].-,l. За с)млiнну la безперервну лрачю у закладi
].5. За пiдвищення рiвня роботи чи послуг
],6, До ювiлейних чи пам'ятних дат (олноразове заохочення, яке не пов'язане з

конкретними результатами прачi)
4. Суб'скти премiювання

-1.1. Положення поширюсться на керiвника, спечiалiстiв, технiчних службовцiв
зак,rалу Bcix прачiвникiв.,
.1.2. оцiнка результатiв та особистого внеску працiвника здiйснюсться з

\рахуванняNt tаких ,tинникiв i показникiв:
- пtайстсрнiсть лрачiвника (лрагнення пiдвищення освiти, лосвiлу), якiсть роботи;
- сl:tвлення to праtti tвиконання ]аадань. рачiональне викорисгання vаtерiалiв.
енергоресурсiв. свосчаснiсть iповнота виконання функчiональних обов'язкiв, ji
ск,,lаднiсть):
- особистi якостi (cTapaHHicTb. iнiцiативнiсть, вiлповiлальнiсть).

5. Перiодичнiсть премiювання
Гlремiювання 1,1ortte здiйснюватися за результатами роботи за мiсячь. квартал. piK.

6. !,жерела виплати премiй
6.1. Премiювання здiйснюсться у Melcax фонлу оплати працi чи при наявностi

фон,lу eKoHolt iT заробiтноi плати.
0,i. Преrtiювання t_liйснюtться tарах)ноккошtiв.одерrttаних5 реllлыаliналання
п-tатних послуг.
6.3. Iнше.

7.порядок премiювання та впзначення розмiру премiй
7,1. Розмiр премii визначасться з урахуванням особистого внеску прашiвника у
,:tt а, tbHi гс l}.rb t з t и прашi tакла_t5 t чи с Ф) KI ) рного пi-lроtлiлу).
7.2, Кандидати на llремiювання. конкретний розмiр премiй визначасться

робоtо.lавuеrl j урахуванням дlмки керiвника cIp)KTypHolo пiлроз:iл1 за

погод)ltенням з профспiлковим KoMiTeToM згiдно з стат,гею 97 КЗпП УкраТни,

7.З. Розмiр прел,liТ визначасться у 0/о вiдношеннi до посадового окладу (ставкх) за

фактично вi,лпрачьований час за звiтний перiол (у чю суму можуть бути зарахованi
TaKoiK надбавки та лоплати! якi отримус прачiвник).
7.4. Розмiр лремiТ олному праuiвниковi може перевищувати суму посадового
окладу у розрахунку на мiсячь.
7,5. Виплата лремii злiйснюсться на пiдставi наказу роботодавчя за погодх{енням з

воппо, 3бiльцення чи зvеншення розмiру премiт. якrчо с для uього лiдсtави.
Bi rобраrкаr ться 1 HaKaзi l вi:повiдною вка liвкою.
- () Прс\liя ta звitний лерiо: виплач5сtься не пiзнiше мiсячноlо TepviH1 пiсля

закiнчення звiтного перiолу з обов'язковим розглядом результатiв роботи закладу.
7.7. Праuiвникам. якi вiдпрачювали неповний мiсячь (квартал, piK) з поваrкних
tIричиll. преплiя нараховус,гься,

8. Перелiк порушевь,
за якi прачiвник позбавлясться премii частково (до 50%)

8.1 , Порушення труловоТ дисчиплiни (запiзнення на роботу).
8,2. Недолiки у роботi (неповне виконання плану роботи).
Е.З. Iнше.



9. Перелiк порушень,
за якi працiвник позбавлясться премii повнiстю

9.1. У випадку притягнення до адмiнiстративноi або кримiнальнот вiдповiдальностi
9.2. Вчинення прогулу без поважних причин
а,]. Надан ня недостовiрноТ JBi,lHocгi
9,4, Ро iкралання ма lерiальних цiнностей
9.5. Поява на робочому мiсцi у нетверезому cTaнi чи пiд впливом наркотичних
речовин
9,6. Грубе лорушення вимог з охорони лрацi, лравил з технiки безпеки,
протило)i{ея(них норм та iнше.

I]

(.

,



\2

.Щолаток Ne2
до колективного договору

)

ПОЛОЖЕННЯ
про наданкя прачiвни кам

комчнального Закладу,,закарпатського обласного худо?кнього музею" 
Й.Бокшая,, Jакарпатськоi обласноi рали

грошовоi винагороди
за сумлiнну працю, зразкове впконанliя трудових обов'язкiв

Нl\'.llопlвll(lб{Вd:(порядокнадаянягрошовоiвинаIородизасумлiннlпрэltю'
,rp"r,,n"" Jп*о,r"п"" aр1,,чови* оЬов'"зкiв праuiвникам дерrксвних i комlна,пьних музеIв, (дlrli
,la Tcl(cтoNl - виllагоро,lа). tатвсрджений пч\jtаноВою Кrбiнеrу MiHicTpiB УкраТни М82 Bi,r

]2,01,2005 (]i ]\]lна\lи постановоlо N!r9]2 Bin l2,10.20l0); стаття 28 Закону Украiни кПро

\l\ lci lir Nl\ l(ii1l\ clll)ill{\,,' l с)Б,скlи виllлАlи
Ilc l]оj]оriеllня поширlосться на rrpauiBHиKiB музею, зазначених у кПерелiку посад

,,1,r"tLio,,,,Kiu ,leprialJlIll\ i коr,унап"них пlузеiв, якi Ilровадять Kylbтypнo-ocBiTHto та наl,ково-

,,l,",,ir,,,l .,i".,i,,i.t.,,. ,,,ro'"-,on1, ,, nn,",,"*,1uo"""n, м)зейIlих зiбрань, експозицiйною,

(lott"loBclttl. ltи,'Lаl]llllчоlо. рес гаврацiй tюrо. па\l яткоохоронною роботоtо>, ]атверд,(ено\l}

,iu.,'",,ouo*, Кпбi,,"r1 ЙirricTpiB Украiни "lYs82 вiд 22,01,2005, oKpiM працюIочих за

счlлiсrtиштвом.' 2,джЕрЕло виплАти
Винагоропа налаaться за рахунок бюдхетних коштiв, а саме: в l\,ie,Kax загilпы]It\

коutгiв. ttсре.tбачеItrl\ кс)ш,горисо\l м)зсю }la оllлат), Ilрацl,- 
],розмlр винАгороди

lцорiчно'i винагород!l не може перевищувати одного посадового окладу з

пiдвищень,
РозN{iр

урахуванням

) l'рошова
н Lх('гься o,,ltl н

4,пЕрIодичнlсть виплАти
винагорода за сумлiнну працю. зразкове виконаяня слу)кбових обов'язхiв

раз rla piK.

5.умсlви t tл,tlдt tня винлI,()роди
],l]иllаIоро-tа ljа^!t.1ься la lаки\ )NIoB:

1,1,зa лосягнення працlвником музбю ycпixiв у виконаннi кульryрно-освiтньо-t, наlново-

"lослiдноi 
лiялыlостi. пов'язапоТ з no,nn"*-тyuu"""n, музейних зiбрань, експозицiйноlо, фондовоlо,

н||-lар||иU^ч,. рес l:lвоачiйною. паv'я']коо\ороttною робоtоюl
l,] lа _rосяr нсttrrч висо}iоtо vеlо,Lичноlо la професiЙного рIвня роОоIи:

l,J,ra lKIивll! }часть в мет,:lличнiй дiяльнсlстi заклалу:

l,.+,Riдс}1lliс 11, llop) uleHb виконавчоi i Tpl,toBoi дисципliяиi
1,5,iнше.

6. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ

l, Канлидатури лля надання винаlороди висуваються завiдуючими вiддiлiв м)lею або

lrcl\лllltKo\l _]ирскIопа l оснL,вних ви,]iв,]iя tl,Hocti lакладу,

], jгiдно з ча.тинu,о 2 cTaTTi 97 КЗпП Украiни розмiр винагороди та кандидатурl1

no.ur*y*rr.o"",, прпфкоNlоNl. заlвсрдпiуються керiвником закладу та оформлюються наказоý{,

], []иIlагоро.,1а керl8никовl \l)зею надасться за наказом вllщестоящоi органiзацij

Лепартапrенту ку-лu,,,1,рп.наttiuнап""остей га ре:tiгiй Закарпатськоi обласноi адмiнiстрацii,

ПОГОДЖЕНО

ьlвiгня 202l р,

ЗАТВЕРДЖУЮ

iтня 2021 р.
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АI]ИЛА ВНУТРIШНЬОГО ТРУДОВОГО
ЗоХМ iпr. Й.Бокшая

розпорrlдку

I. Загальпi полоrкення

l, ПраRила вllутрiшньоло трудового розпорядку для праuiвнихiв Комунапьного заlспад)
(Закарпатсьий обiitсний х}дожнiй мlзею iM, Й,Бокшая, ЗакарпатськоТ обласноi ради (дмi -

д \'стэновi]) poзpofi.reHr, }la виконаяня ви\Iог чинного в yкpaiнi законодавства лро працlо з \1етою

l впорч rыувlrння lг} ll,пJ\ Bi lносин, якr виrrикаtоtь rriд rrр:rчiвникаvи Ia в,ldснилоv. опrичir:lцi]
госIlодарськоJ,цiя]lыlос'гil'азабеrпеченняна]еr(ногорiвнявн}трiшньоiтр)довоiдисUиплiни,

.' .lл ll1,.lви,t вн}lрiшllLоlо lp)JoBolU рUlпоряlк) поширю. lься на Bcl\ працiвllик,в
V,r,,r,^nl. яr., Knc,i,B,rr.rb l ниv ) lр\'lових вlJl-осинаr,

] ]IpnBл.lll вн\ IрilUlllпrго,гр\,дового розлорялк) с HopNlal ивним aKToNl локмьного xapaKIep\-
,lкиii palo\l r r1llllл\jи .lока-lьниNlи актами УстаtIови та lрудовими договораNlи (конrракга lи), що
\к]]l1,1аlоться з йl'tо rrрацiвникаьlи. рег,lаNlенl)с вiдносияи. пов'язанi iз решrilluitю трr:ови,, прав Tll

rр\,,tоRи\ !rбов'язкis працiвникiв Пiдлри€мства,
.1. Пiд робоlодавцем Устаllови у цих лравилах розумi€ться .Щиректор установи та його

]ас1_\,llники,

Il. Порядок пршйхяття i звi.льнення працiвrtякiв

1. Прпйняття па роботу

1,1 Працiвники реirqiзовують гарантоване iм Конституцiекr УкраТни лраво на працю шляхоNt
\ кла]rання трулового ,,tоговор\, про роботч в ycтaнoBi,

1.2, особа_ яка вияви,,lа llaN{ip всTупиIи в Tpy,roBi вiдносини з Установою. зобов'язана подаlи
l,, г,,i,l|оJdd||ч YL lirl,,,ви laKl l,.") \сн l и

а) трудову кllи)(ку) яка мас бути оформлена з дотриманням встановленого лорядку (за
винятком випадкiв. коли особа оформляеться ца робоry вперше);

б) ппсllорl lроvа (янина Украiни або ]oK}veнI. шо його lаviнюс;
R) особи. якi вllерше щукаlоть роботу i не мають трудовоi книжки, повиннi пред'явити

паспорт. дипrlо\l або iнший док\,Ntент лро освiтr,чи професiйну пiдготовку
llриiiIlятгя lIa робот} беl лред'явлення зпзначениl покlментiв не доп}ска€ться,
За лроIlозицiсю ароботодавця, особа, яка влаштову€ться на робоry, може надати довtдки.

\арактерисrики, вiдгуки. рехомендацii чи бу,rь-якi iншi докупrенти, цо пiдтверджують вiдповiдний
piBeHb кваriфiхацiТ згаданоi особи,

l.З. При прийняттi на роботу, що вимагае спецiальних знань, роботодавець вправi T:tKox;
вимаrати вiд праlliвника пред'явлення диплома або iншого документа про одержану ocBiT) чи
llрофесiйll\, пiдгоlовк),

1,4. l lри прийняттi lla робот) забороняеться вимагати документи, подання яких не
llсре]бачене законоlавс'гвом. ]а винятком випадкiв, коли особа виявила згоду на ll()дання lаких
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_ 1,5, При прийняттi на роботу з кожним працiвником умадаеться трудовий договiр,
.\ъв'язковиМ додаткоN, якогО € розписка працiвника про умови працi, цо лередбачена Законо;
} краiни "Про охорону лрацi",

тр},довий договiр може мати вилляд окремого лисьмового документа за пiдписами обох
--TllpiH тахого договору або ж оформлятися шляхом видання наказу (розпоряrluкення) про прийняття
чз р]боD ,

lIaKaT (розлорядження) лро прийняття на робоry мас бути оголошений працiвниковi i мiстити
BrlviTK\ (роlписк) lIрацiвllика) профакI ознайоN1]lення,

}' наказi (роlпоряjlженнi) обоs'яlково за]начасться найменування роботи (посади) працiвника,
яка Bll ]нача€ I ься на пiлс laвi штатного розпису Установи.

_ 1,6, У виладка\, коли за рiшенням роботодавця працiвника було факrично лолуцено до
роботи. початком роботи вважа€ться день, коли лрацiвник був фактично допущений до роботи.
.]tlK) llентальне оформлення трудових вiдносин i] працiвником, як це визначено i пунктi 1.5 розлiлу
l] цtl\ Праsиjl. с обов'язковим i в тих випадках, коли працiвник був фактично допущений до роботи.

],7. При rrрийrrяттi праrtiвника на роботу або лри переведеннi його у вйановленому лорялку
tta iншr р.,,:о, r по('i., l оJавеtlь,обов я {анаий:

, а) о]лаЙоми,ги лрацiвника з дорученою роботою, умовами ij виконання та розмiром оп-пати
лрацi. роз'яснити Його трудовi лрава Й обов'язки;

б) ознайомити працiвника iз Правилами внутрiшвього трудового розпорядк} та lнши]!lи
нор[lативно-лравовими атами, що дiють в ycTaнoBil

в) проiнстр},хтуваlИ працiвника цодо технiкИ безпеки, виробничоi caнiтapji, гiгl€нl лрацt.
виN]ог протиllо}ке)iно] о\орони та iнших спецlа,lьни\ правил. яlii стос) ються виробничоi безпеки,

, 1.8. yllpo,K)Brк всього cIpoк} перебування працiвника в трудових вiдносинах з ycTaнoвolo,
з.]iйснк).гься ведеttllя 'гр},дових книжок. порядок якого визначаеться чинним в yкpaiнi

2. Припиненпя трудових вiдносшп

2,1, Прилиненllя тр)дових вiдносиl] може мати мiсце тiльки з лiдстав iB лорядк}l якl
псрJlба_че_нi,lинниv{аконо(авс']во\lVьраiниrа)rtоваvИlр)довоlодоIовор}lпрацlвникоv

2,2, Пiсля погодження cTpoKiB прилинення трудових вiдносин з адмiнiстрацiсю, лрацiвник ма.
лраво припиllити роботу, а роботодавець зобов'язаний видати працiвнику lрулову кни)(ку та
провести з ним розрахунок.

2,З, Припинення трудового договору оформ.,lяеться наказом (розпорядженням) роботодавця,
2,4, У день звiльнення роботодавець зобов'язаний видати лрацiвнику його тр}дов) книжк} lз

внчJениv ,lo не] ,апи!о\l про {вiльнення jпровесги l ниv осIаlочний polpa\)HoK,
Записи про пiдстави звiльнення в трудоsiй книжцi повиннi точно вiдповiдати вiдповiдниNI

4)орNlулlованняrv чинного законодавства iз посиланням на вiдловiдну статтю, пунm закону,
!нсм звiльлення ввака€ться останнiй день роботи,

III. c)cHoBHi обов'я]ки прдцiвникiв

l llр.lцlвl,иhи lU6,,B я lаяl
1,1, ДбайlивО iсумлiнно виконувати помаденi на них трудовi обов'язки, неухильно

-1отриll}ватисЯ llравил тр!довоi дисЦиплiни, вчаснО i точно викон)ватИ розпорядження роботодавця.
впкорис-Iовувати весь робочий час для лродуктивноi працi, утримуватися вiд дiй! що лерешкоддак)ть
iнulим праlliвникам виконувати TxHi трудовi обов'язки;

1,2, Пiлtlищ},вати пролуктивнiсть працi. вчасно i ретельно викон}вати функцii. визначенi
посадовиNIи iнсl,р!кцiяvи;

1.З. l{отрилrуватисЯ вимог з охорони лрацi, технiки безпеки, sиробничоi caHiTapli. гiгi.ни
лрацi та протиложежноi безпеки, якi лередбаченi вiдповiдними правилами ii iHcTp) кцiями;

1,4, Вхивати заходiв, спрямованих на усунення причин та умов, що лерешкоджаlоть
tlормtl-lыliй роботi УсТанови. негаЙно iнформувати про TaKi обставини Роб;тодавцr;
_ 1.5, Пiдтримувати чистоту та порядок на свос]\1у робочому Micui. 1тримуватись вiд па-Iiння в
б}.liвлi. в якiЙ розташована Установа та на робочих мiсцях, дотримуватис" 

""iuno"n""oao 
порrд*у

п,lвJ.rнсння l \4,r lсрi.1.1ьяичи Uiнносrяrrи i :oKr ченrами.
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L6. Ефективно використовувати обчислюва,Tьну та iншу орrтехн iKy, 
.лбайл 

иво ставитися до

ч.аi{на. економяо та рацiонмьно використовувати "Йрiали, 
електроенергiю та iншi матерiальнi

i<JlF;и:
l 7 :] повагою ставитися до !нших спiвробiтникiв, бути уважним i тактовним з мlентами,

:..ll|ятll створенню норлtмьного психологiчного мiкроклiматУ в трудо"о'У *9|:j.'""l,,_._

l,s, lяшi про<}ес iй н i обов'язки працiвникiв визначаються посадовими iвструкцlями та lншими

нOр\tаlивно,правовиvи акlами. якi заlверддуюIься роботодавцем,

Iv. OcHoBпi обов'я]кп адмittiстрацii

l, Роботодавець зобов'язанийi
1,1. Ilравильно органiзувати працю працiвникiв, закрiпити за кожним робоче Micue,

l.i6({печи,]и rлоровr ra беrrrечнr 1vови лраui,

1.] i"б.rп",rп," працiвникiв обчислювальною та iншою орггехнiкою, а також iншими

uoaaplonun,u ,u пс,,uл,rанням, цо € необхiдним лlя викояанвя трудовоi функцi'i,

l.]. С'Iвориlи у\lови для зацlкавленостi IIрацiвникiв у результатах'iхньоi особистоi працi,

вип lJl|)ваlи ,apoбirrr1 rrлаlню rвоtчlсно I } всlзновленоv} порядку,

1.4. lJчасно доводити до струmурних пiдро]дIлiв плановi завдання, забезпечувати, мояФивlсть

ii виконанпя з llаймеtlшими витратами трудових, матерiiL,]ьних iфiнансових pecypclB, надавати

NlornlиBiclb дlя бlльш повного виявлен;; i раuiонального використання вяутрiшнiх резервiв,
,]абе,rпечення lla} кового обгрунтованого нормування витрат матер|алlв, енергll,

1.5 'jабеlпеч\вати суворе лотриNlання трудовоi i виконавчоi дисциплiни: постiЙяо проводити

up,",,i,,.,,i;ln' .о uninu*y робо.у. "np"",o"uny'Ha 
]мiцненнЯ трудовоТ та виконавчоj Дисциллiни,

1n"nu.nn, urpu, робочоl,о часу. рацiопмiне sикористання трудових. pecypciB, формування

стабirьноr о тру]trвого колективуl застосоаувати заходи впливу до порушникiв трудово1 д":*"]]:,:,.
1.6, llеухильно лотриvуватися законодавства про працlо та правил охорони працI;

uo,,inLrly"^." y'rnu" npnui. 
' ,,"б'.,,печувати на-]ежне тех;iчне оснаlцення ::i- р"б:,"],I]:."::

aauuplou-u u" nu, 1,nob" роботи, що вiдповiдають лравилам з охорояи працi (правилам з технIки

безпеки. санirарtrим HopNlaM i правилам та iH,),

l 

' 
в*иво." необхiднпх заходiв з профiлактики виробничого травматизму, професiЙних та

it tuиr ,urBopt^BaHb прirчrвникiв
1,8 llостiйно контролювати piBeHb знавь i стан дотримання працlвниками yclx вимог

i,,".py*,iill ,, .г.*"i*" Оеrпек;. виробнич;i caнiтapii та гiгi€нй працi, p":l:T:::"] б"]"!*"__л_л_,.,,,.

1,9. ВчаснО ро]гляда,rи i впровадж}ватИ винаходи i 
. рацiонмlзаторськl ,пропозицll,

пiлтрилtувати i заохочувати HoBaTopiB виробництва, сприяти особистii технiчнiЙ творчостl,

1.10, ЗабезпечуватИ 
"""r.*u.u*пЪ 

пiдвищеннЯ дiлово] (виробничоi) квмiфiкацi1 працiвникiв

|,а рiвня Тх економiчних i правових знань.

1.1l. Слрияти створенню в трудовому колективi дiловоj, творчоi обстановки, усlляко

nlrlpll!l\Balи i роlвиваlи illiцiхтив} й активнiсть працiвникiв; вчасно розглядати критичнl

-,, ".rхення 
nparriBrrиKiB та Ilовiдоvляти i\ ilpo в;китi заходи, 

,

il], }важrrО сlааllтися дО прачiвникiВ та. у разi виликнення Taкoi лотреби (за умоаи

a

cTi Bi.lпoBi,rнoi Nlоя.iлиsостi). ) встановленому законодавством порядку ншrавати lM

У випадк&t, rцо передбаченi чинним в

робого.lаsця здiйснюсться за погодженням
YKpaiнi законодавством, виконання левни\

з ВопПо,

РОБОЧИЙ ЧЛС I ЙОГО ВИКОРИСТЛННЯ

встанов,,iюються наступяi час лочатку iзакiнчення роботи. перерви д,lя

9,00

l],00



]ахiнчення роботи l8,00
передсвятковий чий день

lб

на l годин

)

}' вi]повiдних випадках тривzrлiсть щоденноТ роботи, в тому числi час початку i 1акiнчення

шо.r;нноi роботи. перерви лля вiлпочинку i xip"yuun"" чпз*ч"ч"ося вiдповiдним графiком,

затверл*еним роботолiuцa, ,ru поaод*"*""" , ВЬППО, ло,рп,чппям устано вл е воi три ва,!]ост i

робочого .,асу за.ияtдень або iнший облiковиЙ лерiод,

Графiки доводять до вiдома працiвникiв, як правило, не пiзнiше, нiж за один мiсяць до введення

i\ B.lilo,
2, АРобото,rавець зобов'язаний органiзувати облiк явки на робоry i запишенвя роботи, Бiля

чiсrtя облiк1 повивсllб\,iи го:lинник. lцо правильно показу€ час,

Ilрацiвника. lцо,]'явивсЯ на робоli В HelBeperoмY cтaнi. роботодавець не дOrl}скаt до роботи в

rаний робочий день,
j. На."х робо.ах.,rе за умовами виробництва перерви для вiлпочинку i харчування встаяовити

не Nlожна. працi;никам повин;а б}ти надана можливiсть приймання iЯi протягом робочого часу,- 
rl"pani* тахих робiт. порядок i пricue приймання 'йi встановлюються роботодавцем за

} ]годження\l iз i]ОПI]О,

'|, Заборонясться в робочий час:

а] пi lв,,,liь..llи пгdцlвникiв вlд ixн|,oi беrпосередньоi робоlи, викликаrи або знivати i\ , робоlи

для ви;онання громалъьких обов'язкiв i провелення рiзного роду заходiв, не лов'язаних з виробвичою

дiялыliстю (злети. сеr!iнари, спортивнi змагання, заняття художньою самодlяльнlстю, ryристичнl

б)ск-llrкатп rбори. засiдання, нарали з громадських питань,

5 Черrовiсть na-laHn" шорi"пих вiдпусток встановлюсrься роботодавцем за узгодженням з

В()] lliO. l _ipa\r ванняv необхiд;остi забезлечеяня порNlltльного ходу роботи У_станови i сприятливиr

i.,,r;;;r;;";-""-) працiвникiв, Графiк вiдпусток окладаеться на кожний каленларний piK не

llirllime 5 сiчня поточного року i доводиться до вlдома Bclx лрацlввикlв,

VI. ЗЛОХОЧЕННЯ ЗЛ УСПIХИ В РОБОТI

l. Ja зра'lковс Rиконаllня lрулових обов'язкiв. пiдвищення продуктивностl працi, полiпшення

,,.'lr.,i ,,p,,:1niriT. lривапу iбезлоганну роботу, новаторство в працi iза iншi досягнення в роботi до

працiвникiв застосовчються Taki заохоченняi
а) оголоUrення лодяки;
б) видача преIiiii

до вiдома всього колективу в урочистiй
вiдповiдностi з правилами ведення трудових

При застосуваннi заходiв заохочеtiня забезпечусться поеднання мормьного i матерiмьного

в) нагородження цiнним подарункомl
г) нагородкення почесною грамотою;
]ао\Ullеllня оlо,lош)юlься в HaKaзi. доводяlься

,,icr.rHuBцr i lаllоiьIься в Tp)_loB) книжк) працiвника )

стиtl)JlоRання працl,
2, Прачiвirикаrr. lцо !спiшно i сумлiнно виконують cBoi трудовi обов'язки, вадаються

,,"pu',,""p' ,lu,, ,,"p"ou, и i пi'riги в r а:rlзi сочiапьно-культурного обслуговування, Таким працiвникаtl

l,,l l:U l,\ я ,:l\,,,li llco(l!llil llри llpJ.) IrJHHl llo poioI i,

За особливi lpy,roBi заслуги працiвники представляються у вiдповiднl органи до заохочеtlня, до

наlороджень ордеllаN{и, медапями. почеснйми грамотами, нагрудними значками, знакаьtи i ло

присвоснпя почесни\ звань i зRання кращого працiвника за даною професiею,

],'l'рудовий колектив застосовую€ за успiхи в працi заходи громадського заохочення! висуваlо€

up,ruiBr,uiiu дпя морального i ьlа,герiапьного заохоченвя; висловлюю€ ,думку 
по кандидатурах, цо

lpe_lc lавляlоl ься до Дсржавни\ llагородi всl ановлtоюе додатковi пiльги l переваги за рахунок коштlв,

.,l_:ri,lcllиx вiдповiлно до чинного порядку на цi цiлi, а також осiб, що тривмий час суМлiнно

эацююlь на ПiдлриеNIствi.

a
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vll, вlдповIдАльнlсть зА порушЕннJI трудовоi дисциплши

l, Порушення трудовоi дисциплiни! тобто невиконання або ненмежне виконаяня з вини

працi;;ика помаденИх на нього трудових обов'язкiв, тягне застосування заходiв дисциллiнарного
або гроN{алського впливу. а також застосування iнших заходiв, передбачених чинним

]аконодавствоу,

2, За порlruення трудовоi дисциплiни адмiнiстрацiя Установи застосов}с наст}пнi

,,tисциллiнарнi стягнення:
а) доганаi
б) звiJlьнення,
]. За llрог}Л (! ltrNl! числi за Bi,lcyTнicтb на робоli понад 3 годин протягом робочого дня) без

,roBan,nni,,рпчиi,u робото:rаuечо застосОву€ дисциллiнарнi стягнення, переабаченi в пунктi 2 роздir)
VI] ци\ Правиrl,

4, !исuип:riнарнi стягнення застосовуються керiвником Установи,
5lр,,1овиЙко.lедlиввиявля.с)вОр}rовариськ)вимо,ливiсIьдОпрацiвникiв.шОНес}млiнно

випuпуютi'.руловi обов'язки; застосовус до членiв колективу за порушення тр)довоi дисциплiни

захо!и I po\la,,lcbKoIo стягltення (товариське заува)(ення, громадська догана).

6. До rlстос!вання стягнення Bijl лор)шника трудовоi дисциплiни повиннi бути витребуванi

пояснсllllя s Itись\lо8iй формi, Вiлмова працiвника дати пояснення не мФже бути перешкодою для

]ас,гос} валня стяl нення.

!исuип::iнарнi стягнеяня застосовуються адмiнiстрацi€ю безпосередньо за виявленням просryпку,
аqс lle пiзнiше о]ного мiсяця з дня Його виявлення, не враховуючи часу хвороби працiвника або

переб) вання Його t вiлпустчi,

Лисuиплiнарнс стягненвя не може бути накладене пiзнiше rчести мiсяцiв ] дня вчинення

llг,)iт\ пк\
7. за ko,+iиe пор} шення трудовоi дисциплiни мо)ке бутй застосоване тiльки одне дисциплlнарне

l]ри ]acтoc}BaHlli стягнення повиннi враховуватися тяжкiсть проступку iзаподiянс ниNl шкода,

обсJllвиllll. ra якп\ його вчинено. робота iповсдiнка працiвника, цо передують вчиненню порушення,

8, Haxar про lасlосуваllня дисциплiнарного стягнення з зазначенням мотивiв його ]астос}вання

ого]lош}сться працiвниковi, на якого наклilда€ться сrягнення, пlд ро]писк) в триденний строк, Наказ

\ необ\iдних випа_rка\ доводять до вiдоvа працiвникiв Установи,
9. Якщо протягом року з дня застос)вання дисциплiнарного стягнення працiвник lle буде

пlUirний новоv\ эlrсциплiнарноv} сlяlненню. Io BiH вважасlься гакиv. цо не пiддаваRся

lисlrи,l lIHilpHo\l) сIяl ненню,
l0, Правиlа вн)'трiшнього трудовоrо ро]порядк) вивiшуються в структурних пlдроздulах

Установи на виднолtу Micui.

,
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-плексних заходiв з охорони працi Ei202l piк,

Додаток Nq4
колективного договору

квiтня 202l р.

45
Системаl,ич-но Застулник

директора АГЧ

Згiдно норм Засryпник
директор8 ДГЧ

Щоквартму Застуrrник
директора АГЧ

ДоIховтня3 Заступник
кв, директора АГЧ

систематично Заступни к

директора АГЧ

IY KBapTa"r Заступник
директора ДГЧ

Щомiсячно Заступник
лиректора АГЧ

Щомiсячно Завiдувачвiддiлiв

План

Bap-TicTb Ефективнiсть
робiт. ]аходiв,
тис,грн, к-тьробiтникiв.

покращ,заходи
2з
].0 ]1

I

l l]роводи,rи оляд Bcix
електроllриладiв. щитiв.
електропроводки.на не
пригоднiсть в ексллуатацii i
при необхiдвостi проводити
свосчаснi ремонти

2, Забезпечити робiгникiв i
службовцiв вiдповiдно ворм
засобами iндивiдумьного
захисту. рукавицями та
миючими засобами

З, Регr,л я рно поповнrовати
ап,гечки медикаментами
першоiдопомоI и один раз в

;l, Провести pe1,1oHT та
rriдготуваr и опа-пtоваrьнi
системи у Bcix пiдроздiлах до

5,.Щля запобiгання
поширення Covid-19
]абе,tпечити працiвникiв та
вi.]вiд},вачiв Установи
Jезiифiкчючими засобами
6, Ухоплектувати Bci робочi
t,iсця яхiсним iHcTpyMeHToM
та об,]а]нанням
- l[[о\tiсячпо провоjlити день
rr\opoни працi l \leтoк)
} с) Heнrl, лop!ulellb яорм та
прави,,l ло 'ГБ

Е.Щоrliсячно проводити
aан]ень по б.lагоустрою
.\i\rчll\ при\liщень

].0 j4

5.0 ]1

]1 _

|2

]]

l0,0

]1

@gцъ

0.]

]4

р.

0.li

r]
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ня 202]. р

ПОЛОЖЕННЯ

rla aшlrЕfl rta l epia.l bHoi lопоltоги працiвни}iаýr
lio\t} H..tl-L !rli_Iд]\ (Закарпатський обласний худоri(нiй м) .}ей

rr- liлБохшая> 3акарпатськоi обласноТ ради

N з/п Розмiр
l .. \, ], ц)])оl], jcI]l1,1 IIl)ll

, сl ]li 'Jittott }'tllititltr
_ :'.1 r] ".,rllcllr]lll чcLllcI)li,l

\ ý] l]j.L ]],()1,](]()5 (ir
. :: l]i.l ]],l().]i)ll])

У розмiрi мiсячного
посадового окладу

.l (olLiil ]1,1L(r ll(]a\ I\)]r]

|,, ,",,- ,,l, _]l

, - .i i ()clll r()lrll li\] \ Kpililrll
' l tllttltt rr,lcllrrrrlBorrl _]$,9]]

У розмiрi мiсячного
посадового окладу

J

о
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пЕрЕлIк

лосад i професiЙ працiвникiв iз ненормованим
дода l кова вiдп) cTKa,l ривалiс,l ю до

робочим днем, яким цадаеться
7 календарних днiв

N! з/п Найменування кiлькiсть
кмендарних

днiв додатковоi
вiдпустки за

ненормований
робочий день

загапьна кiлькiсть
капендарних лнiв

вiдпустки

(основна-додаткова)

l Основна вi,tпустка (календарних

днiв)

2,1

] лиректсrр 7 з]

Зас,r,уllник директора 1 ]l
.l Головний бухгалтер

,7 ]l
) Головций зберiгач фондiв

,7 зl
6 Завiдувач вiддiлом 1 ]1

1 Завiлl вач фiлiir-lом 1 ]1

ll СтаDший начковий спiвробiтник 1 jl
9 I]ауковий сlIi8робiтник

,|
3]

l() молодший науковий спiвробiтник 7 зl
l] ЗавiдуIочиil сектором облiку

\l \,]ей Il и х rriнllостей
7 зl

l2 Зберiгач <Ьонлiв 2к 1 з]

l] Х\,дожник-реставратор 7 ]l

] lol
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