ЗАТВЕРДЖЕНО
Рiшевням зборiв працiвникiв
Закарпатського ргiонального управлiнвя
Державноi спецiалiзовавоi фiнансовоi установи
,,Державний фоrlд сприяння

молодiжному житловому булiвництву"
Згiдно з прmоколом
вiд "]5" сiчня 202l Dolcl N9 1

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР
мiж роботодавцем та виборним органом первицноi
профспiлковоi оргацiзацii Закарпатського
регiонального управлiння
Щержавноi спецiалiзованоi фiнансовоi установи
,rЩержавний фонд сприяння
молодiжному житловому будiвництвуr'
на 2021 piK

м. Ужгороп - 202l

З метою сприяння реryлюванню трудових вiдносин i соцiально-економiчних
iHTepeciB прачiвникiв та керiвництва, Закарпатське регiонального управлiнrrя
сприяння
,ЩерЙавноi спецiа,T iзованоi фiнансовоТ установи ,,.Щержавний фонл

молодiжному житповому булiвниuтву", в особi директора ,Цулчук Галини
Петрiвни (далi - "Роботодавець"), з однiеi сторони, та первинна профспiлкова

органiзацiя Закарпатського регiонального управлiння ,щержавноi спецiалiзованоi
фiнансовоi установи,,,щержавний фонл сприяння молодiжному житловому
булiвничтву", в особi голови Заяць Ганни Олександрiвни (далi - "ВО IIПО"), з
Сторони), пiдписали цеЙ договiр про поданi нижче
лiугоТ сторони (надалi
взаемнi обов'язки.

-

Загальнi полоlкення
1.1. Щей колекШвний логовiР визначас взаемнi виробничi, трудовi i
соцiально-економiчнi вiдносини мiж Роботодавцем i працiвниками регiонального
1.

управлiння.
1.2. .Щоговiр укладено на 2021 piK i BiH дiе до )тладеш{я нового договору.
частиною договору
,Щоговiр набlъае чинностi з 01 сiчня 2021 року. Невiд'емною
€ додатки до нього.
1.3. Умови цього колекгивного договору € обов'язковими дIя CTopiH, що
його пiдписали. I]i умови у випадrч будь-яких спорiв i розходжень не MolltyTb
трактуватися як погiрuryючi, порiвняно з дiючим законодавством Украiни,
протилежному випадку вони визнаються
положенЕя прачiвникiв, бо

в

недiйсними.

1.4. Положення цього колективного договору поширюються на Bclx
працiвникiв регiона.lьного управлiння i е обов'язковими як дtя Роботодавця, так i

дtя кожного працiвника.
1.5. Жодна зi CTopiH, що пiдписала колективний договiр. не може в
односторонньому порядку припинити виконання його положень.
1.6. Змiни i доповненrrя до договору вttосяться у разi потреби тiльки за
взаемною згодою CTopiH.
1.7. Щей колект,lвний логовiр чинний у випадку змiни складу, струкryри i
найменуваflня пiдприсмства, а у випадку його реорганiзаrtiI BiH моr(е буIи
переглянутий за згодою CTopiH. У випадку змiни власника пiдприсмства лiя
колективного договору зберiгасься не бiльше року. У цей перiод Сторони
повиннi розпочати переговори про пiдписанкя вового чи змiну дiючого
колективного договору.

2. Виробничо-економiчна дiяльнiсть та розвиток регiонального
управлlцня

2.1. Жодний iнший трудовий логовiр (контракг), що пiдписуегься
Роботодавцем з працiвниками, Ее може суперечити цьому колективному

договору таким чином. u:об порiвняно з ocTaHHiM права та iнтереси працiвника в
випадку
трудовому договорi (коrrграктi) були якимось чином обмеженi.
виникненIrJl такого протирiччя вiдповiднi положення трудового договору
(контракry) визнаються недiйсними.

У

2.2. Роботодавець зобов'язаний розробити i затвердити дъ{ кохного
працiвника його фlтrкцiональнi обов'язки, ознйомити йою з ними i вимагати
,

обов'язках чи в.,Iрудовому договорl
лише i,x виконання. В цих функцiональних
обов'язкiв iншого лише у
Оуr" п"р"лоачеItо виконанItя одним з працiвникiв
вiдтry::т:_:.л:l
"о*"
*"*u"oBoi вiдсушостi останнього у зв'язку з хворобою,
""пЙпч*
TaKi обов'язки MolKyTb поIO1адатися на шшого
з iнших важливих причин, причому
його реальлоi можливостi
прачiвника лише ]а додаткову *"",у i з BpaxyBaHHJlM
i

виконувати

ix. тобто

, "р*у"*Ь" н,оохiдноi
безпосереднiх обов'язкiв,

професiйноi пiдготовки

,uИ""i*ri nptl
"-'^'-'Z.З.
та ритмiчнiсть роботи
"r*oHarTHi
Робоrоочu"ц" .обо"'",у,*ся забезпечити чiткiсть

обrрунтовмого штатного
пiдприсмства за p:D(yHoK свосчасного затвердженL
розписУ,
.
- __._ллл_:л,,л ii.-iачп
якiсно виконувати cBot
-лотричвати:1
2.4. Кожний працlвник зооов'язаний добросовiсно
працi,
r".по i добросовiсво,
{1:цитшiни ними
власникiв.та уловflовФкених
"б"";;;";;;Йчi*своечасно i точно викокувати розпорядкенtrl
вимог нормативних
;;iй ;;;r"у**сь трудовоТ i технологiчноi дисциг1,1tiни,
;;;рьr, працi, дбайливо ставитися до майна власника, на прохання
обов'язкЬ,
Роботодавця звiтувати про виконаншI cBoik конкретних
Cropo*i' зобоЪ'язуються операт,tвно вживати заходlв до усуненюl
спорiв (конфлiктiв), у разi
передумов виникнення oon"o,"u,"* фУоо"*
примирних процедур У
виникнення праrнути до вреryлювання спору uuтком
пппя лкч_ визцаченому чинним законодавством,
професiйного
;;;;;;;;.Ь .оОоч;",*пИ,дiйснювати дiяльнiсть у сферiЗакоЕу
УкраiЪи
вiдповiдно до
р*";rь- й;uЁ;икiв регiона,Tьного управлiння
<<Про професiйний розвrtюк працiвникlв),
вiдповiдно до Закону
2.7. Роботодавещ проводить атеотацirо прачiвникiв
aKTiB
V*рчЙ пПро професЙний розвиток працiвникiв> та локаJънrlх

;;i;;
--'-i.i

ii

'-1:;'

регiонаьного управлtrrня.
i вiлпочвнку
3. Режим роботи, тривалiсть робочого часу

який
У регiоналiному управлiннi uс,*о*ю"ос" такий режим робом,
09,00, закiнчення
зобов'язуються виконувати Bct працiвники: початок роботил]
uronJo"nny i харчуваtlвя з 13,00 до 14,00, субота i
3.1.

роботи - 18.00; перерва дJIя
яедiля - вихИнi днi.
працiвникiв не може
З.2. У буль-якому випадку тривалiсть робочого, лчасу
4! годин у тиждень,
перевищувати встановлену законодавством Украiни:
(38
З.З. tsстановлю€ться скорочена тривалiсть робочого часу_
::
час та 1нших
невiдпрацьований
за
Iulати
заробiтноi
iз
збереженням
тюrслень)
BiKoM до 12 poKiB або
трудових прав дш працtвникlв; жiнок, якi мшоть двох дiтей
дитину iнвалiла.
працiвникrв
3.4. Ilапередолнi святкових i неробочих днiв тривалiсть роботи
скорочу€,ться на одну годину.
працiвникiв пiдприемства
щорiчноi вiдгryстки

1*ij

' 'i.i.
Tp""-i"rb

.для

не менше 24-х календарни,( днlв,
встаноыIюсться
-- -1.О.

Грчфiп чергових щорiчних вiдпусток затверджу€ться Роботодавцем
n*pr"""riu- оо 2Ъ-го .сiчня' _потоцrого року, При визначеннi черговостi
особистi обставини кожного прачiвника,

й iншi
вИпусток
--. 'i.Z. врахов)'Iоться сrмеинr вiдпустки
працiвникам з ненормовыrим робочим
Tpr"-i"rb додатковоi
згiдно чинного
днем визнача€ться наказом директора регiонального управлiння

законод{lвства. Тривалiсть додатковоi вiдпустки директора регiонального
управлiння з ненормованим робочим днем встilновJIюеться наказом Голови
правлiння ,Щерхавноi спецiа.riзованоi фiнансовоi установи ,,,Щержавний фонд
сприяння молодiжному житловому булiвництву" згiлно чинного законод:lвства.
3.8. Роботодавець зобов'язуеться надавати 3 днi додатковоi отlпачуваноi
вiдпустки у випадках:
- народдення дитини (батьковi);
- проводiв на вiйськову стryжбу (батькам);
- rшлюбу прачiвникiв або його дiтей;
- cMepTi лолружжя або близьких родичiв.
3.9. Право працiвника на щорiчнi основну та додатковi вiдпустки повноТ
перций piK роботи настас пiсля закiнчення шести мiсяцiв
трива,,rостi
безперервноi роботи на цьому пiдприемствi. Щорiчнi додатковi (отгrачуванi)
вiдIryстки за бажанняМ працiвника можуть Еадаватися одночасно з щорiчною
основною вiдпусткою або окремо вiд неi.
3.10. Щорiчнi вiдпустки за другий та наступнi роки роботи мохсуть бути
наданi працiвниковi в будь-який час вiдповiдного робочого року.
3,1l. Працiвникам, якi навчаються в закJIадах освiти без вiдриву вiд
бажанням при€д}rylоться до часу
виробництва, цорiчнi вiдrrустки за
проведення настановних занять, виконання пабораторнlтк робiт, складання залiкiв
та iспrтiв, часу пiдготовки захисту дпUIомного проекry та iнппrх робiт,
передбачених навчаIьною програмою.
З.12. Щорiчна вiдrryстка на вимоry працЬника повинна бути перенесена на
iнший перiод у разi:
l) порушенrrя Роботодавцем TepMiHy письмового повiдомлення працiвника
про час надання вiдтryстки.
2) несвоечасноi вигшати Роботодавцем заробiтноi плати пралiвнr-tку за час
щорiчноi вiдтryстки.
З.l3. Щорiчна вiдrryстка повинна буги перенесена на iнший перiол або

у

ii

i

продовжена в разi:
l

) тимчасовоi непрацездатностi пралiвника, засвiдченоi у

встановленому

порядку;

2) виконання працiвником державнID( або громадських обов'язкiв, якщо

згiдно з законодавством BiH пiдлягас звiльненню на цей час вiд основно1 роботи iз
збереженням заробiтrrоi плати;
3) насталня строку вiлтryстки у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;
4) збiry щорiчноi вiдгryстки з вiдтryсткою у зв'язку з навчаннл,л,
3.14. Щорiчна вiдпустка за iнiцiативою Роботодавця установи, як виняток,
може буп,t перенесена на iнший перiол тiльки за письмовоi згоди працiвника та за
погоджекIям з працiвниками у разi, кош,r надалня щорiчноi вiдпустки в ранiше
обумовпений перiод може неспрliJlтливо позначитися на нормальному перебiry
роботи устаяови та за умови, що частина вiдтryстки тривалiстю не менше, нiж 14
календарних лнiв буде використана в поточному робочому poui.
разi перенесення, новий TepMiH наданrrя щорiчноТ вiдпустки
встановJIюеться за згодою Mi]K працiвником i Роботодавцем. Якщо причини, цо

У

з}мовили перенесення вiдпустки

на iнrций перiод,

настали

пiд час ii

використання, то невикористана частина щорiчноi вiдIrустки надасться пiсля
закiнчення дii причин, якi i'i перервали, або за згодою cTopiH переноситься на

4

iнший перiод.
Забороняеться ненад{lння щорiчних вiдгryсток повноi тривалостi протягом
двох poKiB пiдряд, а також ненаданrrя ix протягом робочого року особам BiKoM до
l8 poKiB та прачiвникам, якi мають право на щорiчнi лодатковi вiдпустки за
працi,
робЬry iз шкiдливими i вахкими уtцовами чи особливим xaparcTepoM
i.ts. Щорiчна вiдтryстка на проханюI працiвника може буги подiлена на
частина
частини будь-якот тривалостi за умови, що основна безперервна
становитиме не менше, Hiж 14 календарних днiв. Невикористана частина
щорiчноi вiдпустки мас бlти надала працiвнику, як прави.по, до кiнця робочого
за який
року, а,че не пiзнiше нiж через 12 мiсяцiв пiсля закiнчення робочого року,
надасться вйтryстка.
3.16. За сiмейними обставинами й iншими поваlкними причинами
працiвникам за 'ikнiми заJ{вами можуть бlти наданi KopoTKoTepMiHoBi вiдпустки
бЬз збережеяня заробiтноi плати на TepMiH, обрловлений згодою мiж
прачiвником i Роботодавцем, тивалiстю не бiльше l5 кмендарних дпiв.
У разi встановлення Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи караятину вiдповiдно
до Закону УкраiЪи "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб", TepMiH
перебування у вiдтrустцi без збереження заробiтноi плати на перiод карантину не
вкIпочаеться у загальний TepMiH, встановлений абзацом першим пп. 3.16.
3.17, Bci працiвники зобов'яз}T оться без дозволу Роботодавця не перебуватп
в примiценнях пiдприсмства у неробочий час з причин, не пов'язаних з роботою,
а також не заIlрошувати ryди cTopoHHix осiб.

-
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4. ОплатА працi

4.1. Роботодавець здiйснюе оплату прачi через систему посадовюr окладЬ
(,Щодаток ЛЪl до Положення про умови оплати працi).
4.2, Щя стимуJIюванЕя проryкrивноi роботи, комплекryвакня штату
компетентними та досвiдченими фахiвцями Роботодавеrр зобов'язуgrься ввести
систему надбавок, доплат та премiй згiдно з ГIоложенням про умови оIlлати працi
(Додаток Nрl до колективного договору).
4.3. Роботодавець зобов'язусться вчасно затверджувати штатний розпис та
кошторис виплат на оплату праui, матерiальне стимулюванЕя, вчасно вЕосити на
розгляд тудового колективу змiни в надбавках i доrшатах у зв'язку з введенням
нових нормативiв i витрат.
Посадовi окJIади встаноыIюються зiше)шtо вИ ква,riфiкачii'.
4 .4 .
досвiдченостi працiвника сrс,rадностi роботи у межФ( асигнувань та tнlцих
меж{u( фiналсових можливостей установи.
позабюджgтних доходiв та
Iнлексацiя заробiтноi плати проводиться вiдповiдно до чtlнftого зtlконодавства.
4,5. При пiдписаннi трудового договору Роботодавець доводить до вiдома
працiвника розмiр, порядок i TepMiH виrшати заробiтноI плати, умови, згiдно з
яюа,rи мохt}.ть здiйснюватися )лримання iз заробiтноi Iшати.
4.6. Заробiтна шIата виIтлачусться грошовими знаками УкраiЪи двiчi на
мiсяIь - за першу половиЕу ll-го числа мiсяця, остаточний розрахl,нок 26-го

i

числа мiсяця.
вихИним днем,

У
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випадку, якщо день вигшати заробiтноj плати збiгасться

з

ЕаIIередоднi цього дня.

,

4.7. Робота у святковi, неробочi та вихiднi днi, якщо вона не компенсуеться
iншим часом вiдпочинку, а також в понадурочний час, ошIачуеться у подвiйному

розмiрi.

4.8. Прачiвники здiйснюють контроJIь за дотримдrЕям

Роботодавцем
закоцодавства з питань оrшати працil своечасною виIlлатою заробiтноi п,rати.

Всгановлення гарантiй, компенсацiй i соцiальIrих пiльг
5.1. Прачiвникам надаються гар пiil компенсацii при сrDпкбовrrх
вiдрядденнях вiдповiдно законодавства та локаJъниr( аrтiв регiонального
5.

1.правпiння,

пlльгових довготермlнових
довготермiнових
5.2. Прачiвникам нада€ться право отримання пiльгових
житл4
а
також частковоi
i
прилбання
кредитiв на булiвництво феконструкчiю)
компенсацii вiдсожовоi ставки кред-rтiв комерцiйнпх банкiв в першочерговому
порядку.

5.3. Роботодавець зобов'язусться виплачувати працiвникам при виходi у
вiлrryстку один раз на piK MaTepiмbHy допомоry на оздоровлення у розмiрi
вiдпрацьованого мiсячною посадового окJIаду.
5.4. Прачiвникам на,ласться матерiальна допомога у випадках:
- урочистих та святковID( дат;
- тяжкоi хвороби працiвника або членiв його

ciM'i

cMepTi члена ciM'i'.

5.5. Роботодавець гард{ryс надаrrrrя працiвникам вiльного часу дIя

lrроходженЕя медичних оглядiв, оцш,.tаrтtя медичноi допомоги, вiдвiдуванлrя
державних органiв лля вирiшентп необхйнпх житлово-побуrових проблем
прачЬникiв без здiйснення буль-якlтх стяпlень iз заробiтноi тшати чи iнrлих
безпiдставних санкцiй.
5.6. Уповноваженi представники пралiвникiв зобов'язанi:
- здiйсrповати конIроль за використаннJIм коIлтiв Фондiв соцiального
стрirхрання, своечасною виIIлатою допомоги у зв'язку з тимчасовою
непрацездатнiстю;
- щорiчно (наприкiнцi року) проводити облiк прачiвникiв, якi потребують
лiкlъанrrя у санаторiях i палсiонатах УкраiЪи;
- сприrlти проведенню оздоровJIення, сiмейному вiдпочинку та лiкуванню
прачiвникiв;
- надавати працiвникам, якi потребують лiкуваввя, вiдповiдко до медичних
рекоvенлачiй, пiльговi гryтiвки на санаторно-курортне лiкlванняl
- забезпечити облiк i гласнiсть надакня пiльгових пугiвок на санаторнокурртне лiкування; при розглядi заяви прачiвника враховувати стан здоров'я,
матерiальну забезпеченiсть та стаж роботи в регiональному управлiннi.

Прийом i звiльнення працiвпикiв
6.1. Кожний прийняrий праIIiвник зобов'язаний ознайомитися з ),]!{овами
коiективного договору, зокрема, з ГIравилами внутрiшнього трудового
б.

розпорядку (,Щодаток Nq2 до колеюивного логовору).
6.2. Прачiвники можуть бlти звiльненi з регiонального 1-.правлiння у випадку
змiн в органiзаui1 виробництва, при скороченнi чисельностi чи штаry. У цих
вип&lках воЕи персонilльно попереджаються Роботодавцем про майбугне
звЬнсння не пiзнiше, Hix за два мiсяцi. При цьому працiвнику може надаватися

6

iнша.робота по спецiальностi, а у випадкУ немож:lпвостi цього або при вiдмовi
працiвника вiд
.Hei осталнiй працеыIаштовуеться carr-rocTiйHo. При Ъвiльненнi
працlвника за пцст:lвою, вказаною в цьому пунктi, йому виrшачусться вдхiдна
допомо_га у розмiрi не менше середнього мiсячного заробiiry.
6.3. Звiльнення працiвникъ допускаеться пiсля
Bcix наявних i
додатково cTBoperllо( можливостей для забезпеченЕJl ""кор"станн,
зайнятостi в регiональному
управлiннi.
7. Охорона працi та здоров'я

7.1. З метою створення здорових та безпечних ploB працi на пiдприемствi
_
_
роботодавець зобов'язусться:
- забезпечrтти виконання KoMImeKcHIr( заходiв дrя забезпечення

встановлених нормативiв безпеки, гiгiени працi та виробничого середовища'
пiдвищення наявного рiвня охорони працi, з;обiганIrя випадкам виробничого
травматизму, професiйних захворювань;
_ при прийняттi на
роботу ознайомJповати працiвникiв з правиJIами охорони
працi та пожехноi безпеки;
- н€ догryскати працiвникiв
регiонального 1тtравлiння (в тому числi за iхньою
згодою) до роботи, яка iM протипоказана за
результатаI\rИ МеДИЧНОГо ОГПЯДУ;
- не запучати жiнок до пiдiймання i перемiщення
речей, вага яких церевищуе
встановленi дlя жiнок граничнi норми вцповiдно
до наказу MiHicTepcTBa
охорони здоров'я та Держнаглядохоронпрацi Украihи;
- Вiдшкощ,вати працiвникам шкоФ/, заподiяку
iM калiцтвом або iншим
здоров'я,
пов'язанrлr,t з виконанням трудовш< обов'язкiв
щIкодженням
у повному
розмiрi втраченого заробiтку вiдповiдно до змЪнодавства УкрЙи; якцЬ
комiсiею з розслiдуваflня нещасного випадку встановлено,
що нещасний випадок
цlаrпвся внаслiдок невиконання потерпiлим вимог нормативних aKriB про
охорону прачi. розмiр олноразовоi допомоги зменшу.ru"" пЪ 50%;
- провести навчання i перевiрку знаrъ працiвникiв, якi зйнятi
на роботах з
пi,Фищеною небезпекою.
7.2. Працiвники зобов'язуються:
_ здlиснювати контроль
за дотриманвIм Роботодавцем законодавства про
охорону працi, створенням безпечних i нешкiдпивих
умов працi, n"a-an r,*
виIюбЕичих та санiтарно-побутових
1ъ.rов;
- брати yracTb у розробцi комIтлекснrтх заходiв з питаль охорони працi,
опрацоваллi та прийнятгi лоi(альЕrх нормативних аrгiв про
охорону працi,
очirлованнi умов працi на робочих мtсцях;
- брати участь у розслiдваннi нещасних випадкiв, профзахворюваль,
аварй
на виробництвi, а такох( у визначеннi
витшат
розмiру
-*одо
та i'xHiM сiм'ям при нещасню( випад*ах i надавати
"И--дуччr*
при необхiдностi
cBor висновки.
7.3. Працiвники:
j.::9л",*.*i.використовувати н4данi iM в корисryвання транспортнi засоби
*
Iа шше майно регiонального
управлiння тiльки в службових цйх:
- за порушення з:lконодавчих та iнших нормативних
aKTiB з охорони прачi
можль буги притягrглi о" о;"оЙ;;Ъ;;i,-а,!мiнiстрати"ноi
:.Y,:|_ч11l]
матерlальноi вщповцальностi згiдно з чинним
законодавством.

.

:ýTi"""
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Гарантii дiяльностi прачiвникiв
8.1. Роботодавець визна€ цим договором збори працiвникiв регiонального
управлiння повновакним представником imepeciB праuiвникiв, на яких
8.

поширюсться дiя договору. i логоджус з ним нiж:ви та iнtцi локальнi нормативноправовi акти з питань, що с предметом даного договору.
8.2..Щля забезпечення роботи i проведення зборiв працiвникiв регiоналького
необхiдним
управлiння Роботодавець нада€ безкоштовно примiщення
обладнанням, а також у постiйне користування засоби зв'язку i, при необхiдностi,
траЕспорт.
принчипах соцiального партнерства проводяться зустрiчi,
8.3.
консультацii, iнформування працiвникiв про плани i напрями розвиткт установи.

з

На

ВiдповИальнiсть CTopiH, впрiшеuня спорiв
9.1. У випадку невиконаяItя чи неныIежного виконання обов'язкiв,
перелбачених цим договором, Сторони несlпь вi.щlовЦа.гlьнiсть вИповiдlо до
9.

чинного законодilвства.

9.2. Суперечки мiж Сторонаrr.rи вирiпrуються

в

порядку, встдtовленому

законодавством Украiни.

9,3. fIритягнення до дисцитtлiнарноl адмiнiстративноi чи кримiнальноi
вiдповiда,тьностi не виключа€ цивiльноi, матерiальноi чи iншtтх видiв
вiдповiдальностi винних осiб.

Прпкiпцевi полоr{ення
l0.1. Контроль за виконаню{м договору здiйспоФься безпосередньо
Сторонами чи уповновФкеними ними представниками за обумовленою
Сторнами зюдою (в письмовiй або уснiй формi).
l0.2. Сторони, лti пiдписали цей колекпrвний договiр, щорiчно, не пiзнiше
10.

15

сiчrя, звiцrоться про його виконання.

,Щоговiр пiлписали:

Вh сторони Роботодавця;

Вiд працiвнrrкiв:

Дцрекrор Закарпатського
регiонального управлiння

голова Во Ппо;

,I[ер:хмолодьжитла

--п/)

PC/fifi/"
----------------'"

/Лчлччк Г.П./
"

ць

f.о./

Е

Додаток N91
до КолективЕого договору

Затверджено:

рiшенням Зага,rьних зборiв
працiвникiв

вiл 15 сiчня 2021 року
(лротокол }Ф1)

ПОЛОЖЕННЯ
про умовп оплати працi працiвникiв Закарпатського
регiоЕального управлiння Щерrкмолодьr(итла
1. Загальнi положення

1.1. Положення про умови оплати працi працiвникiв Закарпатського
регiонального управлiнн,{,Щержмолодьжитла (далi - Положення) розроблено

.

вiдповiдно до Кодексу законiв про працю УкраiЪи, Закону Украiни '.Про оплаry
прачi'', Статlту !ержавноi спецiалiзованоi фiнансовоi усrа"ови ''[iржа"ниli
фонд сприяння молодiжному житловому будiвництву'', Колективного договору
мiж роботодавцем та виборним органом первинноi профспiлковоi органiзацiТ
закарпатсъкого регiонального управлiння .щержавноi спъцiалiзованоi
фiнансовот
установи "[ержаВний фонд сприяНня молодiжному житловому будiвництву'' на
202l piK.

1.2.

Полохенням встановлюються умови та розмiри оплати прачi,
rlеханiзм застосування стимулюючих виплат з метою посилення мотивацii
прачiвникiв до високопрофесiйноi, результативноi та якiсноi
роботи, порядок
вип-,Iати матерiальноi допомоги працiвникам ЗакарпатськогЪ
регiонал;ного
I_{им

управ.riння Щержмолодьжитла.
Оплата працi працiвникiв 3акарпатського
регiонального упрамiння
,ЩерхоrолодьжитЛа здiйснюсться шляхом нарахування та виплати зФобiтноi
п.,tатlr r, грошовому виразi.

_ l3.

Розrriр заробiтноi плати за.лежить вiд складностi та
умов виконувано'i
професiйно-дiлових
роботи.
якостей працiвни*u, p"ayn"ruriu його працi та
госпо:арськоТ дiяльностi установи,
Заробiтна плата складаеться iз основноi та додатковоi заробiтноi плати.
Основна заробiтна плата - це винагорода за виконzrну
робоry вiдповiдно до
посадових обов'язкiв. Вона встановпюсться виглядi поiйових
ок.ладiв.
у

Додаткова заробiтна плата - це винагорода за працю понад
установленi
HoPrд, з:l трудовi успiхи та винахiдливiсть i за особливi
працi.
Вона
умови
може вкпючати доплати, надбавки, гарантiйнi компенсацiйнi
вrrплати,
перебаченi чинним законодавством, прейii за пiдсумками
за
мiсяць,
роботи

i

кваугал i piK.

.

,що iнших заохочув:rльних та компенсацiйних виплат належать виплати
у
форм.i одноразових премiй, перелiк яких визначений окремим Полохенням прЬ

премiювання працiвникiв Закарпатського
регiонального управлiння
,Щержмолодьжитла (дшri - Положення про премiювання), компенсацiйнi та
iншi
-"чпоrодавства
грошовi виплати, якi не передбаченi актами
або якi
"rnroao
провадяться понад встановленi зазначеними актами
норми.

оплата працi проводиться з урмуванням
фактично вiдпрацьованих
робочих днiв у вiдповiдностi до режиму iоботи та rривапостi
робЬчого часу,
визначених у колективному договорi. Кiлькiсть
робочих днiв у конкретному
мIсяцl не вплива€ на розмiр посадового окладу Ti iнших виплат.
Якцо мiсяцi
вiдпрацьовано не повнiстю, посадовий o*ui ,u пов'язанi
з його розмiром
виплати розраховуються пропорцiйно вiдпрацьованим
дням, виходячи iз

_

середньоденного окJIаду.

Оп.лата
vrlrgrg
працi сумiсникiв
rrу4цr
v]ivrrr/ttиl.Iв la rtрацlвникlв,
працiвникiв, що працюють
неповного робочого дняlтижня, у тому числi виплата надба"ок у режимi
та доплат.

надання матерiальноi допомоги. лремiювання, проводиться
"pon;;ui;;;
робочолry часу, встаяовленому у наказi про прийняття ,ч'роОБу (переведення
на неповний робочий день/тихдень) та
фактично вiдпрuцuо"чпо"у .ru"y.
1.4. Встановлення i виплата надбшrок та доплат, премiювання, надання

матерiальноi допомоги, виплата iнших заохоч/вмьних'
та компенсацiйних
витurат здiйснюеться у межах
фон.ry оплати прчцi,
у кошторисi
на )приманшI для забезпеченвя cTaT}THoi
"u*"рд*""ого можливостей
дiяльностi,
фiнансових
та з ураryванням фактичних надходжень на
рахунки усiанови.
2. Порядок визначення та встановлепня
розмiрiв посадових окладiв

працiвникiв

2.1.

Мiжквалiфiкацiйнi (мiжпосадовi) спiввiдношення мiсячних
посадовю{ ок.ладiв працiвникiз Закарпатського

регiональною
управлiння
Поп"*"rr".
2.2. Мiнiмальний мiсячний посадовий оr.лад працiвника ocнoвHoi
професii визначаеться **оч_ MHoжeHIUI прожriко"ого
MiHiMy,riry,
.Щерlrсмолодьжитла визпаченi у ,Щодатку

i

до цього

встllновJIеного дJuI працездатних осiб, на коефiцiент
2,Ь.

23. KoHKpeTHi розмiри мiсячних посадових окладiв, встановлюються
.
виходr.rи iз прийнятого мiнiмального
розмiру мiсячногJ пЪa*оuо.о o-uoy

професiТ'
l|*1Y1_::i"::,"l
(мDrсIосадових) спiввiдношень

урu*у"апо"-*оефiцiентiв мiжквалiфiкацiйних

розмiрiв посадовrц окладiв (далi

спiввiдпошень), встановJIених

для вiдпо"iдних

;;;;;

-

кЬефiцiентк
професiй та

головою правлiння Держмолодьжитлu чбо о"обоr,'цо
о(юв,яrки Jолови правлiнrrя (лалi
голова правлiнrrя), у штатному ""*оrу.
розписi
ycтirнoвп. При визначеннi конкретного
розмiру поa"до"о- о-аду проводиться
заокр)гленн,I до десяткiв гривень (цифри
до 5 грн. вiдкидаються,
S .рr. заокругjlюються до 10 грн.).
"iд

лж,рjry}""

-

. 2.!, у разi наявностi дiапазону коефiцiентiв спiввiдношень
1 до цьог0 Полохення,
:У:,:g:
a: ЩодаткУ
спrвы,шошень
"";й;;;*
визначення
для
посадового
розмiру

за посадою

коефiцiенry
окладу конкретного

працiвника, який включа€ться до штатного розпису установи, здiЙснюеться
у
межах запначеного дiапаa}ону коефiцiентiв спiввiдношень без урахування

конкретно визначених коефiцiентiв спiввiдношень за iншими посадами та
враховуючИ фiнансовi можltивостi установи, завдань та обов'язкiв, що
покладаються на працiвника за посадою.

Якцо у штатному розписi затвердженi штатнi одиницi за однаковою
посадою, але з рiзними посадовими окJIадап.rи, керiвником установи наказом
встановлюються коефiцiснти спiввiдношень для кожного працiвника iз
2.5.

зазначенЕям назви посади та прiзвища працiвника.

2.6.

Про можливе зменшення коефiцiенту спiввiдношень по лосадi, що

займас працiвник, BiH повiдомляеться з доIриманIUIм вимог законодавства
УкраiЪи про оплату працi.

2,7. При пiдвищеннi посадових ок;tадiв вiдповiдно

до

aKTiB

законодавства та цього Положення, при наявностi фiнансових можливостей, як
у розрахунковому перiодi, так в перiодi, протягом якого за лрацiвником

i

зберiгасгься середнiй заробiток, заробiтна плата, включаючи преЙii та iншi
виплати, що враховуються при обчисленнi середньот заробiтноi плати за
промiжок часу до пiдвищення, кориryеться на коефiцiснт iх пiдвищення.
2.8. ,Щотryскаеться оплата працi нижче вiд норм, визначених
,Щодатком 1
до даного Положення, аJIе не нижче вiд державних норм i гарантiй в оплатi

прачi, виходячи з фiнансових можливостей установи Ъ дотриманням вимог
законодавства УкраiЪи про оплаry працi, при HMBHocTi вiдповiдних норм
у
колективному договорi установи.

2.9.

ЯкщО установа пiсля пiдвищення розмiру прожиткового MiHiMyMy
працездатних
для
осiб вiдповiдно до законодавства не мае фiнансовиi
!lо)rсrшвостей для пiдвиценrrя посадових окладiв працiвникiв iз збЬреженням
встановлених коефiцiентiв спiввiдношень, видаеться наказ керiвника
установи з
обгрунryванням причин, що не дозволяють провести пiдЪищення
розмiрiв
посадовю( ок.llадiв та зазначенням TepMiHy, на який переноситься пiдвицен"я
посадовю( окладiв (але не бiльше Hix на б мiсяцiв). У
разi якщо розмiр
посадовю( окладiв визначенi виходячи не iз мiнiмальних коефiцiснтiв
спiввiдношень, вносятьсЯ вiдповiднi змiни дО штатного
розпису з доIриманням
вимог п. 2.8 цьоm Положення. Виплата надбавок, лоплат, прiмii на перiод
дii
такою наказу не проводиться.
2.10. штатний розпис затвердкуеться головою правлiння
.Щерrrоrолодьжитла, або особою, цо виконуе обов'язки голови правлiнrя.
затвердlсений штатний розпис вводиться в дiю наказом
директора
закарпатського регiональною управлiння .щержмолодьжитла.
Рiшення про встановлення/змiну розмiрiв коефiцiентiв спiввiдношень
для
прачiвlпкiв регiонального управлiння - .Щержмолодьжитла в межах
BcTaEoBrteHoю у .Щодатку 1 до цього Полохення
дiалазону, приймасться
mлоюю правлiнrrя,Щержмолодьжитла.

_

|]

3. Порядок визначення та встановлення розмiрiв надбавок i доплат
працiвникам,

ii

впплати

3.1. З урахуванням фiнансових можливостей установи, квалiфiкацii', освiти,
досвiду роботи, компетентностi, iнiцiативностi, особистою внеску працiвника,
конкретних завдань працiвникам Закарпатського регiонального управлiння
,Щержмолодьжитла можуть встановлюватись надбавки i доплати згiдно з
,Щолатком 3 до цього Положення.

3.2.

У

разi несвосчасного виконzlннJl завдань, погiршення якостi роботи.
порушення трудовоТ дисциплiни встановленi надбавки та,/або доплати можуть
скасовуъатись або зменшуватись.

J.J.
3.3.

Надбавки та доплати встановJlюються на певний TepMiH,
Надбавки
визначений у наказi/рiшеннi правлiння [ержмолодьжитлц пiсля закiвчення
якого виплата певнот надбавки може припинитись без додаткового
попередкення працiвника.
3.4. Надбавки та доплати встановлюються/скасов}rоться/змiнюються:
регiонального управлiння - нака}ом дирекгора регiонального
управлiIпlя, який гоryеться на пiдставi листа-погодження,Щержмолодьжитла
щодо розмiру ' та 'перiоду встановлення надбавок/доплат, або листа щодо
змiнrr/скасування надбавок/доплат вiдповiдно
окремого Порядку
матерiального стимулювання керiвникiв регiонмьних управлiнь, Iпотечноm
центу в м. Киевi та Киiвськiй областi;
- iншим працiвникам регiонального управлiння
- Hakа:toм директора
регiонапьного управлiння вiдповiдно до порядку, визначеного колективним
договором.
3.5. При переведеннi працiвника на iнпry посаду у перiодi, на який
вст*ановленi надбавки/доплати, встановленi надбавки та доплати зберiгаються,
якщо пова посада вiдноситься до категорii посад, яким данi надбавки/дотrлати
мож)пь встановлюватись.
3.б. Рiшенrи про встановленнrзменшення/скасування надбавок може
приiп.rатись протягом перiоду, на який встановлюються цi надбавки.
flrrганвп зменшення/скасування надбавок розглядаеться
lцректора регiональною управлiння - на пiдставi пропозицiй членiв
прамiння, або керiвникiв струкryрних пiдроздiлiв,щержмолодьжитлq
- директору

до

-

_

:

працiвникiв
порядку,

-

вiдповiдно до визначеного колективним доmвором

.t. Премiювання, надання матерiальноiдопомогrr працiвникам
4.1. Вiдповiдно до особистого вкладу працiвникiв в зага,rьнi результати
робоrи за певний перiод роботи, за досягненIIя високих показникiв у poOoTi, за
наIтродriенюI вiдзнакаrr.rи, а також з наIоди святкових i неробочих днiв (статгя
73 Ко.]ексУ законiв про працю Украiни), ,Щня створення
,Щержмолодьжитла (4
_rишrя), до ювiлейних дат народженшI працiвникiв може проводитись
прrriюмння праЦiвникiв згiдно iз затвердженим Поло*""r"" npo премiювання
прачiвнякiв 3акарпатського регiонального управлiння,Щержмолодьжитла.

4.2. Працiвникам, родичirм (у випадку, визначеному у абзацi четвертому
цього пункry) за результатом розгляду вiдповiдноТ заяви наказом керiвника
вiлповiлноТ установи може надаватись матерiальна допомога:
- на оздоровлення у розмiрi не бiльше, нiж один посадовий оклад працiвника
один ра:} на piK, як правило, при наданнi повноi щорiчноi вiдпустки або ir
частини не менше l4 кмендарних днiвl
- на поховання членiв ciM'i або близького родича працiвника (мати, батько,
дитина, дружинq чоловiк) у розмiрi двох мiнiмальних заробiтних плат;
- на похованItя працiвника, яка надаеться родичам померлого, у розмiрi двох
мiнiмальних заробiтних плат;
- на особливi цiлi, у тому числi на вирiшення соцiально-побутових питань, у
розмiрi не бiльше, нiж один посадовий оклад працiвника один раз на piK;
- з нагоди одруженкя працiвника, при народженнi дитини, у тому числi
батьковi, у розмiрi не бiльше мiнiмальноi заробiтноi IuIати, яка дiе на дату
видання наказу;
- з нагоди ювiлейних дат народження працiвникiв (30, 40, 50, б0, 70 рiччя) у
розмiрi не бiльше однiеi мiнiмальноi заробiтноi тrлати, яка дiе на даry видання
наказу.

4.З.

Пiдставою для виплати матерiальноi допомоги на оздоровленшl
працiвникам е наказ керiвника установи (для директора регiонального
управлiння - внутрiшнiй наказ, що готуеться на пiдставi наказу голови
правлiння,Щержмолодьжитла) про надання щорiчноi вiдпустки/частини
вiдIryстки тrабо допомоги на оздоромення i заява працiвника.
Пiдставою для виплати працiвника.I\,r iнших матерiальних допомог, якi
зазначенi ь п, 4.2. е наказ керiвника установи (дця дирекгора регiонального
управлiння - внутрiшнiй наказ, що готуеться на пiдставi наказу голови
правлiння .Щержмолодьжитла) i заява працiвника,
Матерiальна допомога на оздоровленнJI надаеться, якщо працiвник
факгпчно праIцовав (включаючи перiод тимчасовоТ непрацездатнЪстi) не
лtенше, нiж б мiсяцiв до дати заяви вiдповiдного працiвника.

4.4,

Дхректор Закарпатського
я Держмолодьжитла
реriова_rьпого упра

.]lrpelTop

Г.П. Дудчук

голова Во

ппо:
Г.о. Заяць

ДОМТОК N,l
до Положення про учови омаlи працi працiвниriв
Закарпатського регiонального угФавлiняя Державноi
спецiмiзованоi фiнансовоi усmнови,Державнfi й фонд
сприrlння молодiжному житловому будiвництву"

схЕмА
посадових оtсlадiв та коефiцiaнти спiЕвИношень po}vipis мiсячяих
посадових окладiв працiвникiв Закарпатського регiопальпого управлiпня
,Щержавпоi спецiалiзовапоi фiнавсовоi устдновп
й фопд спрпяппя молодiжвому жптловопrу будiвництвч''

код

Посада

.lф п/п

професii

Коефiцiснт
спiввИноцIень

Поолкuпtковцй MiHLuyM dля поацезlолl|ttлN осiб

0270l

з 01.01.202l
4 540

l

,Щиректор

1210.1

1r<

2

Заступник директора

1210.1

)qý

1з390

2429

2,60
2,00

1l800

4

Головвий бжгалтер
Юрископсульт

)

EKorroMicT

244],.2

2,00

9080

6

Iнспектор кредитний

з419

1,90

86з0

код

Коефiцiснт
спiввИношень

Посадовi оклади (грп,) з
01.07.202t
4758
l5460

Посада

Л! п/п

промutхковuй

dля пDа

з

4

Юрисконсульт

)

EKoHoMicT

6

Iяспектор кредитtiий

2

Посада

п/п

\2зl

професiI

Директор
Застlтtник директора
Годовяий буýалтер

1

"Ys

*2

Посадовi оклддц (грн,)

ьх осiб*2 (2379
1 )ý
1210,l

\4760

9080

l210,1

? аý

1JOJ0

l2з l

2,60

\2з70

2429

2,00

9520

2441,.2

2,00

9520

з419

1,90

9040

код

Посадовi оклади (грн.) з

професiТ

Коефiцi€пт
спiввИношень

16lз0

01.12,2021

4962

l

,Щирекгор

l210, l

1rý

2

ЗастlтIяик директора

1210,1

2,95

1,16{0

Головяий б}хгалтер

12з

l

2,60

12900

.1

Юрисконсульт

2429

2,00

9920

)

EKoHolricT

244]'.2

2,00

9920

6

Iвспектор кредитвий

з419

1,90

9,1з0

до llоложеяr, про умови"*","
"о",rfl;fr;Ъх-""
Закарпатýьхого регiояального управлiяняДерrФвноi
спецiалiзовФrоi фiнаясовоlу9таяови,Державний фонд
сприяння мололilrному lкrгловому будisництву''

ЗатвФджено:

Рiшенмм Заmлънriх зборiв працiвникiв

ви

" 15"

сiчня 2021 IюKv протокол }t91

ПОЛОЖЕПЕЯ

про порядок премiюванfiя прдцiввпкiв

З!кдрпатськоm рогiояrльцоIо упрsвлiЕпя
ДержiвпоI сп€цiалiзованоI фiЕапсовоI устаповri
,Даржавrrиfi фоцд сприявпя мололirкяому lкптловому булiвпяцтву''
1.

зАглльЕI положЕцЕя

1.1. положевIrя про премiювsняя працiвникiв Зекарпатського
регiонмьного управлiння
Державвоi спецiалiзовавоi фiнансовоТ установи (Державний фонд сприяняя моло!i*rому
iкитловому будiвництву> (далi - Положення) розроблено вiдповiдно до Кодексу законi" npo прчlф
УкраiЪи, ЗаконУ Украiни (Про оплату працi)), Статуту ,Щерхавноi спецiалiзованоi
фiванiовоi
установи <!ержавяий фонд сприяння молодiжному яtитловому будiвництвуD, IIолоiення пр
премiювання працiвникiв !ержмолодьжитла m його регiональних
управлiнь, [пЬтсчноло центру в м.
ки€вi та киiъськiй областi, Галузевоi угоди мiж Державною спецiалiйваною
фiнансовою уст.tяовою
"Державний фонд спрrtянlц молодiжному житловому будiвництвУ' та профспiлкою rцацiвникiв
молодiжних житлових комплексiв та KoMiTeTiB мiсцевого самоврядування Укрiiни.
1,2. положення.встановлю€ порrцок та умови виплати лремiй працiвникам Закарпатського
регiонального управлiння Державноi спецiалiзованоi фiнансЬвоi установи <<.Щержавний фонд
сприяння молодЬкному жцтловому будiвницгвуD (далi
- регiонмьве улравлiння ,Щержмолодьжитла)
та поширюетьоя на Bcix лрацiвникiв регiонального
управлiнм ,щержмолодьжитла.
1.3, Премiюванця працiввикiв регiонального управлiяuя ,щержмолодьжиr.lrа лроводиться з
метою пiдвищення мотивацij цодо виявлення m використ,lяня
резервiв i можливостеЙ пiдвищення
результатiв iндивiдуальноi m колективноi працi з урмуванням внеску *о*ного спiвробiтним у
результати дiяльностi устаяови, квмiфiмцiйно-професiйного досвiду, складяостi викоrryъанЙ
робiт та функцiй, рiвця вЦповiдальностi та творчоi акгивпост| с-ор"""" y"ou для пИвицення
заробiтноТ платИ вiдповiднО до особистого ввеску
кiнцевi paiyn"rui, роботи установи;
стимулювання до виконаявя працiвяиками слркбових обов'язкiв на високому професiйному piBHi
та змiцнеuия тудовоi дисциплiни, посилення вiдповiдальностi працiвникiв за
!оручiпу робф, або
посmвленl зaвдаяЕ,I.
1.4. Працiвникам можуть надаватися такiвиди премiй:
l) премiя за пiдсумками роботи за мiсяць, квартал та piK;
2) премiя однорезова:
- за досягнення високих показникis
у роботi;
_ з цlгоди святковиl( i неробочих
днiв (ст. 73 Кодексу законiв про працю), Дня створення
Держмолодыкцтла (4 лцпм);
_
до ювiлейних дат народження працiвникiв (30, 40, 50, 60, 70
- рiччя);
- за нагородженЕя вiдзнаками, у тому числi за пiдсумками
рейтингового оцiнюванrя
регiональнlтх управлiнь, цО здiЙснюсться окремим положенЕям.

.

у

2.

ПОРЯДОК ВИЗIiАЧЕНIIЯ РОЗМIРУ ПРЕМII, НЛРАХУВАНIIЯ ТА ВИПЛАТИ

прЕшi

!

2.1. НарахJванм та виплата премiй працiвникам проводиться в мехах
.
рiчноrо фонду оплати
працi працiвникiв за умови забезпечеl.tм виплати основцоi заробiтвоi плати (посадовrл< окладiв) m
HaяBHocTi кощтiв на рaвунку устаноsи,

€ бюджсгнi кошти, доходl,r/пад(одженвя вiд
дiяльностi, коцти, оциманi за наданi платяi послуги та iпшi
надходженяя установи, не забороневi законодавством.
2.З. Фоtrд премiюванвя працiвникiв но piк моr(е rmaшyвatllcb на пiдставi штатного
розпису на
плановий piк у розмiрi не бьше нiж 180% вiд с},lии посадових омадiв на piK.
Факrичний фонд премiювання мох(е збЙьшуватиоь вiдносно п;анового на суму eKoвoмii
_ 2.4,
фонду оrшати працi, затвердженого у кошюрисi на уцим!lння уставови на вiдповiдниit pik, у тому
числl за рaцунок виплат за листами тимчасовоi непрацездатвостi та вакантних посад.
2,5. Розмiр мiсячноi, ква!тальноi m рiчноi премii працiвника встановлюеться та з!цФкить вИ
його особистого внеску в загмьний резульmт
з
тмих критерiiъ:
роботи
l) iнiцiативнiсть т8 результаIивнiсть у роботi; установи урахуванням
2) якiсь виконання посадових обов'язкiв, завдань та доруrеяь керiвництва установи m
безпосереднього керiвника;
3) досягнення, цо слрияють ро3вптку уOтанови;
4) термiновiстьвикованнязавдань;
5) виконанIrя додаткового обсяry завдань (участь у роботi комiсiй, робочих груп тощо);
6) дотримання правил вЕутiшнього розпорядку.
_ 2,6, Розмiри лремiй мож}ть установлюватися у вiдсоткм до лосадових окладiв або в
аосоJIютному розмlрl,
2.7. Розмiр премiТ визФчаегься;
1) працiвникам - вiдповiдво до цього Положення;
2) дирекгору - вiдповiдно до Порядку матерiального стимулювання керiвникiв
регiональнtд
управлiнь, Iлотечного цецтру в м. Ки€вiта КиiЪськiй областi.
2,8. При ро]рахунку розмiр} премii врахову€тьсяi
_ мiсячноi, кварпtльноi та рiчноi пpeмii працiввикiв, визначеЕоi вiдповiдяо
до цього
ПоложеннЯ
вiдсоткаХ до посадовогО окладz, або
абсолютному розмiрi,
фаrгично
вiдпрацьований час в ycтaнoвi за вiдповiдмй перiод (без
ур*у"чrЬ'днiв,- опrrата за якi
проводиться, виходячи iз середньоi заробiтriоi плати
ИHiB тцмчасовоi працездатностi, вiдпустоь
вiдрядкень та iH.)),
_ з вагоди святкових i неробочих
дцiв (ст. 73 Кодексу заковiв про працю Украi.ни), Дм
cтBopeнrц ДерхмолоДьr(итла (4 липня), за нагороджецЕl вiдзцаками,
у тЬму числi au пiд"р,*ч""
реЙтинговоaо оцiнювання регiональних управлiнь, цо здiЙсЕюегься
o*i""n" положенЕям, кiлькiсть поввих мiсяцiв роботи за визначений у
"n
перiод 1включаю'чи
рiшеннi правлiнвя/накаii
перiод тимчасовоi працездапrостi, цорiчнlтх вiдлуiтоr<, вцряджець) протягом
якого працiвних
2.2, Джерелом премiюванrUI працiвникiв

провадження фiнансово-господарськоi

_

у

-

в

факгично працював в ycTaHoBi,
2,9. Рiшевня

цодо виплати та розмiру премiй приймаеться та оформJиеться:
регiонального упрамiння Дерlкмолодьlкитла, або особi. яка викон}е йоm
_.__,_: aир:кг:рJ
оОов'язки
- наказом директора. або особою. яка виконус його обов.язки, який l оry€ться на пiдставi
рiшення правлiннr/листа-поrодженяя Деркмолод"житrч цодо розмiру ;ремi;ванIrя вiдповiдно до
окремого порядку матерiального стимулюванtUI керiвникiв
регiоц;ьних управлiнь, lпотечною
в м.
центру

Ки€вi та КиiЪськiЙ облsстi;

. працiвникам
регiональною управлiння Держмолодьжитла

- цаказом дир€кfора.

. 2._10, Наказ про премiювання дирекгора та iншrоr працiвникi" aorya,i"" дирекгором, або
iншимлвiдповiдальним працiвником регiон!цьного
управлiяЙ згiдно розлодi'rry обов'"зкiв.
2.1l. Премii за результатами робmи за мiсячi працiвникам.'якi ,airi"nnn""
.
до закiнчення
перlодуt за який проводиться
премiювання:
1) нараховуеться та виплачуються пропорцiйно
факгlлчно вiдпрацьоваиому часу у випадк&\:
_ вихоry ва пенсiю;
- звiльнення у зв'язку iз скороченвям шmry;

/6

- звiльнення у

зв'язку iз призовом до Збройних Сил Украiни.

2) не нараховуються у випадкахi

- звiльнення за власним бФканяям та з iяших причшr, нЬк sизн8ченi у sбзsцi 2 пувкry 2.11.

цього пOложецня.

Кваргальнi. рiчнi. одноразовi премiТ працiвникам, звiльненим m тим. що знаходяться у
вiдпустках по догляду за дптиною до досягнення нею трирiчноm BiKy на даry видання наказу про
премiюванвя не нараховl,rоться.
2.|2, При HаяBHocTi фiнансових можJIивостей, премiя за поточний перiод може
нараховуватися та виплачуватися у поточному перiодi. Обмежень у T€pMiH8x прийнятгя рiшень про
виплату одноразових премiй протягом бюрк9тного року ве встапомюетъся.
3.

IIРИКНIДЕВI ПОЛОЖЕНIIЯ
0l сiчня 202l року i дiе до набрання чинностi новим

3.1. Це Полохення набирае чинностi з

положеняям.

Дяремор Закарпдтського
регiоllальвого уrцrqвлifi вя Держмолодьжптла
7Дудчук Г.П./

/Заяць

г.о./

/r-

Додаток Ngl
до Положенвя про порядок премiювання
працiвникiв Закарпатського регiонмьноло
управлiння Державноi спецiалiзованоi фiнансовоi
устаяови,,Державний фонд сприяння
молодiжному житловому будiвgицтву"
Затверджено:

Рiшенням Загаrьних зборiв працiвникiв
вiд 1!I1siсдд2!2Ц9Бу Протокол Nsl

Перелiк недолiкiв у роботi, вЦповЦво до якпх
може проводитись ]меншепня премii працiвникiв

Закарпатського регiонsльного упрдвлiншя ДерждвноI спецiалiзованоТ фi нднсовоi ycTAHoBlt
,ДерrФвппй фопд сприяшfi я молодiжяому жптловому будiвппцтву"

Перелiк недолiкiв

ns

зlл

l,

несво€часне
посадових

регiонмьним

та

Вiдсоток зниiкевня

веякiсве виконанtut працiвником

обов'язкiв, завдаць, поставлених
управлiннrм Держмолодьжитла.

передбачених планом роботи

m

cBo'lx
перед

До 30%

заходiв.

Порушення TepMiHiB виконання нормативних акгiв, наказiв
доручень керiвництва, пiдготовки документiв (низький piBeHb
виконавчоi дисциплiни)

Неякiсна лiдготовка документiв (HMBHicTb
виправлень iнформацii пiсля TepMiHy

1.

Недостатня iяiцiативвiсть

та

ii здачi, тоцо)

До 50%

помилок,
До З0%

оперативяiсть при виконанrti

До I0%

роботи
Пог},шення трудовоi _rисциплiни та етики поведiнки

6.

.

.

Дq l00"/p

Низький piBeHb органiзацiТ роботи пiдлеглих при виконаннi
завдань. поставлених перед регiональним управлiнням

,Що

Низький piвeнb контролю виконання поставлецих завдань

До 10%

Порушення правил технiки безпеки

До l00%

Держмолодьжитла

l0%

7,

8.

додаток J,[92
до Положення пр порядок лремiювавяя
працiвцикiв Закарпатського регiонмьного

управлiння ДержавноТ спецiалiюваноi фiнансовоi

установи,Державний фонд сприянItя
молодiжному житловому будiвяицтву"

Затвермено:
лрачiвникiв
Зsrмьних
зборiв
Рiшенням
вiд "l5" сiчня 2021 Dокч Протокол Nll

Перелiк показникiв у роботi, вiдповiдяо до якпх
може проводитись збiльшення po]мipy премii працiвникiв

З9кsрпдтського регiоняльного управлiння ДеркдвноI спецiалiзовяпоi фi HaHcoBoi устsновп
,,державниfl фоtц сприявяя молодiжному )r. тловому будiвяицтву"

л!
з/п
1.

2.

ВИсоток збiльшення

Перелiк недолiкiв
Оперативнiсть, iнiцiативнiсть

при виконаннi

поставлених

завдань

До 50%

Зразкове виконання посадових обов'язкlв

До 30%

Висока якiсть пiдготовки документiв

До З0%

В

,Що

з.

,l.

сокий piBeHb органiзацii роботи пiдлеглих

l0%
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Додаток Л!2
до Колективного догOвору
Затверджено:
рlшенням Загальнtrх зборiв

_

вй
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працiвникiв
сiчня 202] року
(протокол
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ПОЛОжецня
Вiдповiдно до cra'Ti 4з
KoH(r' 'аГаЛЬЦi
КОЖеН громадянин
що включае можливi"r"
-ТТ]i.УКРаiНИ
СОбi
"""
Hu
np*"'o.
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ПРаВИЛ ВИРiШУtОТЬСЯ
ТаКож працiвпиками
вiдповiдно

Н-Н,хr;ж*t*,Ж,fu*НЖ*
rrрийнrrття,_.переведення,

звiль

iilT*i,i,ifi }i,ffi; щg;;"Ё'i"l""1Н,1,#i"ffi:*:ffiнт,,iт,*J,I;iтjfi
i_*
тудоuо,.о договору керiвничтво повинно
вицагати вiд особи, яка

"".rr,х.""д;;1i
а) трудову книжкч:

б) вiйськовозобов'дзаIiим
- вiйськовий квиток;
Bl ласпорт;

*

г)

lовiлк' noo пписвосння iлеIпu.ьiч".,ii,.^*_

,"-",TJ#:*#jHf; ##"f#F.НЁit#i#{f#tт{"'frТ#+;Цж;;
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Особам, якi поступилй на робоry вперше, не пiзвiше 5 дпiв пiсля прийнятгя на роботу
випису€ться трудова кIlижка.
ПрипЕrrен$, трудового договору може мати мiсце тiльки на пИставм, передбачевих
чпяtiим закоЕод.вством УIФаiни. Працiвник мае право розiрвати труловий договiр за своею
iнiцiаrивою. попередивши керiвничтво письмово за два тижяi.
Пiсля закiвченпя;ъого TepMiHy працiвник мае право прхпхнити робоry, а керiвництво
це, мае i прaва -затримуцrпr"црведеttrUa: розрах}яку i_,звiльвеяrrя вiд _робом працiвЕика та
зобов'язаяе в деЕь звiльвевня вiд роботи працiввика та зобов'язана в день звiльнення видати
йому ЕмежЕо оформлену трудову кяижку повнiстю лровести з ним розрах}яок. За
домовлеЕiстю Miж працiввиком i роботодавцем трудовrlй договiр може бlти припивеяий до
змiнчення ]epMiH) попередження про звiльнення.
Сlроковий трудовий договiр розривасться на вимогу працiвника достоково у разi

-

i

хвороби або iввалiдностi, якi перешкоддають вl!коЕавЕю пим роботи за цудовим
договоромt'а також у вiоадках пор'lтirеявя liерiвrшцтвом Закарпатського регiоца,rьЕого
управлiнвя Дерхмолодьжитла законод€вства про flрацю, колективного або трудовото

договору та з iI]ших повФIсIих причин, передбачених законодавством.
Причина звiльнення повивЕа б}тIл зазЕаqеЕа в точцiй вiдповiдrостi з формуванням
дiючого цудового законодавства iз посилавням па статтю (пунш) Кодексу законiв про
прачю Украiяп.

'* ----*РбзТй-аfПi--ifiЯбБбб*iббйFУ-Т-'iiiimriйПfr-iфйfi'йЪе'-й-ffбffсtiЕБiГ-бЁiпопередяьоi згоди профсдiлкового KoMiTery, за виЕ!тком випадкiв, передбачеЕих чивЕим
закоЕодавством Укрлпи.
.Щвем звiльпення вважаеться остаяяiй день роботи.
III. OcHoBHi обов'язкп пр!цiвппкiв
Здкдрпsтського регiов&lьпого упрдвлiнЕя Держмолодьхmтлr
Осяовпими обов'язками працiвникiв е:
виконувати розпорядхецця керiвпицтва Дерrо.tолодьжЕтла, а також обов'язки, якi визваченi
посадовими iястрlкцiями;
- постiйно вдоскоЕалювати органiзацiю cBoei працi i пiдвцщенш професiйЕоi квалiфiкацii;
- вшlаrати створення належних ptoB праui;
: , ,.. _ - дотримуватItсь правил TexEiKц безцскц, охороЕи працi i протипожежноi безпеки;
- трЕматя в чистотi порядку свое робоче мiсце, а тaкох дотримуватцсь чисютЕ па
територii 3акарпатського регiонального управлiнвя Дерlоlолольжи-ruа, н9 пaшити в
службових лримiщеннях;
- свосчасЕо i якiсво викопувати розпоряIженяя безпосереднього керiвництва, а також нaкази
та розпорядженвrI керiвництва Закарпmського регiонмьIiого управлiввя !ержмолодьжитла;
_ вживати_:ааходiв:щодо-термiновоIо.у9у!9!ttr:
ц!цtцц ,та. iъl9B, якi-перqшкодждоть або
яорммьну
iвформуватв
про
це керiвяицтво;
}.маJ1.1ють
робоry,
- ефективЕо використовувати оргтехвiку, бережливо ставитися до майна, скtlномити та
рацiоямьво викорцстовувати електроеflергiю i iншi MaTepia,rbнi ресурси;
- створитп вормalльЕий псцхологiчвого мiкроклiмат у колективi;
- яе порушуватц вимог цих Правил.
IV. OcHoBHi обов'язкп керiвництва

i

_

' Закарпдтського регiопальпого упраЕлiппя Держмолодьtкптл&
Керiвнtцтво зобов'язане:
- яалежпим .rином оргшriзуъатлr робоry прачiввикiв, щоб кожен працiвЕик працював за
фахом i ква,riфiкацiею, мав закрirrлене за пим робоче мiсце, cTвopeнi безпечнi та нешкiдливi

умови працl;
- затвердитц цосадову iвстрlтцiю ва кожчу посаду за щтатнIлм
розписом;
забезпечувати працiвяикiв обчислlовальЕою та iншою технiкою, пеобхiдними дrя роботи;
- постiйво змiцнювати трудову i виконавчу дисциплiну, здiйсяювати оргапiзаторську
роботу;
- створювати )о!ови дrш зацiкавлепостi працiвнпкiв у
результатм i.x особистоi працi;
- полiпшlвати 1мови працi, пеlхильяо дотпмуватись зalкоЕодаltства про працю;
- постiйво ковтролrОвати доц)имаяЕя пРацiвпикамц Bcix виМог по технiцi безпем, caliтapii i

:

J,

- вилла,цувати

заробiтву rrлату свосчасяо згiдно
колеrгивцого договору;
пlдвищувапi рпь мормьпого стиму_люsщrцJr 1мов
працi, заохочувати пiЙЙ"*iч, auO"a.r"*y"uru
цоширеIпя передового досвiду
роботи;
- заOезпеч}ъати системамчIе пiцвищенвя дiловоi квалiфiкацii
працiвццкiв, створювати
необхiднi 1шови для сумiщення
роботи з навчаянrlц в ]цбовю( заrспалах:
- ражЕо ставитись до цотеб i залитiв прачiвникiв,
Еадавати i" Jy"i*o"o"ro"y пор"д*у
vaTepltцbHy допомогу,
v. Робочхй час i чдс вiдпочипкч
-

_

Для працiвцикiв Закарпатськог"

;;;iнця

р.;i";;;"Ъ;_
Дер}Ф{олодьжитла
встановлюеться
п'ятиденЕий робочий тилцень з двома вихiдЙми
дц""и,
оедiоя.
Тривалiсrь робочого часч пDацiвника не може
"убо"а,
леревилц/вати 40 годин
в тиждень.
Напередоднi свяIкових i Heoobn.rш
тривалiсть роботи працiвникiв скорочусrься
Еа I
(одяу) годину (стаття 5З КЗпП YKpa:l';;iB
робочий час Закарпагського оегiонаrьного
1правлiння !ер>lололодьr(итла почияаетъся
з9.ф години ралку. Перерва на обi.л з 13.00 годиви
до l4,dб
робочого д{я у

;;;;;, ii;ц"

_

Заборопясться в

робочий с вiдволiкати працiвникiв вiд ii безпосередньоi
роботи для
'Еимп' громадських дорУчень, лкi n"
no"'".*i.З*чрпчr""ооРегlОНatлЬногО Упр'влiння. смикати збори. наради з
цlомадсьш{х питЕlнь.

дi-чiiй

:1УlЗ*

u"",,"3fr]i,j#i;Jffiт#ъy:й
"ltй ;;;;;;;;;;;; ,* без дозволу
прй;;;;;", ; ;;ТЖ;fr:#хfiЪ]i
роо*о"i"й
ёНiiТ3]l,,1Ть,;Б,Н1"-Нl
"й*,П-;;;;"i

поруценням трудо""I ;;"ц;;"Й',;
Ё:::I:,:_y:*_"r.я
llрац|вяика.
який
з'явився
на робоii в-iегiерЪю"у ёiЫi. *"p.i""nuт!lo
_
не допускас до
роOотилв данхй робочлй деЕь i цей день ввzDкасться
лрогулом.

""''

чергов|стъ

надаяня

щорiчних вiдлусто* Ъar*очпо.rо"" керiвяицтвом
за
'D'rKoBl ДЯt ПРИ ВИЗНаЧеЯВi ТРИВалостi щорiчноi вiдпустки

погодженIцм iз працiвяиками.
tr' Свят

;;;р;;;;;;;;.

"puui"r"*y
Закарпатського регiояалъного
управлiння Дерr(мололь)t(итла н4дасться
л,,.
-l9uu'ul"*u"
ОСноВна
tцорio'а вiдпустка тривалiсгю 2+ календарних;i.
fi;;;;;;,д,устки згiдно iз
чинним законодавством УкDаiни.

прачiвника щорiчна вiдпустка може буrи
подiлена на частини будь-яко]'
*,.л_Iлч_:,оо_lч"п"
триваJIостt за у\{ови, що основца

безперрвяа

:Tyi|1]-

ii .ru"rrп"'Б*оЫiме
-lЪ"iоп-urо"о
яе

.шliв.
_За рiшенням дrре"rора З*uроur"Й"о
лрацlвцикц мож}ть б)тц
вiдкликаIri за ii ,.одоо
l.rконодавством,
"

чЙу*-пr-*"'i'"irЬ*,

менше

14

управлiнЕя
n"p"oOu"""n*

може б}ти надаяа вiдлустка без
збереження
_'1--", "f_
по
lЕрцlлl
uUумОВЛеций угодою мiж
",ц
працiвником та керiввицтвом не бiл
каJtендарних д,liв на piK, У p*i
u"Tu"ounen""
кабiнетом ]\,4iнiпъi" w__лт,,,. .___:1: ''

jf

З:::::::::.::":rвами.

.,:''j.1'"""Ёrfiё1i"#i:ffi:ТffifiЖi##т;
ff"жн #1:тj1у;::члj::rт:; ;;;;;^ ffa;;i*ri":ffi dТ":fi:;
;:'"у::..:iж :: j"*:*л:i.|d-,i, "J- ;;;;;;;';Ъi##';JiН:'"";ж:ж;#
;Hlff;J#;.':T#:*j

Графiк вiлпусток a-uдч.r"a" на кожяий
календарний piк не лiзнiше 20-to
сiчня
поточного року i доволиться
до вiдома Bcix працlвникlв 3акарпаlського
регiона-rьноlо
lцня
улравл
Лержмолодьжитла.
VI. Заохочепня за успiхrr в
роботi
aо**о_"" виконання трудовпх обов'язкiв,
ay"oi"nJ'"ruuna"ro
.л___J1
,,ouu.op",uo
i ."-,.l-"й;;"-";;';ЖД?,i'"1};J",ЖJ.j
|;;ýi:i;,oouo,r,
" "р^цi
а) випесення подяки;

б) видача премii;
в

l нагородження Почесною
граItогою,
оlолош)сться наказом. доводrIться
ло вiдома Bcix лрацlвникiв i заяося tься
'аохоченtul

тудових кяихок працiвникiв.
За особливi трудовi заалуги працiвники представляються
_
у вищi оргаЕц викояавчо'i
влади до заохочеЕIlя, до Еагород)кенпя
ордеЕами, меда.'Iями i ло npna"oarrr, поra"яих
звааь.
VII. Стягнення зд порушенн8 трудово.l
дисцпплiнц
до

*стосовl,rоться

керiвн"чrй

O.ioo""i".io;;;;';;iln:;""
,._
€це
не _,л.,!]:т:*
пIзнlше одяого мiсяця з дн.я його виявлення
не рах}tочи часу звйьнення"р"ступком,
працiвника

i"f"Нi,I#;1r

з тимчасовою непрачездагнiстю

;;Йу;;;;;;у
"Ь"

вiд

вiдлустчi 1ст.tсi

!исциплiнарне атягцеIlцrI не мохе бупi цакпадеflе пiзцiше
шести мiсяцiв з дн,' вчинення
проступку,
застосуваяня дисциллiнарного стягневня власник
або }повноважевий ним оргая повинен
{о
пr(адати вlд пор)4цяика трудовоi дисциллiни
письмовi поясцеrrвя.
При яакладеIrнi дисцпплiЕ
вчиЕеноrо проступку i заподiяяа
поле!едня робота.та поведiнка прачiвника.
Дr"ц*оi"чр"" йо"оr, oi"ooory"au"" u
аОо розпорялженнi i ловiдомлr6l5qд прдц;ч""пу
пlл ро]пп"*у,
"**i
. Якщо протягом року з дня нашIаденвя дисцицлiнарного стягвеЕня
працiвяцка це буде
".*rr",
новому длсциплiнарному стягненIlю,
ui"
:]1_д:lо.
*о
дисциллlнарЕого стягнення.
""ч*u"riЪ"
"uu
Якщо працiвник не допускае нового порушеIiЕя_трудовоi
дисциплiни
i
до того ж проявив
себе як сумлiнний Працiвник, то стягяеЯня
може буiи знято до aчпi"ra"п" одrо"о
року. fаке
стягяеявя оформляетъся Еаказом та о

щ"аd;ЁJ,х"#хт;,-,"*1нf#iъ#ffii
'о

""

Iry:::Фiй,ji;";;;;;'й,;.r'::"'.I;",Т"ifl'#'YJ*i:#'Ъооuч,",,п*ч""
застосову€ться,

тУдового
доводцться та роз,ясru<,lеться кожвому
I:^1-1T:-._"1lпi""огопрацlвнику дцректором Закарпатськог_о
_1":T,|]a1I
регiона"лъного упраrrлiнrrя Д"р*мопод5хоrла.

За подапняМ керiвяицтва

vllJ. прикiнцевi

'

*9чф

полоrкевня

,.р""йr

3акаРЛатсЪкоr о
"р.*Ъ"
регiонального улравлlяня лержмолодьжитла.

профспiлковоi органiзацii
з Meтoro ппl

пй;;-,щ;; il; ;;::; ;Н:,;1Ж.:r"r#;
trfr li'"x ","JЖ;,-H"xx-':.T;,r,:;HHill;l;Hy;Hж;;ii
:"{1t}т#f,,з",fl
озвайопlлення.
вiдповiднiсть до зако*оо*.,чч

Ybub"

"

Вiд стороци Роботодавrи:

вй

.Щирекlор Змарпатського
регiональноr о
управлiн]tя Дерrq\4олодьжитла

голова Во Ппо:

працiвпикiв:

7Дудчук Г.П./

Jf

Затверддую
управлiння
фiнансовоi
сприяння

дiвництву"

'Ддчук Г.П,/
2021 року

IIлАн
комплексних заходlв з охорони працl\ на 202| plK

N9

Найменування заходiв

п/п

l.

2.

з.

4.

Проведення аналiзу стану охорони
працi за 2020 piK
Проведення аналiзу виконання
,,Гlпану комплексних заходiв з
охорони працi за 2020 piK"
До
укпаденЕя колективного
доювору на 2021 piK пiдготовка
пропозицiй до роздiлу ,,Охорона
працi"
Проведення навчання на тему:
- електробезпека, ocHoBHi заходи
по забезпеченню електробезпеки;
- ocHoBHi шкiдливi фактори (шум,

освiтленiсть тощо),
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6.

Строк
виконання

Сiчень
Сiчень

Вiдповiдальний
за охорону пDацi
Вiдповiдальний
за охорону працl

Сiчень

Вiдповiдальний
за охорону працi

Березень

Вiдповiдальний
за охорону працi

ik

утворенюI
та можливий влив на працюючих
Проведення повторних , .
iнструктажiв з питань охорони
працi
Проведення повторних
iHcTpyKTaжiB з питань пожежноi
безпеки

виконавець

Травень
Щокварта:tьно

вiдповiдальний
за охорону працi

Щокварта:lьно

Вiдповiдальний
за охорону працi

Список осiб, якi брали участь у розробчi
Колекгивного договору
_
_ Закарпатського регiонального управлiння
!ерлкавноi спецiалiзованоi фiнан"оuЬi y"rano.n
<<Щерэкавний
фонд сприяння молодirкному
ltятловому будiвнlrцтву)
1. .Щудчук Галина Петрiвна

2. Мондок-Кречко Оксана Михайлiвна
3. Заяць Ганна олексаrrдрiвна
4, Штика Ната.пiя

.Щмитр lBHa

1iекiЪр'Зака-дйатсiiЬiri
регiона.,rьного управлiння

Дп

Дудчук

а?r

пРоТокол

=
JY. 1

Заг!льнпх зборiв прsцiвнпкiв

Закарпатського регiонального управлiявя

Дер)|(авноI спецisri3овsноl фiпsнсовоI устr!lовп

,,Держзвппй фонд спряяяня моJIодЬкному,кптловому будiвництву''
]

Прпс}тнi:

5

сiчм

2021 року

Вiд сrорони керiвнпцтва:

дирсхтор Закарпатського регiонаJIьного управrfi нвя
Держмолодьжитла - Д/дчук Г.П,

Ви працiвннкiв та Во Iшо:

голова

Секретар:

iнспеrгор кредитяий _ ШтикаН.Д,

во ппо -

заядь

Г.о.

головяиll б}хгалтер _ Моrцок_Кречко О,М.

ПорялЬкленlий;

1. Обговоренш проекry Колектввного договору м 2021 pi& Положенвя про
}л{ови оIиати пращ працiвникiв
Закарпатськоrо регiоЕального упрадлiння Державноi спецiалiзоваво'f
фiна;совоI усmнови jерlкавяий фонд

сприяяня молодiжноМу житловомУ будiвниrFву''

(далi

Закарпатське регiонмьнЁ упрамiнrя

Держлlолодьжшла) m додаткiв до нъого, зокрема
положенм про порядок премiювавяя фачiвникiв
Закарпатського регiонмьного управлiвм Держмолодьжитш, а тчкож Прми,r внутрiшьоm 'трудовоrо
розлорядку для працiвникiвусmнови.

-

да,Ц], рlк,з.494зILЬ_до-Ц9Lо:'зýý9Ч-а_-, _
-*_ЦрJДIщч:нjд_ч9д_!gреDд*"1ч_ц9де!lч]19|э,д9I9р9!I
-Положення-про уllови-оплати прац прач]вникЬ Зайрпатс-iйБ:FгiЪ;й;йr;
iЬ;ri;йДЪйТоi?йi*йiй:--полохен}и про порядок премiюванlл fiрацьникiв закарпатського
регiонального упрамiяня ,щержмолодьжитл;

та Правхл вЕуФiшньоm тудового розпорядrf, дл, працiвникiв Закарпатського- регiонмЙго
управлiння
ДержмолодьжIIгла.

!сду&дд: директора Закарпатського регiональноm управлiн8я Держмолодьжитла Дудчук Г,п,, яка ознайомrrла
проекту Колекгивного договору на 2o2l,Pjк, ПолЙенням пр_о_ oJцaT} працi
:!::L:,T.,_r_ч9jlч,:-ям4
.
праLllввикlв. .Jш(аргвтськOго регiонзJьного }правлiнtи .(ерцritiлоffiйтiа. Пбложснняя
.прri-'лорядок
премiюванLи працiвшrкЬ ЗакФпsтського регiояаЛьного управлiння flержмололiжитла та Правил внуфiшнjоm Фудового розпорядi} для працiвникiв Закарпатського регiонального упраrйiння Держмолодъжитла.
2.слуха,lиi
__головного бухгалг€ра Мондок-кречко о,М., яка запропоtоъаJIа,
врчйовуючи переваги запропонованого проекry
Колективяого договору на 202 l piк, затвердmи його
ВхDiшIl"1я|

в

запропонованiй р;дакцil..

ввссти в дЬ з 01 .01.2021 запропоноsанrdl проект КолеI(л{вного,доrcвору на 202 l plx;
та ввести в дiю з 01.01.202l Положеян, про оплаry праф праuiвникiв Закарпатського

J затвердrтти та
_

затвердити

регiональноrо упра.влitо{я Держчолоьжитла. Поло*ення про поряло* премiювмм праrriвяикiв Закарпатського
регiовального управriяЯя Держмоло,ъжитла та Правила вн}трiшнюго'rрудо"о.о роiпор"я*у Iця лрацiвникiв
Закарпатського р€гiонмьного управлiнЕя Держмолодьжитла
пDоголосчвали "за' одноголосно.

Директор Зrкарпrтського
регiоналы{оm упрr8,Iiпвя
СекреIар зборlв

ВИ працiвникiв тs ВО ППО

дчук Г,П./
ха Н,Д./
ць Г,О,/

-Мондок-Кречко О,М,/

J4

/1аоЙrrr--rrSrlr'lо
"i/*уffiщ,

-'фft"r,

\

I

