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I.

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

-

Коллоговiр) укладено з метою
1.1. I{ей Колективний договiр (лалi
регулювання соцiал ьн o-eKoHol,t iч н их i трудових вiдносин та узгодження
iHTepeciB tlрачiвltи KiB Управлiння ,Щержавного агентства рибного господарства
Прачiвники) в особi уповноваженого
Закарпатськiй областi (лалi
представника прачiвникiв Буч Боглани Олександрiвни та роботодавuя ( лалiРоботодавець) в особi керiвника Управ;tiння ,Щержавного агентства рибного
господарства у Закарлатськiй об,пастi (лалi - Управлiння) - заступника
начальника улравлiння - начаJьника вiдлiлу охорони волних бiоресурсiв
<Рибоохоронний латруль) €горова Во,,lодимира Iвановича i включас
зобов'язання cTopiH, що його уклали, (ла,лi - Сторони) щодо створення yN{oB
для пiдвицення еt|ективностi роботи, реа,riзачii на цiй ocHoBi лрофесiilних,
трудовиХ i соцiально-економiчних прав та iHTepeciB Праuiвникiв.
1,f. Полоiltеttня i норми Колдоговору розробленi вiдповiдно до Кодексу
закоIIiв лро прашю Украiни (далi - КЗпП УкраТни), Законiв Украiни <Про
колективнi логовори i ),годи)), <Про лерлtавну слу;кбу>. <Про оплату праLLil,.
(Про охорону прачi>, <Про вiлпlсгки" та irlших aKTiB lаконодавства, що
реryлюють вiлносини cTopiH,
].3. По;оittення Колдоговору поширюк)ться на Bcix Прачiвникiв i с
обов'язковиiлlи лля CTopiH, якi його уклали.
1.4. Сторони визнають ловновil)iення одна одноl' i зобов'язуtоться
дотри\l)ватися принuипiв couia,ruttl,t,, llilггнсрсlв,l; пrриtегносri
пр"!aru"r"цruu, рiвнолравностi cTopiH, взасплноi вiдповiдальностi,
аргумеtlтованостi при проведеннi переговорiв
констрl,кти в нос,гi
(конс),-l b,I,il цiii ) щодо укладення Ко_плоговору. внесення злliн i доповнень до
нього. вирiшення Bcix литань, що € пред]\1ето]\л Коллоговору.
1.5. жодна зi CTopiH, що пiдпtlсаtа Коллоговiр, не NIo7Ke в
односторонньому порядку припинити виконання його полоlкень, я кшо iнше не
лере,l,iачеttrr iltlnHoJзBc l Boy УкрзТни,
0,0.Jrl,r,ll ..lдоповнсння:оКол_rоlовор1 вносяlься_ураli поtреби.тiльки
за взасмноi зголи cTopitr i в обов'язковоrrtу порядку у зв'язку зi змiнами
законодавства з питань tltодо по,r]охiеIIь Колдоговору, а такоr,к за угодою

-

у

та

CTopiH.
ПролозиrriТ ко;кноТ iз CTopiH щоло змiн iдоповнень надсилаються у
письпtовiй tilo1-1lli та ро,}глядаIоться спiльно у l0-денний TepMiH з дня i'x
отр!.l\{ання iншоlо Стороною.

змiни до Коллоговору набирак-lть,ttrttttocтi лiс,rtя схвlulеttня збораvи

Прачiвникiв i Тх пiдписання сторонаl\1и.
В окреvих випадках, коли злtiни i доповнення до Колдоговору
обl,лlов,'tс,tli зllittttпли у чиt{но]\,tу законодавствi або колективних угод виlllого
рiвня i спряtlованi на полiпшення становища Прачiвникiв та не викликають
розбiжностей, вони вносяться в Ко,Tдоговi1l за резY.rьтатаNlи лроRедення
переt oBopi в С t opoHnrl и ш.lяхоrt пi_]п ttcirH ня лола t ковоТ yt о_tи,

ь

1.7. Сlороrrи розпочинають переговори щодо укладення колективного
строк1 лii
договору на новий строк не ранiше як за 3 мiсяцi до закiнчення

Договору.
1.8, Колдоговiр набувас чиtlностi з дня його пiдписання уловноваженими
представllиками CTopiH та ресстрачiТ у вiлttовiлному органi виконавчоТ влади
Ia } лiлаJеlj иil с lгоко\I на п'ять poKiB,
1.9. особливi питання ,lинностi Колдоговору:
лiсля закiнчення строку чинносr,i Ко;договiр продовжус дiяти до того
часу, поки CTopoHtl не.чк-,lадуть Iiовий або нс tlерег"tянуть дiючий Коллоговiр;
рибного
разi реорганiзачii Управлiння .Щержавного агентства чиннiсть
iакарпатськiй областi Колдоговiр зберiгас свою
.oanooupa.on
npor".on, строку, на який його укладено, або може бути перег,rянутий за
зголою С topiH:
разi лiквiдаrtii .щер;кавного цге]]тства рибного господарства у
закарпатськiй областi Колдоговiр лiс лротягом усього строку проведення

'у

у

у

,riKBi_laltii.
1,10. Робtl-годавець лiсля пiдписання Колдоговору подас
о м iсuевого opt ltHv ви конавчоi влади,
ре. с tpauito ,to вiдповi.rноt

-

його

на

Прачiвники повиннi бl"t'tl ознайомленi з Кол,tоговором у
10-денниЙ строк пiсля його реестрачiТ, а щоГJно прийнятi на роботу

L.ll. Yci

l0-ленний строк пiсля прийнятrя на роботу,
1.1]. Озrtайомлення Прачiвникiв з цим Колдоговором покладасться на
слу;tб1 1,правл iння персоналом Управ-riння,

Прашiвнlrки

-

,,,-

It.

оБов,язки прАцlвникlв

Ko;Ketl l Iраttiвltик зобов'язусться:

(лля
,]отрllмуватись влtмог Закону Украiни <Про дер}{авну службу>

державних службовчi в);

дотримуватись Прави-,l вtrу,грituн ього службового (трулового)
господарства у
розпорядку в Управлiння .Д.ержавного агентства рибного
Закарлатсыiiii обltастi (далi Правила розпорядку.);
cl,rl:iHHo i якiснtl виконуватti своТ обов'язки вiдповiдно до посадових
(робочих) iнструкчiй;

дотримуватись вимог норма,гивно-правових aKTiB з

безпекrt та caHiTapii;

берелtлtlво ставитись

до майна

Управлiння

охороI{и

та

працlJ

рачiонально

викор!lстовувати i витрачати енергоресурси;
зберitаtи пlаtерiальнi цiнносti. нссtи llt них вiдповiдальнiсть в робочий
час, а в разi нес,гачi -t,д псування - ЕIести вiдповiдальнiсть вiдловiдно до
чинного l]акоI{одавства;
не розголошувати конфiленчiйнУ iнформаuiЮ Управлiння, що була
порядку, l яка стала iM вiлома при
оголошена такою в

установленому

ч
BHKoH:lHHi с-]lxбових обов'язкiв, а
викорнстанням конфiденцiйних даних.
III. ОБОВ,ЯЗКИ I

з

ПРАВА РОБОТОДАВЦЯ

3.1. Органiзацiя прачi, змiни

пpo:r,b,TttBHoi зай нятостi

також iнформацiю, пов'язану

в

органiзачiТ прачi, забезпечення

3,I.1. Роботодавець затверджу€ дj]я кожного Прачiвника посаловi

(робочi1 iнстрчкцii, цо визначають його
функцiональнi обов'язки, i вимагае Тх
виконання. Роботодавець не lto)I(e вимагати вiл Праtliвника виконання
роботи,
яка не обулtов,пена трудовим договоро]!1, положенням про структурний
пiлроз:i-r та посаlовоlо iHcTp1 Kuitto,

3.i.2. Роботодавець зобов'язl,сться вживати наступнi заходи

для
lабезпе,tенllя л рол1 к tи вноi зайня tocTi:
l) створкlватИ Прачiвникалl здоровi i безпечНi умови прачi,
розмiщув:tти
Прачiвникiв у кiмпатах, не перевицчючIl закоIIодавчо встановленi caHiTipHoгlгlснlчнl норми. д,пя виконаtIня слуiкбових обов'язкiв, зокрема, облаштувати
кожне робоче мiсце с)rчасноtо koMл'toTepHcrto та оргтехнiкою вiдповiдноi
конrрiц pattii в разi лерелбачення видаткiв на зазначенi цiлi;
2) не допускати дискримiнацiТ Прачiвникiв за буль-якими форпtами,
зокре]tа за ознаками налеrrtностi чll неllа-лежностi ло профспi,rок;
J ) HaJaBa t и mopi.tHi оп.rlчr Brt ti Bi_lt t_r с t Ktt:
4) не рiлше одного разу на три роки забезпе.lувати пiдвищення
квалiфiкаltiТ та професiйне навчання Прачiвникiв (державних службовцiв), для
влерше лри,Jlt|t(Iених Ila лосаду, - протягом року з дня iх призначення;
5) забезпечуватtt пiдвиtцення ква-лiфiкачiт Прачiвникiв, якi не с
державними службовцями, зале;кtlо вiд ло греби.
3.1,3, При проведеннi звiльнення Роботодавець зобов'язусl.ься:
l) у разi звiлыlення Прачiвника йому виплачуеться грошова
компенсацiя заt Bci не використанi ним днi щорiчноТ вiдпустки, а також
додатковi вiдпустки прачiвникалt, якi мають дiтей або повнолiтню дитину
iнвалiJа з дитинства пiлгрупи А I грl пи,
2) не допускати звiльнення Працiвнl.tка з iнiцiативи Роботодавця в перiод
тх тtлltчасовот rtепрацездатностi (kpiM вилалкiв, передбачених частиною
другоtо cTa,tl i 87 Закону УкраТни <Про державну службу>), а також у перiод
перебчвання у вiдлустlli та вiдрядlltеннi (Kpirrt випадку лiквiдацii).
_
] l 4 При проведенtti реорганiзаtrii, сrtороченнi чrIсельностi чи штату
прачiвникiв (у випадках, передбачегrих lако нодавстволl ), разового
вивiльненt,tя праrriвникi в, Роботtlлавець:
I) не lliзнiItlе як за два мiсяцi лерсонально письмово попереджас
Прачiвникiв про наступне звiльненrtя та водночас пропону€ iншу
роботу в
YпpaB.riHHi чи слрия( Прачiвникаrt. яь.i вивi,rt,няtоtься. 1 пра,.евлlшr5 BaHHi Тх
на iнших пi_tприсrlс t вэх. с гdнOва\. l)I1I.1lIi,|f, ||'яx,
_\

5
2) надас Працiвникам лiсля поперед),кення про звiльнення оплачуваний
вiльний вiл роботи день на тиждень для можливостi пошуку роботи за межами
Управлiння.
З) Звi:rьнення на пiдставi пункту l ч.l cTaTTi 87 Закону УкраТни ,,Про
державну слуrкбу" допуска€ться лише у разi. якщо державного службовця не
може бути лереведено на iHtlty посалу вiдповiдно до його ква,,litРiкацiТ або

якщо BiH вiдмовлясться вiд такого переведенлtя,
Прачiвник (державний службовець), якого звiльнено на пiдставi пункту l
частини ttepLltoi cTaTTi 87 Закону Украiни ,,Про лержавну службу" мас право
повторно лрацевлацrтуватись до Улрав,riння протягом шести мiсяцiв з дня

у

його звiльнення

порядку,

ви,}наLtено]\,t),

частиною третьою cтaTTi

87

зазначеного Закону.

Праttiвникам у разi звiльнення у зв'язку з лiквiдацiсю, реорганiзаuiею.
скорочення\1 чисельностi або штату Прачiвникiв виплачусться вихiдна
допо\lогз ) розмiрi серелньоviсячноТ заробir ноi пrа tи,
Прачiвникам у разi звiльнення llз пi,.lстзвi вiдмови вiд продовження
роботи у зв'язкr зi змiною iстотних yvoB працi. а rакож на лiдсrавi. ви tначеноТ
пyHKTil\ltl 2 i б cTaTTi 40 КЗпП Украiни виплачусться вихiдна допоNlога у
ро rrtipi не \l(нше сере tньомiсячноТ заробiтноl' плати,
,Щер;кава гарантуе посадовttм особалt органiв рибоохорони та членам TxHix
сiмей захист честi, гiлностi, злоров'я та пtайttа вiд злочинних посягзнь та iнших
протиправних дiй.
З.1.5. РоботодавеLlь може скликати та проводити збори працiвникiв
Улрав",tiння,

3.2. Оплата

п

paui

3.].l. Роботодавець зобов'язусться:

].].].l.

]абезпечити оплату працi Працiвникiв залежно вiд займаноТ
посади. результатiв службовоi дiяльностi. стажу державноi служби та рангу
державного службовця, iнших випла t. передбачених дJя державних
службовцiв статтями 50,52 Закону УкраТни <Про державну службу>, а для
iнших Прашiвникiв - Законоп,t УкраТни <Про оплату прачi>, постановою
Кабiнег1 MirricTpiB УкраТни вiд l8 сiчня 20l7 року N:r 15 (зi змiнами) та
iншиrtи нормати вI,1о-л равов иNl и актами, що регулlоIоть питання оплати праui,
3.2.1.2, Вчасно два рази на мiсяttь вил-rlачува1,!l Працiвникап,l заробiтну
плаry:
заробiтну плату за першу половину мiсяця l4 числа мiсяця;
остато,lllllй розрахунок - 29 числа пliсяця.
У разi збiгу встановленого дня вип,,tат заробiтноi плати з вихiлниll,
святковим або неробочими дняN,tи виплати здiйснttlватlt наперелолtti,
3.2.1,3. Ефективно та рацiонапьно використовувати фонд оплати прачi
згiдно iз затверлл(ениIl кошторисом на вiдповiдний piK,

с

Прачiвникiв з урахуванняlt Тх особистого
внеску
загапьнi результати роботtt вi.,trlовiдно до Полоiкень про
премiювання.
3.2, J .5. Виплачl,вати дерх(авним службовцям грошову допомогу
(матерiальну лоломогу для оздоровлення) ло щорiчноТ основноТ вiлпустки у
розмiрах та у термiни, визначенi законодавством Украiни.
З,2,l,6. Виплачувати ittшtlлt Праtliвrtикапl rлатерiалыtу долоN,lогу на
оздоровлення ло шорi,tноТ ocHoBHoi вi_lпlсrки у polMipax rr у tерrliни.
визначенi }акоtIодавство]\,t УкраТни.
3.2.2. У разi встанов,rIення для Працiвника скороченого робочого часу
здiйснlовати оплату лрачi в розмiрi повtlого робо.tого часу за рахунок коштiв
Роботодавця. При BcTaHoB;leHi неповного робочого дня/тtlrttня оп.латr лраui
здiйснюсться лропорчiйно вiлпрачьованопtу часу,
З,2,j. Праrtiвrrики ]\,lають право на вiдшкодування sитрат та одержання
iнших коrlпсttсliцiй у зв'язку зi слу;кбовими вiдрядженнями:
вип-rата лобових за час перебування 1, вiлрялженнi. BapTicTb проiзл1 ло
мiсця лризначення iназадта 8L|трати по tt.rйttr ;кtt,ltого гtр tt lrl i u е н tt я s порялку
3.2.1 .4. Проволити премiювання

у

t

i розмiрах, встановлен их законодавство]\

;

оп-rата праtti за в}iконанy роботу злiйснюсться вiдповiдно до yNloB,
визначених Iiо_лдоговорол,l, i розмiр такоi'оплати праtli не :rlоже бути нижчим
серелньоi заробiтноi плати вiдповiдно до cTaTTi l2 l КЗпП Укра'iни.
3.3. Соцiальне забезпе.rсtlltя

З.j,].

Роботодавець зобов'язусться забезпечувати вiдловiдно до
,aKoHo_]aBclBa piBHi прзва tl rlolKtyBocTi жiнок i чоловiкiв. loKpetta пiл час
компле}iI\аання калралtи i прос)вання ttрittiпникiн пlt с,tуl;бi та оплаlи праui
працiвни KiB.
3.3,2. У Meltax (lонду оллаrи ttрацi Роботолавець:
l)Ila.]ac раз на piK у порядку, визначеtrому Кабiнетопл MiHicTpiB УкраТни,
державнlIrj слуlкбовцям та праuiвникапl. якi виконуlоть (lyHKuiT з
обслltовlвання орган1 rlаtерiалt,ну Jloпl)\loI) l.tя вttрitttення соцiltлыtопобутових питань у розмiрi, що tIe Ilереl]иu]),с серелньомiсячllоi заробiтно'i
плати в \lежах за гверд)tеноI о ф.llt-у оп.t,а I и праui на piK:
2 ) вtlл-па,tчс ittдексаrriю заробiтноТ плати згiдно з законодавствоN,] УкраТни;
З.) випJlачус копtпенсацiю втрати частини заробiтrrоi плати у зв'язку iз
лорушення]\{ cTpoltiB 'i1 виплати i
4) ввалtати праttiвникiв Управлiltltя ветерана]\{и прачi пiсля 25-ти
вiдлраtlьованих poKiB,
] j.] Зltlcrtte,tr, пр:tuiвникiв управлiння спецо.дягоv вiдповiдно до
Поло;,кеttttя лро лоряjlок забезп,.,чення праuiвникiв спеuiальнtлl: оllягом,
спецiа,цьнилt взуl,тяNI та iншилlи засrlбауи iндивiлуального захистуl
затвердjкеного наказо]\l l(ep;ttгiрtIролtttaгляду вiд 24,0З.2008 Nч 53,
заресстрованого в Mirr'locTi 2l ,гравня 2008 року заJ\Ф 44бll5l37 та вiдповiдно
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норм безп-TатноТ видачi слецiального одягу. слецiального взуття та iнших
засобiв iндивiдуального захист) прзUiвt]llками рибного гослодарства,
затверджених Наказом MiHicTepcTBa УкраТни з питань надзвичайних ситуацiй
та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильськоi катастрофи вiл
l L04.2006 року lФ2l4 (Перелiк професiй i посад працiвникiв, яким надасться
спецодяг, спецвзуття та iншi засоби iндивiлуального захисту визначено у
Додатку 4).

3,,l. Pe;Ktrпt роботи, трпва"пiсть робочого часу та вiдпочинку

l. Роботодавець зобов'язусться:
l) При прийняттi на роботу ознайоrtити Прачiвника з лосаловими
обов'язка\lи, Правилами розлорялку. 5пlовами i оплатою працi, роз'яснити
права i обов'язки. провести ввiдний iHcTpvKTalK з технiки безпеки, гiгiсни
3.4.

працi, п poTl l t rtlжеrкноТ охорони та iнших лравил охорони працi, а також етики
поведi HKtt дерlкавного службовця.
2) 2]отримуватись вимог cTaтTi 50 l{ЗпП Украiни та cTaTTi 56 Закону
УкраТни <Про лерrкавну службу> цодо трtlвалостi робочого часу - 40 годин на
тиждень. При п'ятиденному робочоi\lу тиrкнi тривалiсть шоденноi роботи по
днях тl{;tiня: tltltte.liлoK, BiBTopoK, середа, четвер - 8 годин l5 хвилин. п'ятниця

-

7 голин; вихiднi днi - субота iнедiля. Встановлювати неповний робочий
день/тиж,fень наступним категорiям Прачiвнttкiв:
вагiтнiй жiнцi:
оfлнокому дерхiавному слyх(бовцю, який мас дитину BiKoM ло
чотирна,fця1,1l poKiB або дитину-iнвалiда, у тому числi яка перебувас пiд його
опiкою:
одl{нокому державному с,,lу;,кбовчtо. я|(llй 1оглядijlс ]а хворим членом
ciM'T вiдповiдно до медичного tsисновку;
}(iнцi. яка мас дитину BiKoM до чотирнадчяти poKiB або дитину-iнвалiла, в
гоvr чttс.ri lilh}. шо tнаходиться пiл i-i олiкуванням:
iKiHui, яка здiйснюс догляд за хворим членом ciM'T вiдповiдно до
медичного висновку.
Максимально долустиме скороLiення робочого дня без rцкоди для
виконання посадових обов'язкiв
не бiльше нiж l голина на робочий день,
[T я викоttitнtlя tlевiдк.,tадних або непередбачуваних завдань Працiвники,
для якllх законом не перелбачено обмежень щодо роботи, на пiлставi наказу,
зобов'язанi з'являтися на службу i працювати також у вихiднi, святковi та
неробочi лнi, робота за якi комtrенсусrься 1 розмiрi та порядку, визначених
законо.]авство]\l про лр:]uю. або прогяtоrl чiсяuя надаюrься вiдловiднi _rHi
вiдпо.tltнкl, за заяваN{и дерх{авних слуrкбовчiв вiдповiдно до cTaTTi 56 Закону
YKpaiHlr <ГIро державну службу>.
Тривалiсть роботи понал установлену тривалiсть робочого дня, а також у
вихilнi, святковi та неробочi днi, 1, нiчrrий час не ловинна леревищувати для

-
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кожного державного службовця чотирьох годин протягом двох днiв пiдряд i
l20 годиIt tta pitt.
У разi залучення до роботи Прачiвникiв у вихiднi та святковi днi ( в тому
числi чергування у вихiлнi та святковi днi) налавати вiдгуrи на лiдставi заяви
) зр)чний-lля Прачiвникiв час прогягопl чiсяця .
J l Забезпечtt ги надання праuiвltикам вi-tпустки в порядк} i rривалiсlю
вiдповiдttо .-ro КЗлП Украiни, Законiв Укра'iЪи <Про вiдпустки>, <Про
.lержавнr,с_rчlсбу>, <Про статус iсочiальний захист громадян, якi лостраждали
внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи>. ilrtших закоlliв та l]орNlативно правових abTiB У краТн и. зокремll:
а) шорiчllу основну вiдпустку:
прltttiвникал,t, що € державними слуrкбовцями - надасться щорiчна
основна оп,]ачувана вiдпустка тривалiстю 30 каленларних днiв, якщо заковом
не пере:бачено бiльш rривапоТ вi.tпlсгкIt. ,t вип taloK\ tрошовоI допо\lоl и )
розмiрi серелньолtiсячноТ заробiтноi' платtt вiдповiдно до cTaTTi 57 Закону
УкраТни <Про дерrкавну слl,жбу>;
itlmtrrt праttiвникам (tuo не € державни]\,tи службовцями та iнвалiлам) тривалiстю не менше як 24 калеttдарrri лнi, iз збереженняпt на перiод вiлпустки
viсuя робоlи tпосади) iзаробitttоТ плати.
б) шорiчну ло,rэткову оплаll)ваIl) вiлпlсгttу;
державним службовцялl - за кожний piK державно'i слуrrtби пiсля
надасться один
досягнення п'ятирiчного ста)(у державноТ служби
ка.пендарнltй день щорiчноТ лолатковоi оплачуваноТ вiдпустки. але не бiлыл як
l5 кален:арн их лнiв,
4) Щорiчна основна та додатl(ова вi]ltt_rtтки повноi lривалосl,i у лерший
piK роботи надilюIься праuiвникам ttiс.ttя iакiн,tення шесtи лliсяuiв
безперервн.,i р.,,iоrи, У разi наlання вiдпчсrок до закiнчення шестимiсячного
TeprtiH1 беlttеllервноI роботи i'x тривапiсть визнача€ться пролорчiйно ло
вi:lпрlцьованого,Illс1. KpiM визн:lчени\ закоIltlм випа_]кiв. коли ui вiлпlсгки за
бажанняrt прачiвника нд1,1пютьсrl лilBttoi lpllBa;tocTi. Щорiчнi ловнi вiдпlстки
за другий та наступнi роки робо,ги r,torKyTb бути наданi лрацiвниковi пiсля l lTtt t|актtrчно tзi!tпllаuьованих п,liсяuiв вiдловiдного календарного робочого року
згi,лно граtРiх1 вiлпус,t,ок та неповна вiдпчстка за фактично вiдпр]цьований
час. По:i.r щорiчноТ вiдлустки на частини бу.ль-якоi трива,,lостi допускасться
на прохання працiвника за yMoBr], lllo основна безлереllвttlt ll чf,стина
сгановliIи\lе не менше l4 кilлен,lарни\.]нilJ,
Невltкорtlстаllа.tастина щорiчноi вiлпlстки мас бути надана прачiвнику.
яri правIt_lо. до ttiнчя робочого року, але не пiзнiше l2 мiсяцiв пiсля закiнчення
робочого рок1 . ra я Klr й нOлil( ться вiдпчсr ка,
5) Порядок надання державIIипл слl,жбовцяtrt додаткових оп.]lачуваних
вi,]пl,сток визначасться постаLIовою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 06,04.201 6
-\l 310 кПро за,|,Rер,rlжен н я Порялку надання державним с.Tужбовцям
_]o.]aTKoB!lx ог] jlаччваних вiдпусток>.
.]o::ttKoBi Bi,lпyctKtt } lR яrлi} { нilвl1.1нням_ tворчi вiллlсtки. соuiальнi
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вiдпустки, вiдпустки без збереrкення заробiтноi плати та iншi види вiдпусток
надаються держаsнил,1 службовцям вiдповiдно до чинного законодавства,

зокрема:

жiнцi. яка лрацюс iMa€ двох або бiльше дiтей BiKoM ло 15 poKiB, або
дитину-iнва,riда, або яка усиIiовила диIllн\, MaTepi iнвмiда з дитинства

пiдгрули А I групи, одинокiй mtaTepi, батьку дитини або iнвалiда з ли-l,инства
пiдгрупи А I групи, який виховlс Тх без MaTepi (у топtу числiу разi тривалого
леребування llaтepi в лiкувальному закладi), а TaKorK особi, яка взяла пiд олiку
дитину або iнвапiда з дитинства пiдгрупи А I групи, чи одно]\lу iз прийомних
батькiв наJасться щорiчно додатl{оRа оплач},ван.l siдл)сткз тривалiстю l0
календарних лнiв без урахування святковI]х i неробочих днiв, За наявностi
Jекiлькох лiдстав .цля tt;rдання цiсТ вiдпусr,ки i"i'загальна тривалiсть не rtorKe
пe|jclllluI\ RllI

ll

l

7 кr_пенлltрних лнiв:

учаснllкаN,t бойових дiй, iнвалiдам вiйни, статус яких визrtачеlrиil Законоrr,t
УкраТни <Про статус BeTepartiB вiйни. r,apaHTii Тх соцiа,цьного захисту)),
надасться додатI(ова вiдпчстка iз зберелtеttttялl заробiгноj ллати трива"riстю l4
ка-лендарнltх днiв на piK;
особаrt. лt<i лостраждали внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи,
BiдHeceHttrt до l та 2 категорiт тривалiстtо lб календарних днiв на pik,
6) Налавати вiлпустки без збереrкеttttя заробiтноТ пла,lи rривllлiстtо не
бiльше 15 календарних днiв lla pil( лрацiвtttlкltм на ocHoBi iх заяв за сiмейними
обставина\tи та з iншrlх поваlt(них лричин вiдловiлно до cTaTTi 26 Закону

Украiни кПро rзiлгtус,t,киl>, за винятком вiдгtусток без збереження заробiтноi
пла,г1,1, шо надаlоться праttiвникалt в обов'язково\lу лоряJlку вiдловiдно до
crarIi :5 3акон} \ краiни ,,Про вiлIIу(,lкll,. в tолl1 ,ttlслi:
особаrt, я Ki одру)куIоться, три Ba-r ic,t,ltl - ло l 0 каленларt tlx дн i в;
праttiвникам у разi cMep,ri рiдних ло KpoBi або ло шлIобу: чоловiка
(:p;-;,KttHtt1. баrькiв (вiтчилtа, пlачухи), дитини (пасинка, падчерки), братiв,
сестер - трttвалiстю до 7 календарних днiв без урахування часу, необхiдного
д,пя лроТзJ} до rчliсця ltохован]lя та IIа]а:1. iншиr рiдних - трива,liстlо до 3
календарни\ ,lHiB беl 1pa11 uаllн, l1.1c_\. ttе.lбri_]ноtо длlr ]lpol 1,I\ _to мiсuя
t

поховання та назад.
Лr,рла8l IoN{y слу;rtбовцю нада€ться вiдпустка без збереження заробiтноi
п_лати на час участi у виборчоп,lу прочесi _v лорядку, ви]наченому статтею ]0
Закон1 }'краiни <Про державtlу с-луrrtбу>,
7) Забезпечити надання пpltttiBttttK,tлl. якi с loHopa\lll. пiльг 1,а гаран],iй,
передбачених Законом Украiни <Про донорсr во KpoBi та 'lT коN,tпоtlеtIтiвr.
8) Вiдкrllкltти Jtер)кав]Iого слуrкбовця iз щорiчноТ вiдпустки в лорядку,
затверjl;'liеноrlу лостановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 25.03,20]б Nq

]j 0.

Прачiвникалr за заявоIо ]lада(ться lll]ill]o IIерериаанttя вi_tlпl,стки за
B_racHltrl бажаннял,r (крiпt частини основноТ щорiчноi вiлпустки l4 ка"лендарних
:lHiB з BtIttlaloto грошовоi доломоги),
9t )' paзi вiilкликання iз щорiчноТ ocHoBHoi або додатковоi вiдпlстки у
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встановленоN,Iу законодавством порядкуj частину невикористаноi вiдпустки

надавати працiвнику у будь-який час вiдловiдного року чи приеднувати до
вiдлустки в tIаступно|!1у роцi з вiдшкодуванням непередбачуваних витрат
,]ержавIItrIо (--l}jкбовця у зв'язку з його вiдкликанням з вiдпустки.
l0) На:авати дозвiл Прачiвнику вiдлучатися з роботи на певний час без
утримання коштiв iз заробiтноi п,rIати. зll погодiкеI]IIя]\l iз керiвником
структурного пiдрозлiлу, у випадках:
необч i: ttoc ti lBepH) Iися .ro л iкаря:
необхi.tttостi звернутися до житлово-комунальних служб;
необхi_rносгi звернуIися _to адrtiнiсrрагивних органiв мiсга. район1. 5
paзi. ко.rи робочий час прачiвнllкlt спiвпr.rэс r часпll Tl пгllйо\1\,
З.5. Оrорона праtti та здоров'я

Робото:авець зобов'язусться
l ) Забезпеччвати безлечнi i нешкirлrlвi 1ltoBtt прlui tla ко;кному робочому
мiсцi вi:повi:но до аимог нормаIивrlо-правових aKtiB t охорони праui,
2) Прlr прийняттi прачiвника на роботу ознайомлювати його пiд лiдпис
з yN,IoBa\ll] lrpatti та поперелжати лро наявнiсть на робочому мiсцi небезпечних
i шкiд-цltвltх вllробничих t|aKTopiB, Тх можливий вплив на здоров'я, а також з
права]!1ll та пiльгами за роботу в таких у]\1оRах.
3) Забезпечувати система,l llчне пl)Qве, l!,ння iHcTp1 Klэltcy (навчання) та
перевiркll tHaHb лраttiвникiа t пи,]ань охорони праui. проIигlо)iе)кllоI la
:

електро безttскtt:

з:iitснювати коt{троль за cTaltoм охорони прачi в 5cix структурних

пiдрозli-rах. а також аналiз при.tин нсLцасIIlIх tзипitдкiв на виробництвi з ьtетою
вжиття заходiв щодо iх усуненttя;
забезпечlrвати mticlle для зберiгання нерецептурних лiкiв в структурних
пi.tprlj.ri_lx5 Упрпвлiння для надання невiдкладнот медичнот доломоги
Прачiвнtlкаrl la, у разi необхiдностi, громадянзм. LIIo звертаIоl,ься до
гроrlз-lськоi лIlийьtальнi У пра вл itttlя
.1) Не залучати прачiвнtlкiв (у rолt1 чttс.lli за'iхньою зго,lокl) до робiт, якi
'iM протнпоказанi за
резульl,атами ]\1едичного вис}Iовку,
5) Не зlшучати ;KiHoK до пiдiймання i перемiщення речей, вага яких
перевtlщ}с },сru]lовленi MiHicTepcTBoM охорони здороЫя Украiни граничнi норми,
6) У разi виникIlення лотреби вiдtuколування шкоди, заподiяноi
прачiвниковi внаслiдок ушко.1)l(еннrl itого зItоров'я або у разi слlертi
прачiвника. та на виконаннЯ стат,гi 9 Закоtt1' УкраТни <Про охорону працil,
свосчасно ttа]l!lвt],ги вiдповiднi документи Фонду сочiального стрllхування вiд
нсшаснll\ LlllllIJKiB. яtiий прово Lиlь уск) насIупну робогу вirповi.lно :о
Закон1 }'краiни <Про,загальнообов'яlttове дерlttавне соцizutьне страхуваяня>,
7 ) За прачiвниками, якi втрlтrt.Tи ltраrlездатttiсl,ь 1, зв'язку з нещасни]!{
Bllna-]Ko\t пiд час вl.tконання с,lуiкбових обов'язкiв або професiйним

l0

l.|

захворювання}1, зберiгаються Nliсце роботи. посада та середня заробiтна ллата
на 8есь перiоl _1о вi.]нов.,lення прзt]€з,lаlItоr ,i,

I\,.

гАрАнтti дIяльностI трудового колЕктиву

4.1. Прачiвники Управлiння уповнова)кують на представництво cBolx
iHTepeciB 1,повноваженого представниt<а в особi Буц Богдани ОлексанJрiвни та
проводиl и збори апараl} Управ.tiння:
ознайоrt-rtоваr,и Працiвttикitз з iнфорrrачiсю, одержаноlо вiд Робо,годавця,

l пllгань шо,lо ,lр)дових

вiдносин. yvoB праtti. соцiально-економiчних

iHTepeciB Прачiвникiв;
сприятll проведеI{lIю й вимагати

вiд Роботолавця вико]lання у повному
обсязi коrlп_,rексlIих органiзаuiйно-технiчttих заходiв щодо досягнення

охорони праui:
де-,lег} BaTtl представникiв лля роботи до складу дисциплiнарноi копtiсiТ
управ_riнttя та ло koMiciT Улравлiння iз загальнообов'язкового дер?кавного
соцiального страхування у зв'язку з тимчасовок) BTpaToto праце]датностi та
BcTaHoB_,IeHt!\ Hopvar ивiв з

витрата}t!l. з),|\{ о вл ен и N,l и поховання]\1.
4.2. Роботодавеt{ь зобов'язаlrий надавати Працiвникам iнформачiю з
питаtrь соцiа"lыto-eконоплiчного розвитку, сприяти iх дiяльностi шляхом
забезпечення tlримiщенttям, необхiдним обладнаllням, зв'язком, опалеtlням,
освiтлеtrняrt. транспортом.

V. ОБОВ,ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОГО

ПРЕДСТАВНИКА

5.1. ]эrrrцати законнi права та iнтереси Працiвникiв при розглядi
тру:ових спорiв. а також у разi наявностi скарг на дiТ Роботолавчя.
5-2. Слрияти змiцнеtlню,t,рудовtli,га вltконавськоi дисци]IJliни.
5.З. З:iйснювати громадсыtий контроль за дотриNlанням законодавства
}'KpaTHtt. ltoprt l(ол:оговор1 з питань оплати прачi. охорони праtti.
BllKopItclJllll)l\l rIlонл5 tlплаIи праtti. правильним нарахlванняv розviрiв
вi:шко-tl в.lння заподiяноТ Праuiвниковi u|коди. провеленняv захолiв з
пi.]готовкll приrtiщень Jo trciHllbo-]ll\lnB,)] о перi,-'l). в,t;llьrtи ,lroJiB шодо
} сунення порушень.
,га
вiдстоtовати iнтереси Працiвникiв (за Тх зверненням)
5.-1. Пре:став-,lяти
} c}.]oBIi\ tl, itlших державяих оргаltах та при вирiшеннi спiрних литань з
Робото:авцелt.
5_5. ВiJповiдно до Закоtlу Украirrи <IJpo oxopolty праrri> здiйснюватлt
гро}tа.fськхй контроль за додеря(анняу Роботодавцем законодавства та
Hop\laTllBнIlx aKтiB про охорону прачi, створенням безпечних i нешкi.,lливих
1rtoB прэui. н|] lсжного виробничого лобуту для Працiвникiв та забезпе,tеtttrял,t
]r засобаltlt колективного захисту.

ll

5.6, На-rавати Працiвникам Управлiння безкоштовнi консультаuiТ з
питань оп-,1атlt лрацi, правову допомогу з питань законодавства з охорони
працi, сочiапьного страхування.
5.7. Брати участь
розслiдувltннi }lецасних випадкiв на роботi та
розробляти заходи з ix попередження, контролювати сво€часне оформлення
Робоtодавuеrt необхiдних локуvенr iB у разi сграхового випадку,
5,8.Прово:иtи анапiз перевiрк1 умов пpatti та вносити пропозичiТ
роботодавцю щодо ix полiпшення.
5.9. Вносити KoHKpeTHi пропозиuii та ) зго.лж_чRати з Роботодавцем
питання шо-]о сочiально-побутового забезпе,lення, о]доровленняj медичного
йслуговl,вання, органiзацiТ культурно-масовоi, фiзкультурноi роботи серел
Прачiвнttкiв }'лравлiння, та видiляти кошти на цi потреби,
5.12. Не лопускати виникнення трудових конфлiктiв Праuiвникiв з
Роботодавцеrt з питань, внесених у цей договiр.

у

i

vI.

зАклlоtlнl положЕння

l. Контроль за виконанням Коллоговору здiйснюсться Сторонами, якi
ук.lа]и. Сторони проводять взасr:нi консультаuii з питань порушення

6.

Гiого
виконання Ко.r.lоговору га вiJповiдно дtl зalконо.лавства вживають заходiв для
) сунення цll\ лорушень.
6.?_ Сторони зобов'язуються один раз на piK iнформувати Працiвникiв
про виконаllня взятих на себе зобов'язань на зборах прачiвникiв.
трьох примiрниках. якi
6.]. Ко_rективний договiр пiдписаниiл
зберiгаються 1,кожноТ Сторони i мають одttакову lоридичну си,r]у.

у
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прАвилА

внутрiшнього слуяtбового розпорядку
I.

1. Ili Ilравила

Загальнi полоrt(сIlня

визначають зага,.lьнi поло;кення lllодо органiзацiТ

внутрiшнього слУжбового розпорядку
управл irrня !ер)(авного агентства рибного
господарства у Закарпатськiй областi (даri
- улравлiння), реiким роботи, умови
перебування державних службовцiв, npaui"Hu*iB та
робiтникiв, що виконують
обслуговування
фу_нкuii
державнi службовчi) в управлiннi та
забезпечення рацiонального
i\ робочого часу.'
"ипорп"rан,,"
]. С.lr;кбова д исци лл iHa
в _r лравл iHHi груtrr *,, l ься nu ioaurn" с) \lлiнноlо
та
прфесiйного виконання державllим слу;tсбовtlеtл cBoix обов'язкiв,
створення
належних v\toB для ефективноi роботи, ix матерiально-технiчного
забезпечення,
]аохочення за резч,,rьтаталtи роботи.

з

(лалi

3. Правttltа внvтрitltнього службового розпорядку в
затвердж),ютьсЯ

.члравлiннi
загальниI\1и зборалrи деряiавltих с,lужбовцiв
за
улравлiння
поJанняtl начальника чправлiнttя на octtoBi -Гllгtових лрави;t
внlтрiшtнього
с,-tужбового розпорядку! зат8ер,lжених наказом Нацiонального
агентства
}'KpaiHlt з питаI]ь.цержавноi служби.вiд 0З.03.20lб л!50.

.
вс|х

,l. ПравIl,tа внутрiшнього службового
розпорядку доводяться до 8iдома

Jерrtiавних слуrкбовцiв, якi працюють у управлiннi. пi,l пiдпис.

Il. Загалыri правилir етпчllоi повелiltкrl
l. lep;Karltti службовцiв повиннi дотримуватись вимог етичноi
поведiнки.
2. lep;KaBHi слуrкбовцi у своiй
повиннi
роботi
дотриN,lуватись принципiв
принциповос,гi ],а добpозичливос,гi, дбати ,,ро .uo. професiйну
:r9':Т:''""'
честь
i гiднiсть.
3. flep;KaBHi слу;кбовчi повиннi
уникати нецензурноi лекси киl не допускати
пifвиutеноj irt trlttlrrlii п i,'l час Слi,лкl,вання. H.np"nyciuM"nr"
с прояви зверхностi,
знева)li-:I и вогО ставлення до колег та гроi\,tадян.

lll
,l. lep;KaBHi службовшi пiд час виконання cBoix посадових обов'язкiв

повиннi :отримуватися вза€моповаги.
принчиповiсть i витримку,

дiлового стилю спiлкування! виявляти

Ill. Робочиit час i час вiдпочинку
l. Тривапiсть робочого державних службовчiв становить 40 годин на

2. В

1,правлiннi встановлюсться

:рlIвапiстю роботи по днях:

п'ятиденний робочий тиждень iз

поне_:i-rок, BiBTopoK, середа, четвер - по 8 годин
п'ятниця - 7 годин:
вихi:нi днi - субота i нелiля.

l5 хвилин,

В управлiннi встановлюсться загальний режим роботи:
поне:i,rок. BiBTopoK, середа, четвер - з 8 год. 00 хв. по [7 год. 00 хв., з
перервою з l] год. 00 хв. ло l2 год. 45 хв.
п'ятнllця - з 8 гол, 00 хв. по ]5 год. 45 хв., з перервою з l2 год. 00 хв, по
l] го:. -lj хв.

У

зв'язку

зi

слуrкбовою необхiднiстtо, зумовленою специфiкою та
особ.T llвостяrtlt роботи рибоохоронного патруля за наказом начальника
1пракriння. }to)I(e встаI]овлюватися режим роботи вiлмiнний вiд загального
;.i]\()|](]_ Lill]c

]

l]ll ]l]]() ]l]lllllI(),

], Початок та кiнець робочого часу, лерерRа, Lцо нада€ться для вiдпочинку
i харчування, встановлюlоться для державних службовчiв вiлповiлно ло режиму

роботи :ер;кавного органу.
Трпваliсть перервtl для вiлпочинку i харчування становить 45 хвилин.
Перерва не включа€ться в робочий час, i державний службовець може
вllхорItстов),вати ij' на свiй розсуд. На цей час BiH MorKe вiдлучатися з мiсця
Fюботи.

,l. Наперелолнi святкових та неробочих днiв тривалiсть робочого дня

сýороч\ сться на одну годину,

5. Прачiвникам
,!], L)

забороняеться вiдволiкати державних службовцiв вiд

ll()cil,1()l]ll\ обllв'я lttiB.
6. Об-liк робочого часу в управлiннi здiйснюсться у вiдповiдному журналi
. ] (] L!Jc\ (.tlt ti - ,l;11ltllt l1,
Bci _rep;rtaBHi слуяrбовui зобов'язанi на початку та по закiнченню робочого
розп}{сатлся в ;курналi.
JepжaBHi службовцi, що направленi для патрулювання за пrежi м. Ужгород,

'язанi при прибуттi

до пункту призначення повlдомляти свого
керiвника про час та мiсце початку/завершення маршруту
ня. Безпосереднiй керiвник вiдображас лану iнформаltiю в журналl
., , lrс)'
-1:я забезлечення контролlо свосчасного вихо,цу прибуття на роботу
по:а€ться вiдповiдальноtо особоtо до с-rу;кби управлittIIя персоIlапоNл

/!

7. Вихir
1прав,riння

r

державного службовчя за межi адмiнiстративноi будiвлi
робочиiл час зi службових питань вiлбувасться з вiдома його

безпосередtt ього керiвни ка.

Iv. Порялок повiдомлеltttя дер?кавrlrtм слу}iбовцем про свою вiлсутнiсть
I. .]cp:ц.rqttttй

жбовеuь повiдоvляr cBot о безлосереднього керiвника
:эо свою Bi:clTHicTb на роботi у письмовiй формi, засобами електронного чи
сл5

:е-Tефонного зв'язку або iпшим доступним способом.

2. У разi недотримання працiвниltолt вr]мог пункту l цього роздiлу

.Llа]асться акт про вiлсутнiсть державного с,lу;кбовця на робочому Nliсцi,
З, }' рззi неttалання державни]\,l слуrкбовцем доказiв поважностi причини
сзосi Bi:crTHocтi на роботi BiH ловинен лодати письмовi пояснеllня на iм'я
i.}ЧаIЬНllКа \ ПРавriння шоло причиtt свогi'вirс1 гносti,
\'. Перебr,вання в управлiннi у вrrхiдlti, святкоRi, неробочi днi та пiсля
закiнчен ня робочого часу

]. ],lя вlrконання ttевiдкладних зав,lаIlь державний службовечь може

fа]\чатIlсь .]о роботи понад ycTaHoв,Ire]ly тривалiсть робочого дня за наказом
эача]ьниха \ правлiння, в толtу числi у вихiлнi, святковi, яеробочi днi, а також у
::iчнпit час з коrlпенсацiсю за роботу вiлповiлно до законодавства,
Трtrвз_tiсr ь роботи rIонад установлену тривалiсть робочого дня, а також у
>i.\itrHi. !-вятковi та неробочi днi, у нiчниiJ час,цля кожI{ого державного
епхбовuя не повинна перевищувати чо,гирIl гtr]lинIJ лротягоNl двох днiв послiль
: I10 го:ин на piK.
3. Нача,tьник упраtзltiння за потреби може залучати державних службовчiв
:о чсрг} вання ttiс_lя закiн.tення робочого дня, у вихiднi, святковi i неробочi днi.
черп,вання дерх(авних службовчiв пiсля закiнчення робочого дня, у
*rri.]Hi. святковi i неробочi днi з.цiйснtосrься згiднtl з графiком, який
l.зроб_lясгься службою управлiнttя персона.лоNl i затвердrкусться начальником
i:::зкriнttя,
i. \'ггlrфir;r,чергування зазtIачаються: заsдання, яке потребус викоIIанняl
з.::овi:т bHttt'j дер)кавниi,l службовеIiь, його посала, мiсце, дата та строк

чеэ+ кrння.
1. !'разi залучення до чергування лiс-rя закiнчення робочого дня, у вихiднi,
.-зя:i-..з! i неробочi днi дерхавного слуrкбовчя, якого не включено до графiка,
пiсля чергування вiдповiдна iнформочiя лода€ться
=з_-:-,;_л0.(1 р(lбtl,tого дtlя
е:.:л'.бr.к. 1правлiння персоналоNl начальнику 1 правлiння дrIIя внесення в
r!-::=оз.,]ено}t\, порядку вiдловiднrrх змiн jto гаttого гра(liка,
j_ }'разi залучення дер)кавного слулtбогзця до
робоrи лонад установлену

:=lз:::.-ть робочого дня 1, улравлiннi залроваджусться пiдсумований облiк
ia\:!. -. . ч.]с) l ти\]J trtоб тривалiсть робочого часу за облiковий перiод не
ае:Еflj:\ ваlз норми тривалостi робочого часу.
}: rrбот1, в зазначенi днi (час),церrкавtrtlrl с,,tl,хбовtlяпl IIадасться грошова
lцrг:<::;эuiя r,розмiрi та порядl(у, в]jзначеLIих законодавство]\,1 гtро прачtо, або
!E\i:,i:!]l.! \!i!-яuя надаються вiдловiднiдtli вiдпочинку за ix заявал,lи.

,|t

6. Заборонясться залучати до роботи понад установлену

i

тривалiсть

.]ня. а такох у вихiднi, святковi та rrеробочi лнi, у itiчний час вагiтних
i xiHoK. якi uatoTb дiтей BiKoM до трьох poKiB. Жiнки, якi MatoTb дiтей BiKoM
_ro 1-1 poKiB або литину-iн вал iда, шtожуть залучатися до надурочних робiт
.] ,.j ].
t)troto. За;учення iнвалiдiв до надурочних робiт лtоlк,ltиве лише
. t, i за t rtoBl.t, шlо lle rle с),псрс,tILll,ь ]\]еличниNl
рскоrtеttд.tцiлrt,

Псрrrоs :овелення ло вiлома дср;кавtlпх службовцiв норлtативно-

rr-riB. наказiв, доручень та розпоряд2кень зi службових питань
,

]BlIo-]ll]lLlJoL]i

. .], Jов(),lrll],ся

1
- ..,

яr

._

акти, накази, доручення, розпорядження зi

до вiдома

державних слуrкбовшiв шляхом
паперовiй або електроннiй формi з пiлтверлженням такого

].,''iIlя11 ]\loiкe сл),г),вати пiдлtrс дерlttавного с;lулiбовчя (у

loMy

вi:повi.]а.ltьного виконавця) на докумеtlтi, у журналi ресстрацiТ
iB або вiдловiдний електронttий чи(lровий пiдпис, який лiлтвер:tжус
з певним службовилt документом в електроннiй формi.
i |1. ^,,:.l:;lBuo-tIpaBoBi aKTll, якi лiдлягаIотЬ офiчiйному опри .llIод]lеIIнюJ
_.l Bi,]oMa державI]лlх службовчiв шляхоtчt ix олри,Tюднення в
_]i} KoBaHtJx вIлданнях, а TaKo)t tuляхо}1 розплiщення на о(liчiйних веборганiв :ержавноТ влади та на влiIсIIоNlу сайr,i управлiння.

]oTpltu:rttlrя ]il[il"цbIlиx ilrcTpyKuiri з охорони працi та протrrпожеiкlrоI
безпекll
I. НачаT ьник улравлiння зобов'язаний забезпечи,гt.t безпечнi уtvови працi,
стан засобiв л ро,ги поiкелtноТ безttеки, caHiTapii i гiгiсни прачi,

lHcTpr kTr ванttя з охорони працi та протипожежноi безпеки мас
особа, на яку начальником управлiння покладенi вiдповiднi функцiТ.
]. _1ерьавний с,тtужбовець повинен дотримуватись правил технiки безпеки,
'i
caHiTapii i гiгiсни прашi, л poTtl пo;tte;titttri безлекtl.
j. }'rtови працi на робочолlу rticIti, стан засобiв колективного та
:_:\ з_lьного ]ахисту, що ви користовуються держав}lим слуrкбовцем, а TaKolt
побчтовi умови ловиннi вiдповiдати вимогам норм ати вно- правових
]'illL]

-l. За стан поlttежноi безпеки та дотl]и]\lаliня irrструrtчiй з охорони лрацi в
lHHi вiJповiда€ начальник управлittttя та визначена ним вiдповiдальна
на як\ пок,qадено такий обов'язок.

YIlI. Поряrок прийняття та передачiдi",tоволства (справ) i пlайна

l.

Дер;кавtrий с,,lу;rбовечь зобов'язаtlиi]i до звiльнення з посади чи
ня на iHtIty лосаду llередатtl справи i довiрене у зв'язку з виконаннял,1
\ оaоl}'rlзкiв ]\1айfiо уповноваженiti начальником управлiння особi.
особа зобов'язана прийняти справи i пtайно.

],

Фак-t, гiерсjtачi справ

i

майна засвiдчусться актом, який скJlада€ться у
.прлмiрниках i пiдписусться уповноваженоIо особою управлiння. головним
;lлlстоl!1 з питань персоналу лержавноi слу;кбrt та дер;,Iiавним службовчем,
fвlльня€ться.
Олин приlriрник акта вида€ться державному службовцю, який звiльнясться
п.реводtt,гься на itlшу посаду, iнший лримiрник долучасться до особовоi
цього Jержавного слухсбовця.

IX. ПplrKiHucBi Ilо"цо;ttенlIя

l. Неlоr'гltrtання

в]iNlог пра8ил внутрiшнього с,rутtбового розItOрядку €

)ю .f,lя притягнення державного службовця до вiдповiдальностi

ч

лере:баченому чинним законо/,lааство}1.
]. Питання, пов'язанi iз застосуванням п;lавил внутрiшнього службового
ря:к1. вttрiLt-lчю l ься начальником 5 лравлiння.
,
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Додаток 2
до Ко,,Iективного договору пliж
роботодавце\, та працiвниками
Управлitlня !ержавного агентства
рибного госполарства у Закарпатськiй
областi

ЗАТВЕРДЖЕНО
ГIротокtlл загlLпьних зборiв працiвникiв
Уllрав-пiнlrя .{ерхавrIого ul cH,l сl.ва
рлбпого господарства v Закарпатськiй
0()-,IacTl

Nl2 вiд l0 груднq ]Q]Q роцу

, ..

]]I Робочtlt'] час

i

час вiдпочинку державного слу;кбовця.

TptlBa_licTb робочого часу державного службовця
становить

В

,.,1]

l,,

чправлiннi встановлено гt'ятиденний
робочий тиждень iз

роботи по днях:
поне:i-rок, BiBTopoK, середа, четвер
п'ятниця - 07 годин,
Bлxi:Hi днi - субота i недiля.

-

По 08 годин

l5

хвилин_

Робочий день в управлiннi з поtlедiлка по четвер
розлочина€ться
а) юдинi 00 хви-rlин та закiнчусться о l8 годинi 00 хвилин,
у п'ятницю
о 09 годинi 00 хвилин та закiнчусться о lб годинi 45
хвилин.
шо надасться для вiдпочинку та харчування становить 45 хвиltин.
3.

не

-

в робочий час. i деркавний слу;кбовець може
'ii'Ha свiй
розсул. На цей час BiH може вiдлучатися з мiсця

вк_люча€ться

)а

ивою

-]ержавноl о службовця i зt одою його
i.ХеР:НЬОГО кеРiвника та керiвника сал,lос гiйного структурного
пiдроздiлу
наявностi) такий державний слуrкбовечь може виконувати
заtsдання за

lHlula

|

те,tекоrrr,нiкацiй ttого зв'язк1,, перел iK вiдповiдних завдань
та строки
вllконання з безлосереднiм керiвником та керiвником
самостiйного
пi:розлiлу (за наявносr.i).
_]ер;iarвного слуrкбовця обсяг завдань за посадою
за межами
BHoi булiвлi управлiння ловинен визначатись з
урахуванням
tiого робочого часу.

&

чеrкаrrи адмiнiстративноi булiв;ri уrrравлiння Nlожу.].ь викOнуаатися
:аяня. якщо Тх якiсне, ефективне та
результативне виконання не лотребус:
вilхорпстання iнфорпtачii з обмеженим доступо]!1;

:оступу до комп'ютерного, телекомунiкацiйного таlабо програмного
ня, яке функцiонус лише у межах примiщення управлiння;
обов'язкового перебування в примiщеннi управлiння.

Час виконання державним службовчем завдань за посадою за межами

i булiвлi управлiння облiкову€ться як робочий час.
:. 3l iHitti:tTиBolo дерх{авного службовчя i згодою його безпосереднього
та керiвника самостiйного структурного пiдроздiлу (за наявностi)
Jержавному службовцю може встановлюватися гнучкий режим
час1,, який с вiдмiннипt Bi! ви,lltаченого пр;rвилаN{и внутрiшнього
розпорядку режиму роботи управлiння.
. .,j,i,;, nc]Iill\I поооlIого tIзс}, встановJюсться на аизIIачеIIи11 строк аоо
з урахуванням }rеобхiдностi дотримання норми робочого часу,
3аконом Украiни <Про державну службу), або тривалостt
для державного с,lужбовttя неповtlого робочого часу
робочого дня або неповного робочого тижня),
ре;ки\] робочого часу може бути фiксованим або змiнним.

-.iсованопл1, ре;кишti робочого часу дер)iавного сjlу)(бовця

,>aя

початок i кiнець робочого Llac\. tIllc tl,rчilтк_l iзакittчення лерерви
вi:почtlнку i харчуванttя. Прlt цьоrt1, державному слуriбо8цю мох(е
вiдмiнна вiд встановленоi в управлiннi тривалiсть роботи по днях
jo,1.:
j :
по]lл l]оOоt]ого дня на Llастини.
-,.:.,,,iortr pelttrr,li робочого часу державного службовчя вiдсутrriй
..:i :lочаток, KiHeltb i три8а,,liсть робо,Iого дня, Hll fержавного
|:с ;з поширIо€ться встаноRлсtlз l, rпplB,ltiHHi tllttBitлictb ll()боти по
за потреби можуть визначатися перiоди часу, в якi державний
зобов'язаний бути присутнiм на робочому мiсцi. При змiнному
часу державного службовчя с обов'язковим облiк щоденноi
-|rо()l|ого

-l

Ilя,

Ele;fill]\l робочого lIacy дсржавrIого слу;кбовuя Nlоже
в управлiннi, якщо функцiонус вiдповiдна комп'ютерна

с ск.цалоRою автоматизованоТ системи контролю доступу до
]:lстl]l],гивноl о}jllв,цl. l дозвоJlя€

злlис}IIоаат}l

а

вто\.1атизован

часу державних службовцiв управлiння.

и

и

.Щержавний

,юiЙ працюс за змiннt{м рех(имом робочого часу, самостiйно

i:гльнr тривалiсть
,-:

леревtl tltенtlя.

свого робочого часу протягом тижня з Nlетою

-_,altrt

робо.tого часу деря(irвного службовця встанов,lюсться
:._,:..rя],l,еttttяrt) KepiBHtlKa дсрiltавноТ слу;tби уtrравлiння, у яко]\1у
irt'я, по батьковi (за наявностi) державного слуrкбовця, якому
гнучкий режим робочого часу та його посада;
Hoprla lривалосr i робочоtо часуi
з яхоТ встанов.,rюсться гнучкий реirtим робочого часу;
на який встановлюсться гн\чкllй рех(им робочого часу (у разi
на визначени й строк);

1,o
5) час початку iзакiнчення роботи, час початку iзакiнчення lIерерви для
вiдпочинку i харчування (у разi застосування фiксованого режиму робочого
часу);
б) лерiо.ли часу, в якi державний слуrкбовець зобов'язаний бути присутнiм
на робочому мiсчi (за потреби, у разi застосування змiнного режиму робочого
часу).
Такий наказ дово_]и,t ься _1о ui-loлllt .lег)ilsноIо слl жбовчя. якоv5
встановлю€ться гнучкий рех(иN,I робочого часу, та його безпосереднього
керiвника lo поtlатку застосування гнучкого режиплу робочого часу.
Пiд час l]станов,tення гнучкого реrкиму робочого часу лотрiбно
враховувати:
заборону вк,rIючення до робочого чзс1 гtiчttого час) ! визнзченого законом,
якцо iнше не передбачеtlо законоlt;
llеобхiднiсr,ь забезпечення на-цежного функчiонування управлiння у межах
встаIIовленого реiкиму роботи (надання послчг, прийом громадян, лрийrtання
та вiдгtравлеrtня кореслонденцiiтощо);
забезпечення налеrкноi взаслtодiТ ct pyKl,vpt tих пiлроздiлiв чпрlв,riння,
створення yNloв лля сум,,liнного i лрофесiйного виконання деря(авним
с"rlуI(бовllс\I cBtr'i'x посадових обов'язкi в;
погребу в сфективнiй органiзацiТ робочого часу дер)I(авного слуrкбовця,
збiлылеttнi продуктивностi тr якостi його роботи, врахову}очи особливостi
роботи у певнiй лriсцевостi, зокреvа TaKi. як годинlr пiковоi завантаrкеностi
транспортних шляхiв, зна.lну вi:цаленiс-гь мiсчя роботи вiд мiсця лро)кивання
дер)iавного с-TyltбовlLя, реlкими роботи закладiв дошкiльноi та загальноi
середltьоI освiгlt;
iншi особ;ивостi роботи дер)кхвного оргalll),! зокрепlа нерiвttомiрний обсяг
навантаження надержавногосJvrкбовtlя впllо,,1овlк лня (тt.tiкня). коли основний
обсяг робiт припадас на початок чlr кiнець робочого дня або виходить за його
MeTci

6,

l lаrrередо;lнi святкових та неробочих лнiв тривалiсть робочого лня

7.

Прачiвникаьl заборонясlься вiдв,),]iлiаlи Je[l,liilBIlo1-o слу;riбовчя

скорочусться на одrIу годину.

вiд виконання його посадоl]их обов'язкiв.
8.
Об_цiк робочого часу в управлiннi здiйснюсться у вiдповiдноNlу
д)ptrl.ri o6,tir:., 8llкорисIf,ння робочого час). який ]нахоlигься ) вi.rловi.rному
cTpyKTypHoNly пiлроздiлi, та в табелiоблiку використання робочсlго часу.
!ля забезпечення контролlо за свосчасниNI прибlrlяпl lla роботу та
виходом з роботи, ;курналll облiку використання робочого часу лодаються
вiдловiлалыtоtо особоtо вiдповiдного самостiйного структурного лiдроздiлу
до Улравлittttrl рсlбо,ги з персоналом.
9.
Вихiд державного службовчя за MerKi адмiнiстративноi будiвлi
улравлiння у робочий час зi слулtбових пlt-tань вiдбl,п;tсться з Bi;loMa його
безпосереднього керiвника. У Ko;Kttoпly салtостiйному c-r.pyKTypHoM1 iлрозлiлi
,,.]()
упрзп,tiння ве L(,l ься
рllал pecclpauiTb:ictteBиx вiлрялжень.
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Додаток 4
До колективного договору
Управлiння !ержавяого агентства
рибIlого господарства
у Закарпатськiй областi

Iого аген'l,ства

.L егоров

]року

пере"Iiк професiй i посад працiвникiв, якпп,
боз*о,ilтовпо спецодяI.1
"пд"сr""п
спецвзуття ,га iншi зхсобп illдпвiдул.цьяо..о
з:rхнстч

л!

Назвя

п/п

впробпtrur.в, lrcriB,
пDофесiii i хослл

HatBa спецодягу, спепвзуття тп iпшлх
зrсобiв захясту

Строк
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3

J
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ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАiНИ
УПРАВЛIННЯ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РИБНОГО
ГОСПОДАРСТВА У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI

протокол

J\! l

зборiв прачiвникiв Управлiння !ержавного агентства
рибного гооподарства у
закарпатськi й облас,гi
04 лютого 2020 року
.

м. Уlкгород

Голова: егоров B.I.

,Секретар:

Бузiна 1.1.

ПРИСУТНI: егоров B.I., Бреза Ю.П,, Камiнський !.С., Хижняк LГ., Буlд Б.О,,
Роман М,М., Меденцiй I.1., Бауман О.О., Регуш LL, Кучин М.М., Комар В.В.,
Мотря М.М., Зизич I.Ф., Зозулинечь В.М., Бузiна 0,I., Годя М.М., Семак M,I.,

Русин M.I.

ПОРЯ!ОК flЕННИЙ:
Обрання представника прачiвникiв Управлiння .щержавного агентства
. рибного господарства у Закарпатськiй областi для ведення переговорiв та
укладення колективного договору.
1.

СЛУХАЛИ:
Буч Б,О., головний спецiалiст - юрисконсульт Управлiння !ержавrrого
агентства рибного господарства у Закарпатськiй областi повiдомила,
що
вiдповiдно до ЗаконУ Украiни ''Про колективнi договори та
угоди''
колективний договiр укладасться мiж власником або
уповноваженим ним

з

однiеi сторони, i однiсю або кiлькома профспiлковими
органiзацiями чи iншими уповнова)i(еними на представництво -tрудовим
_
органом,

/'колективом органами (у
разi вiдсутноgтi таких органiв - представниками
найманих працiвникiв, обраними i уповноваженими трудовим колективом).
Оскiльки профспiлкова органiзацiя у нас Ьiдсутня, необхiдно обрати
представника працiвниttiв для веденЕя переговорiв та
колективного договору.

укладення

ВИСТУПИЛИ:
Камiнський fl,C.
Запропоtlував кандидатуру Буц Буц Богдани Олександрiвни
для
представництва трудогово колективу з питань ведення переговорiв
та

укJIадення колективного договору.
Iнших пропозиuiй не пос гупило,

{

а

ГОЛОСУВАЛИ:
<за> - l8 (вiсiмнадцять);

((проти) - 0 (нуль);
<утримались> - J (один).

ВИРIШИЛИ:

представником управлiння
д.оlТr"":.. i'.;,.,i:}ЪJ"."?::-СаНДРiвну
О'ПОДаРСТВа

У ЗаКаРПаТСЬКiй областi з питань
ведення переговоо,u au
,nnuo"n, lя колективного договору.

Голова зборiв

Секретар

B.I. €горов

1.1. Бузiна
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