
'}пl ill lr
до колектиI]l Io1,o /lоговорч Mi;K робо,lrl] ta I]I (cl\,l ,|,а lзиборttиtrл <rpl.all()\{

ltервиrtltоi ltpo(lctti,llKoBtlT opгarriзaltii'r,ttpatз:tittttя BltK<rttatз.toi,,trtpcrtrtii'(I)()lI.(,\,

cotlia.llыttrl'o с'fрalхvl]аIlIlя }'краirlи B '3llt;lprtatct,ttiii tlб"rасli la iitlttl lзi.(,,(i,tсttt, r,

раЙоrlах 
,га lvtic t,ax ilб_tl]cttcll,t., tIiatlclII1,1 lllr ]0Ill 1022 1roKlr

l, У зв'язкУ iз,l:t1,1зсir.t;ttсIIIlя\1 llaKtl,]()\] r,lt1-1ltB,littttя BtlKottllB.ttlj'.:tllPcKIlil'
Фоrrлу соцiаJIыlоl,о с,l,рах),I]аltlIя УкраТrrи в .3aKaprra,r ськiй обltасtl вi,t
06.09.202l Nq l35-o:t ] Iо'lttl;ксItttя rrpo об:riк ltи K()l) l]с,гаI Il Iя робочоl,о часу ,l.it

вrIесеlIням змilr до [Iрави.lr Bttyтpitltttbotr) l,pyl(olrol.сl розllоря/lку it-ця
ПРаtliВlrИКiВ Управ.тliltttя '1'4 1зj.l1,,1iltсttь vltpal;,tiitltя llttKt)ttllB.ttlT ,lирскt(iТ tlltlrt,tr,
coIliatыtot,o cl,paxyltaltIlя Украirrи в 'laKlprli:lrcbKiii обltас,t i. I]lIcc,l и \
Колекгивrtий ,;tol oBip ttac lr tttli lvilltt:

- Il)llKI .З РtlЗ.ti.r1 l\',,()ll:tartr lt]lilIll. \I,1lt,lri;1,,,,,a l.t(t\()llcllllя. lltplttttli t:t

коплt tcttcatlii> l]икJIас,lи у ilac l ) lrr r iй ре.цакrliТ:
<Заробiтlrа tt:ta,t,a ttpallitlllrtKaNl yiIpi_il],titttlя t.t ;;i.t,tiltclrt, ltltli.lJll_\,(. l.i}crl

,ltIia РаЗи tla мiсяItь: aIlallc lIL, lIitlIiltIc ]() ,lис.t;.t I l ( ) l ( ) t l l l ( ) l i ) rtiсяtlя, кitlitсtrий
розрахунок - lte ltiзtlitllc б чис.ltа ьtiсяt(я, lIaclvIlIl()l,() за розрахVtIк()l]и м, а y,I,rlx
liИIlaJl.Kax. кО_lи .tclll, lJИl1.1il lИ , i l i 

) , } \ 
, I l l , ( l l li,liltlt ,i)ii l, l1,1 }l ) ,rцlj 11,1111 ;,,rl

сI]яl,коl]им,,1ttсм. зароСli,r lla llJlal,a lJtlll,ia(l\,( l l,ся llitIlcllc l() Ilii),:
- lЦО,Ца'I0К l ;ttl Koltclit'tttllttlI () ,,t()|ol]()l)\, ,,l !piltltl.r:t I];1., : 

] 
) i ] i l ] , l , l , ] ( ]

TPy/tolJol О РОЗIIОРЯrtК) ,'t.tя ttpattilrltиKitl 1tIp:tt,r.titttt)l til lJi.t.ti.IcItL 1 I tplt t. ti r , , lll
викtrlIавчоi /{ирекItii ()oltJ() cottialI1,1lOl () Сl}r \_\ lrai]l1,1 \,краТtrи l] Закilр!lii|( |,i;iir
облас,r,i> викJIас,ги у pejIaKI(iT, lIto jtоr(а(],l,ься,

2. У ЗВ'ЯЗКУ iЗ tзIlсссttItям IIocl,alltll]olo ttpaB:titrttя q)оIU(у cOIiiii]ibj!!;] (,

С'lРаХУВаII}IЯ УКРаiНИ Bi.lr 25.02.202l Nl l5 <<l lptl t,lttccl:,tttя зп,titt ll() l I()jI()],;i,,i:;,rl
lil]() J\I(',iJ l ()l1_IаlИ ll] Cll!\i\ lrrrlj_li,tl; .I|ri_ljii rii].:ll1,Iirl,,llt {lrt):|..,, \,(l,.i .,.
cfpa){)'l]ijI::iri Украi'trи> ].,Iii] .,i(j il(),||i|,.,,1,1ialji lil)(] . \lt)l:It 1ril .],:
С'lиNIv,]lt(}зitlttlя ttpzltti ltpitrцitrlillKirз r.I)tltt,(.) с t_l i i t l,r_ l l, l t. , l , ! |l,,i\_\ |t!lllll,, i ,.,,, ,l,,
'ia'Гl]cl),it]i\cll(JIO ll()ctilll()tt()t,, t i i 

, t i t з . l i t t l ; , l (lr()Il l\ a()l(Ia,ILli()],() (:])l,,.]tj.]ll1l)i
УкраirlИ Bi,rr 08.02.20 l 7 }l1 l4 (У pc,,laKllii ltос,гаIltll]И llpal]JIlHtlrl фоIt.,i,i
соlliа-;lыtого с,грахуваlIilя )/KpaTltrt Bi;r l0.]0.]0]7 Л! 52;з змtiltал,lи),,,ltl,;1l,;,l;l..i
jlo KoJlcKl,иl]ll()l,() ,ll0I,()lj()p} l]ик,lас lи ., l)c,Llliiltij'. ii(() ,,((}.rL,t{,l r,cii,

-J. У Зi,;'ЯtКr' i't llti){ll(,l(, LlLlr-l iLll\,,. li il , ]i] ]li] t I1, l\()Jlr:l\iiIlri,lj]]
/]o1,ol]opy :iамirirl,ги йtlt,tl tttl <ll;tlIll tl,.ltllt,IcKc1.1i\ l]l\(),llIl jj ()\{_,гl)lii, ]L],,l1.1

yIIpaBJlitttlя викоttаtlчоi ,ilирсrtllii l.DoIj,\\ C()li]llJji)li{,l(} _. l r.]ii\\, Iзl,tli :tl ',l'iillзt,:,: ,.

Закарlrа,rськiй сlб';rас,t,i rra ] .| t().1li,,l("i,llc я ).

Ha.Ia.tlblllr к yII paBJli l.C. (-cl jlяllик

Го;tова виборlItlt,о opt
rt рофсIl iJl ковоТ ()pl,aIl

ffi
э*"\ \Vl

пш]аиЕюhsчнOIи8
iннtчsчам qншltlтls

yl вннlusчdш

Ta вi2ддillеllь 1,1IpaB",li l}.l\{. Jчбриrtьiсиii
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ПОГОДЖЕНО
Голова виборного opl,ally tlсрвиt rl toT

профспiлковоi орr,аrriзаrlii yttpaB.ltitt ttя
'га вiддiлень ytlpaB:Iiltttя tзи KottaB,toT

дирекrlii Фоrrлу сtltliа:rыttlt о
страхуваIIIIя Украirrи в Закарr rа,гс ькiй
областi

Б В.М. Зl,бриrtький

чЩ, ./о 2021 року

злтl]Ерлжук)
I l :t, t lt,l l r, t t l.t к 1 t t 1-1a l;: t i t t t t я в и K<l t l а вч tlT

.irlpcKrtil'0)cltt,(r ctl rli1.1tt, tto ttl
c,гpaxyltal I Ilя УкраТrrи в Закарtrа,гськiй
()oJIllc I,1

I. С.Сегляt rик

пl,АI}илА
вllутрiшньtlго TpylloBoI,o розrlоря/tку ;д.rlя llpattiBltиKiB управllilrltя l а

вiддiлень управ.lIiпня викоItавчоi /1ирскцii Фоrrllу corIiallыIoI.o cl,paxyBatltlrt
Украilrи в Закарllа,гсt,кiii tlб"rlacтi

l. Заl,iurыri llo.1ort(c!l !l,l

DlлrruвlllнO /l() cla1,1 l 4.) коllс,l,и,l,уцll украliIи кожеll l,ромадяltин мас Ilpaвo
на працю, що включае мож;tивiс,гь заробля,l,и собi tra життя працеlо, яку, tзitt

Вiдповiлно /{о с,га,1,1,I 4з КоIrсти,r,уцiI YKpait Iи кожеtt

вiльно обирас або на яку Birr Bi.ltыto tIоt,оllжус,l,ься,

{ержава c'l'Boptoc \м()I]и ,,1.Iя IloI}II()l о ,i.,tiiicIlcIlllя l,p()Ma,]lяiIal\I}l Ill)ltI]a Ila
працю, гаранту€ piBIli мо;кltиlзос,гi r, виборi lrptlr|rcc iT I,a po,]lv ,l,p),,,loljoi 

,,liя_ l :, r:. ,,. t t.

реаЛiЗоВУс llpol рами tlptltPcciЙIltl-rcxlti,ltlrrt i) llаltчаlllIя. Ili tt(l|,()!tb.,, :

перепiдготовки калрiв Bi/tiroBi/trro до сусtri:tыtих tro l рсб.
Кожен мас право на заробiтlrу пJlаl,у нс rrижчу вiл llизначеноi Закt_lttошt.

Працiвникам гараптус,l,ься захис,t,вi/l llсзакоllllitI () зl}iJlыlcllI lrl.

Правиllа Bttyгpitlttrl,tlt tl lp),tol,}oI () гt)зlt()l..'я tK\ .t.tя tIpatritlttиKitl 1trpatl.titttrlr
виконавчоi ;tирекrlii' tllcrlt.i,r ctrtli.t.lLIl(ll() [, ll].l{\]],llIlIrt Украirlи в 3aKaprra,rcbKiii
обласr,i (;ца';ri yttpaBlrirrrrя) ta йtltrl Bi,t,(iJiclll, tз 1rайоttах i Micl,ax 1.,tlr.ri

вiД]tiJrеrrrrя ) ttвOляll,ся t \IclUl() .\ l)ci ).Il()l,J.lIlllя ,,i,ttttlcиtt iltn\ b1,I)l|JltиllIlr(,\I .

працiвниками уItрав:littllя 1з зi,:i,,1i.ltcltb ), c(llclj; Itllalti, trtitlttcIil1,1 tp\,i\]llJi)l i

виконавськоi llисtlиtt,llit lи. c(lcK,t,иtзttot,o викорисIаllllя ptrбo,itlt,tl LllrC\

забезпечення високоi якос,t,i робоr,и, tIi/IвиIllеItня ii rIродукr,ивrlос,l,i BiдIIot]i,J(ilc}.,l(}

Кодексу Законiв про працю Украiни, а ,Iакож з Mc,l,olo с,гворення необхij|lll}1х
побутових умов лJtя rrормаllыtоi l]иO()Ko]Iilo.j(vKl,t,tBttoT робо,t,ll, :]асl,ос},l]аliIIя .:(()

поруlllникiв ,груловоi .)1исtциlt.llittи з.'txoi(iB jll:ctiиtl'JtirtaplttlI,tl i l,pO\1il.rl(|!,n.l)l1,

впливу.

.a



Il. Поря;ttlк llрийllя,l-t,я,га звi.llыlсlttlя llpatliBltttKiB

Працiвlлики реаtiзуtо,гь cl]oc tlpaвo Ila llpalllo зt,i;{ttо з Ko.IeKcort Закоltiв
про працю Украiни(ltа;ri - КЗrrl I УкраТrrи).

При призlrачсrrtti tta посалу ,га yK'lla,,tcltlti In)rt()Bol t-l ,toI1)t}op\ ,l() lJi.,L.ti.l_\

по роботi з персонаJlом уtlраlз.llitlttя lItr.tal()l l,ся:
- заява,
- 2 фоr,окар,r,ки розмiром З,5 х 4,_S см.
- KorriT,,t()K\\Iclllitr ttptl ,,сtзi t} i 1,1lIcllc Jltаllllя ilбtl cl_rtlittt,. i,p.t ltlt.tltltl
lti,ltы,и.
- коIIiя IIасtIор,га,
- Korrii вiйськово-об.lliкоtзих,ltокуменr,iв (у вiйськовозобов'язаних -
вiйськових кtlи tKill або тимчасоtlих tlосtlirtчсllь. а \, призовtlикiв
посвiдчень про rIриIIиску llo lIризовllих /(i;rыtиць).

При подаrrнi коrriй 71oKyMclrтiB Bilt.lti.lly tro рtlбоr,i з tIepcotlaio\i rttpaBltittttя
надаються оригiна.ltи llих /lокумеll,гiв /t.;rя rlсрсвiрки tli, ttlоrзi. tt lt-lc t i ltэ..";,lrх Ktltl ii]i.

При tlризlrачсtttli ttpattilзrrиK ll(}.ta( 1 rri,t,,Li.r ll() г(}б(li: ,.*:,rul].l .()\:

управлiння трулову кIlижку. IIKrrto rlраrцiвllик l]llcplllc lll]ис lvlI:l( lt,}"ltrltt. iio'lrv
випису€ться Tpy/lotra кIIижка (Ilоitас,I,ься вiЙсt,ковиЙ кl]lilол. -rJr,: .1.11 lli)()

поперелн€ заня,гтя). 1'py.ltoBa кIIижка l]иIlисус,t,ься rtc ttiзttittlt, Ill;Allct](,tlLl . |}roK\ ']

дня прийняття працiвttика lIa роботу.
IIри прийrrя,гr,i rra робо,гу, ttto Itогрсбус сttсttiаltьllих зttаttь. робо'гt)-'l:tl]сl lb

мас праliо ltимаl аlи lli.,L ltpltttitlttиKil ,lиII.I()\1 l t з i , t t l t l t l i , ( l t t l t t l ()cBi tol() la 1'itзIt.'rt

акреди,гацiТ.
IIраrtirlrrики tttlllиttrli lз tlбtttl'я,lкtl lrtl vy llоряrtку в разi змitt \,ll(}l ()

особис,гого с,га,I,ус) llаJtаlilllи rli.t,,tilIy Il() рtlбоri з llcpcottз_Iott tli.ttlrl'.,i',i.
пiдтвердженi в порядку, l]становлеIIому закоIIо.IlаI]с,l,вом, IIро r,aKi змitlи,
зокрема: сiмейного стану, освiти, набу,ггя статусу оJ(иttокоi MaTepi. Ma,t,elli, якlt,

мас дитину з iнвалiдlIiстtо, Mal,cpi ,'tиlиllи. яка llоtрсбуt, JtoMallIll1,olo .l()i jtя.t_\,/

о,гримаIIня iHBa:ri.l(Hoc,t,i ,l,ortlo. 
l

Jl,i,,trlo iз с,l,а,гI,сl() ]5 КЗrrII yKlriri'lrrr. lllrll \ l-.l,t l-||Iti t1'''r ,,,1,.1. il l()l,,l(.,il\|
забороняс,гься l]имаI,а,|,и Bi,,t осiб. якi lrtlcllIIal()t!, lta рtlбtrlr. Bi.tortoc't i ,l1,t, i',I

партiйну i ItattitrIta.lt1,1l_r tl1,1иlla.lcrhttictl,. Il(,\(\ lA(,llllя. r,,1,r. r,r.111|111 ,, ,,|

лроживання чи llеребуваlIIIя 1,а /lокумсIIl,и, lIо.tаllIiя якlt\ нс ttcpc.tilltчсtt.I
законодавством. l

При rrрийняттi rra робоr,у, tlepeBejtetttti I]и.]tасться tIаказ. з яким tlpзrtiBrrrl.|
знайоми,гься ltiil розtrискl. lIри Bc,t,atrotl:lctttti tlltltpoбrBa.,lbII()I,o-rcpMiIry 1,rltrrlи rI
TcpMirr виltробуваtttlя \,lal() l l, бу t и зазttачсlti tl ttаказi. t

J[o lIочаr к1 робоlи tll ) кJIll;(сllи\4 lp\.l()ltll\l ,,toIoliopoM tli.'t.,ti.t lttl робr,Iit
персона,пом yTlpaB.llilrlIя, а 1,акож сr,рук,гурrri r ri.,tроз.lti'lrи за Bi',,tnorri. trlи м|
напрямками роботи зобов'язанi: l

1) роз'яснити працiвIrиковi йоl,о права i обов'язки ,га rlроiнфорr,rува,r,и rrit

розписку про умови працi, наявнiс,t,ь tIa робочому Micrti. ;tc BiH бу.ltе trpartltltla l I
небезпечltих i trtкi.rt.lrивих виllt,бllи,tttч фlrкr,,рirl. якi ttlc ttc ус} li) l(). ," ,,,,r, ,,I



3
IIас,IIi,r{кИ ix tзlt,ltиtзУ ttal ,l,,ttl}эоtз'я. 

iitr1 1l 11р;l1з. ttil lti,tt,I,tl i K<rltttcttcaltil' за робо,l.r tll,аких умоваХ tli/(ttoBi,,ttrtr,]t() ljt.lllll()] (] jiLli()lI(),ii1l:|c II].t l li(). lcliIиlJll()] ().t()]1)IJop\,;
]) о,ttlайtlми tИ lIIrJIlilJl|иN,l l Ill).Il,tl'.li_l\lII tlttr tpitttllt,tlt (| ll]\ t()lJ()l {)

РОЗIIОРЯЛКУ 't'a КОJIеК'|.И l] Il t1\,I .1(()I ()tJOP()Il;

_З) 
ВИЗtlаЧИ't'И ltpatliBttиKoBi рtlбо,tс btict(c, забсзItс,tt1.1 и йоI.tl ttcoбxi,ttttlrttt

для роботи засобами;
4) проiнсr,руК,I,ува l И ItраtцiIlttика з tсхttiки бсзltски, виробllичоI саlri,гарii..

l it,it,ttИ trparti i l rpo l иt tохtсжt trrj' O\()l-]()l l и.
ГIриttиttсtttlя 1'PYrl.,I]OI() jtoI,()Bop), N,l()^.-.]l1,11]c ]lt \,\1()в. Itc1-1c,,t.la.tctllrx чI1llli}]\,IзакоIlо,Itавсl,вом.
Г[раrtirlrrик Ма(' lll]al{() tJ cl]()(|() i l I i I t i i l I I 1 l 

,{ ( ) l ( ) 1,tlli1,,11;1 lll lIr\ l()lrIlii l(\l()lJiI].
УКЛаДеНИЙ На НеВИЗtIаЧСНtаЙ c.l.poK, lIоIlерс,,(иi]lllи llpo Ilc llllcl,\,l()l]() illlбtltrl,,{atзttrtчерез вiддi.ll гlо робоr,i з llcpcolIaJIoM за /(ва .I.ихilli. l lри розiрваtttti .I.рlr,,1tltзtlt.о
договору з l]оважIlих IlричиII РОбо,t.о.l1дзg111> l\,l о/{с розiрва,ги 21оговiр _V сl.рок,визttачений ltраltiвltиком,

Розiрваrlrlя TPYJIOlroI'o .rlOI'ol]op\, з ilrittiа,l,иtlи 1rобо,l,tl.,1i1911х з,,lilicltltlc,I t,r:я r,випалках, передбачених чиlItI им закоI IOital]c,].l]oM Украi.ttи.
У день звi,tыtеttttя робо,t,олавсllt, зобов'язаttttй ви,ца.t.и tlpatliBltиKoBi йоt.сlтрулову книжку iз вtlесеllил'и ,,(о ltci lrсобхi.,(ltими:]аlIисами. Kollito ttаttазу ltpoзвi.;lыtеttrtя i trровсс.l.и з tlltrt ttiltltttlii рtlзllахr t,llli,
,I{ttert звi,'tыrсIllIя i]l]a)iia(.l ься tlclattttiij lctl;, 1lсlбr1.1.tt,

формулtоваrlttям ,,(ittlчtlr l) l р_\,, toltoI ()

(пункr,) КЗп[I УкраТrrи.

ll l. ()clloBrri tlбов'язки llраttiвllикilз

Праrliвrr ики зобоtз'я lalti:

I-Iричиrrа зBi.llbttcl tl tя Il()lltlIlIlil t)),,I и tll,]IIJL|ctta в ,гочttiй 
Bi,,lt t oBijlt toc.t.i з

'tllK()ll(),'l11lJc II]а ,] ll()си.]Iа|I]IяIt lla c,l il 1.1.I()

Btty,t,pittttlbot,t) .гру/lовоl.о 
розIIорялку, tlocr.iйrto

cBoci' lIpatli. с llс-l,смatl.и LIl l(l lli,,ltзиltцl,tlаt.tt ,(i.lttlBv

0 викоltува.lи Ilpal]rl jla
влоскоllа_llоljа l и opt.lrli lattittl
KBa';r iфiкаr 1iltl;

0 llраlltоваr'и чссllо i cYM.llitttto. ,llо,гр и i\J ),ltа,|,и с я ,r(исttt..ttt.lliltи tt1-1atti. сt.1.1ttиповедiнки, IIе доIIускаl,}1 аlчIораJ]ыlих вчиltкiв r, робочий .,ас 1зоо1-,сrl,r Г;iiiort itIанесеннЯ каritl,гВ ttраtliвtrикам. l}}fiиlJJIlllя 11-jKOl'()jtI)II}1x ttatItli'B, lIal]Kolrltill11X lllтоксичних речовин);
0 тримаrи в чисr.оt i i rrорялку cIroc, рtlбо,lс Micttc. а l.акож tli,,гt риNlуlJа|ичис,l,отУ в yltpaBJlilrHi (Bi.ri,,ti;rclrrri, Bi.rt,,ti';ri. сск,Iюрi), збсрiI,а,гl.r t.a ,,lбаt1.1trrtзосl,авитися .l{o ltlaйIta. плсб'ltltз, trptr.cxlliKl.t. (_,K()]I()]\lll() l]lll(opl]c l1)l.]),Ijlt.l l] r{ac IlllMiжMicbKi тa MicbKi .t.e.ltcClottrti IlсрсI{)ltори:
0 свосчасll<r i tзi,'tlItlBi.ilr.tt,ll() !lltKt)'l\l'.tlll i.)(),l|]oprl,]l7KcllIlя бc,t1l()(jcl)c,tliI)()l.()

керiвtlиrt't'ва. а lJK())|i t;cpilltttll ,, ,,,,,,'.ti -, 
l . 

1 
. , , ; r . t i , t t t l t . .l()lIl;l\I_\lt_l ,iI.,l i;l,,.J,lL.технiки безпеки, охороIiи rrраrцi i rrpo l и ttu,ысд,,..,l' бсзttски.

I Iраuiвник llовиIIеIl l]икоIIуI]а.I.и jtоручсily йому cllpaBy особис.t.о.

з



Коло обов'язкiв, ttro ix викtlttус Ktl;KcrI ttpattitlttиK Bi,,ttloBi,Ilt(,l ,ttl cIltrtl

кваjIiфiкацii або ttосаJlи. l}изltача(-гься llOcal(Ol]()l() ittc t,pl,Krtit ttt i tItllto,1ictrttяM tlptl

вiдJlilt, сек,гор, зurгвср.ltжсl l им и l] ус l ill Itll]Jlcl lo]\l} l |оря, tK),

IIраrtiвtrикМа(.llраI]Оttавij(tttlчиtIок.З,tt)Рtll]iiбсзltсчrtiru()l]Иllраll1.1lа
матерiалыtезаб"зrtсчс',,.,iсtlttiа:tыtсс-lрll\\l]аIllIязt.i.Lttо']tit,llllIl]N'l
законодавс,гl}ом,

IV. ()crloBIli обоR',lзки робо,l tl,tавttя

Робо,го/tавсrtь зобоrз' язаt tи й :

0opr.arliзyBa.l.иttparliBtrtrKiBГllK.rtцlбK()it(cllllГ]iiiol]lliitiicl:t(){.l()
с.rецiuло"i",гrо i квыriфiкаrtiсtо, мав робочс пltcttc,

0затвер,,{иr.иtlоса.Il0I]\'iltс.грчкttitоllilltо/t(l|\ttоса,|.\tJii.i'lilll{\lрОЗll}1с()\l;
0 забезttечиr,и з,liоровi iбсзttсчrti умоl]и lIpal1l:

0всебiчноУ,'о.по,,u.,,'.,uа,l'иорt.аttiзаttirоrrраrti.орtаtliзовll]lilI1lt()1lil'lрсIlliЯ
впровадження передоl]их iсучасttих Mc,l,o,rtll] yl lpal]Jtl llltя;

0 свосчасtло ,rоооr,"," /to Bii toп,ta rlpatliBtlиKiB clp\K1,\plt11\ Itl]tpo,]jttJl l l

tt'ltaпoBi заI]JlаllItя, opt,at tiзчва,t,t,t забс,lI.1счсttttя Тх tlrrKtlttatlttя:

0tlо.ltilttttуtlа.гиуппuоurrраrti.'-к()I1,I.рОJIl()lJаlИ.lt)lРlt\ldlillябс'зttски
виробrrичоi санiгарii i t tро,гиt toNtciKl lOl Осзl lски,

О неухильно jlоl,римуl]а,l,ися закоIIо/tаl]с1,1]а llpo IIраlцо:

0 пос,гiйно забсзтIсчува,ги l\,1ораJlыlY i лла,гсрiа:lыtr, зtilttKal]:lclllc,!

прачiвникiв, o"ru,u"y*r." iаробiгrrу ,.",ull .: ус,гаttоtз:lсtti сгр()ки:.,а,ljаtiс ,l

пiзtrirпс 20 чисltа lIo1,oчlloI,o плiсяllя, KirrrtcBиii ро,]рах),IIок ttc ltiзIIitttс (l ,tt,lt-,l

мiсяttя, tIac,гylIIIo1,o за розрахуItкоl]11\1, а \, t'их l]llIla,tKllx, liо]I1,1 
'(]]l" :"ll"::i

заробi'гrrоitt:rа.t.иtбit.асt.ьсязtзt.tхi'ltittrtзitLlсiJ'llli()l]l1\I,1itс\i.t.i1)()t)ilIl\]l'ltri
виltJlачува,ги ttat Iepci\tl,,li t i (с t,а,t,tя l15 liЗllll УriIlltTtltt)i

0забезпечува,гисис'ГсМа,ГИ(IIIс,ti,'rп'..,'r-tсt,t,яrrро(lссiйrlоiкваlri(riкаi
прашiвникiв,с1.1}орIОl]а'l.иttсобхi,.ttliуNlоl]и]tjIясумitttсtttlяробо'rи}Ilаt]rlаltllя\l
вищих учбових закJIалах; .. 

cltv;KCrirB
0 забезrrечува,t,и суворий коtIгроJiь:}а,tо-гриNlаIlIlя]\1 

,гр},,:tоt]()l l 
"

llисl \иl lJlllIи;
0уваrкrлосl.аl]иl.Ися;цlltо'грсбiзаttи,гirlttраttitrrtltкilз.в\'1сiкахIlаявli]

можливъс,.ей tto.;tittttty trа,ги Iх ;ки,r,ltовi i rrобл говi \ \l()l}ll,

Робо.r.олавсrluо'по',У.свtrТrlбtlв.я:зкtlсlt\lОсгiйrrолаl]оliрс\'1tlхl:il.i]ll1.1Ь:

разом або au ,roaou*"u,,,"M з rlиборttиl\1 ()pl,all()\l ltcpBиrttttli ttpilt|lctti ,K"t

Ьрr,аrriзаuii ytlpaB:tittttя,t,a Biitjtilrcttb,

V. Робочий час i ,rac вiltIlочиllку

Bi.,t: ti: t., i t r, l]cl а II()l]J lIо("г ьс я

K'3rrl l УкраIltи),
4

l I' я'l't{ llc l !

/t.:rя IrpartiBrlиKiB ytrilitB:tilll1,I Ia l]l](]tl]I('пL l]c'",|)::]]"",

робочий 
,гижлсI Ib з.I(lt()N,lа tзихi,,llrltllи ,lttяrлtl -,с,r,бt1,1,а, tIc]tljIя,

.Гривалiс'r.ьроСlочоr.tllИжllяllрllltlвllикll].llсNl()жсIlсрсl}иlttl,ваrи.l0t'tl,

Haпepel{olttri .u".r]nnu"* i rrсщбочих, /цttiB 
.t,ривазtiс,гь робо,r,и trраttilзtt

скорочуеться на 1 годи}rу (с,гаr-гя 53



I'рафiк робочоt,о часу (рсiкиму робо,ги) trpatliBrtиKiB уttрав.llittttя 
.ta

вlдJIlлень наступtlии :

початок робочоt,о часу l8"" patlKy:
, л00 ,лl5перерtsа ,llz /loI--;

,tакilIчсllIlя 
робtlчtrl () ttac_\ ,t ll()llc,li.lKJ Il() ,iclltcl) tl l7"".

у ll'я,гIIиIIIо о l5l'.
ЗалИttlсtlltя ttраtliвttикtlьt рttбtlчrltrl мriсtlя бсз ,I(озI]оJlч бсзrtоссрс,цttt,оt о

керiвrIика lle /loI Iyc ка(,,гься.

lIРИ llОявi lIpattitlttиKa l] lIcll}cpc,t()\I1, ctitlli. у cralli llаркоlичIl()I () аС)о

токсичногО сtr'яltiнrlЯ r,акий ItpaIliBIIиK Ilc ,l(() I Iyc ка(-гься /to роботи .l.a ,l.ру,rrовий

ДОГОВiР З'l'акиМ ttpatliBItиKc-rM розрива(],гься ), llоряJ(ку ttсlэс;цбачсl ttlMy с,I.11,1,сlо 40
КЗпlI УкраТrrи.

Черговiсть IIадаIlllя lIlорiчtlих вi7цrtусrюк Bcl.al lоl]JlIос1.1,ся робо,годаt] l (c1\l за
ПОГОДЖеНIlЯМ З Виборllи]\l opl,aIIoM tlc1-1BиttrtoT t tрофсIr i;I KoBtlI орr,аrriзаltiТ

УПРаВЛiННЯ Та ВiДлiЛсIIь з урахуI]аlltIяпл ttсобхi,,(ltос,гi забсзtlсчсltttя рtlбо,гll
управлiння та вiддiлень та сIlрия,Illиl]их умов;(.jlя trirltttrчиttку lrpatliBttиKiB.

ЗабОроrlяс'гься caMot,li.llbttc l}ик()рисlаllltя llраttitlltиками I}ci\ llи.titl
ВiЛПУСl'ОК бСЗ вилаttltя Bi.lll toBi/tt lolTl lIalказ), Iii rlзttitiltlll.tclltlя ltlrзtliBtlttKa ],l alitt}1
наказоМ IIiJt особИсl'ий ро'lltис, ('ltrttltli,tt,tlc IJlIк()г)и\:IilllIlя ll1,1attiBrlиKlrttt tlcir
видiв вiдIIусl,ок с lIpOi,),jIo]\1

l'рафiк зi,,1111,сt,ок !K.lcl.iJ( ll,ся ilr
затверлжусl,ься ttc ttiзltittlc l0 сiчrrя |I() гottIl()I,()

працiвникiв управ.tiltrtя га lli. t. ti- tcr l ь.

YI. Заохочеrlня llрацiвllикiв за vclliIIllty робо,I,у

За сумлiнне виконаill{я ,груjlоl]их обов'язкiв, 1,риlrаJIу i бсзllt,rt,аttlt} pUUt)l},
iншi досягнення в працi зас,t,с}совуIоl,L,tаохоtlсllIlя:

а) оI,оJIоIl]енrIя IIоi (яки;
б) видача llpeMii;
в) нагородження Ilочссttоtо грамоl,оtо yttpaBltiltttя.
ЗаохочсItttя ого-'I()Ill\l()ll,ся lJ ltaKa,ti. .It,,ttо.,|.яll,ся ,,to llirt()Ma lp)_t()lt()l \)

КОJIеКТИl}V. ЗаtlХОЧСlttlЯ. Itцl 11gpg.l1fi11,1clti tli_,lltt,;lltl,aMll "а" i"tз" tцьсlt,о ]lуllli,I,\]
заIlоси l ься /to t py.ttltltlT Kl lllжкlI Ill)JIiilil|иK L.

За ОСОбJlИl]i l'1rr.t.,tl; Ji,lL.i\ l ll I l l..'i l I l i I { I j I l li t I ) ll|r.l|}.IiI|||я Ii,l I{i . l1.1\.lIl,

llрелс'IаliJlяl()lЬся ,v MrcttcBi ()pl аllИ tlttKtrit.tll,ttli lJ.tа.tи lll \ll1,1lcll()I ll
самоврядування лJlя заохочсIltlя llочссrlими l,рамоl,аNlи i llо.llяками .l,a ) l}иllll
органи виконавчоi влади до заохочсIIIIя, llo IIагороджеIIIIя орленами, ме/tаJtями,
НаГрУДниМи Знаками i до IlрисвосItllя IIочссllих зltаIIь, а 1,акож llo llравllillllя
Фоrrлу,l,a викоrlавч(li ,l1ирскrцii q)otU(v ltpo вirtзti;tчсttttя IItlчссttl.tми I'рамtr,га1.1lt rlt

Подяками.

ii\)ili l Il ll l КlLlСll,tаРlllIИ l)lK l

рок,, la .,t()|Jо/tи,| |)ся ,to tliltoMlt tlcix

5
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VII. Вi:lповiда.lIьнiсt,ь llрацiвпикiв за llopyrIletIlIrr ,|,py/toBoi ilисIlиll"цiltи

ПоруIпелIrrя r.py,;toBoT /lисlllrtt-ltitlи або iIсl]икоIIаIIItr] (lI1 tIC]lll, IC)liltc

викоIlання з виtlи працiвttика llокJIа/(сllих IIа llbOlI) гру]Iк)trих обtlв'я lKlB l,lI ilc tll
собою наклаJIеtlllя ,tиcltиllllitlaprtol о сlяl llcIlll я,

За поруlIIсIIllЯ .гру,,1tlвоi ,,1исtlиtt.ltiltИ ,'[() ltpatrirrllиKa 11()жс бу,r,и

зас,госоваtIий JIиllIс о,Itиll } t:lки\ ззхо,ritl clrllIlclilIrl (cll]I'I Я ],-l7 IiЗrIlIУK1'lliirrП).

а) /ttlt,atta (rrc бi;Iыrrс ]tIJ()x ,i(ol all IIр(),lяIо\1 рок) )i

б) звiltыtсttttя.

f{исциrt.;rirrарlIс с,lя1,IlсIIlIя зас,l OcoI]\,C I l,ся бс,lt l tlccpc.;lI l ьо за l]чllIIсIItlrl

проступку, аJIс ltc lliзIIilllc orlll()l tl мiсяltя з.tltя iiol о I]t,lяl].]Iсltltя, llc I]})axOl]) l()tl l l

перiоду звiльнення праllil]IIика l}i,,t робо,t,и r зв'язку з 1,имчасовоIо

непрацездатнiстю або гrеребування йоt,о у вi.,цrtус t ui.

.ЩисuиплiнарIlе стягIlеtIня I Iак.rIа.цас,гься \, с l,poKll. lIсрсJIбачсlli сl,а,I-гсltt

l48 КЗпП УкраТни.

/{исциплirrарllс сl,яI,tIсIIIIЯ ]iC'|'OCOl]\ ("I'llСя Kt,гlI]tI!lK()\1. яко\lY Iia,lillIl)

право прийнятl.я наробо,l) ;|.alIolo ttpattiBtrltKз (c1.1_17_1 KЗrrIl \'кl-tаilrи).

f\o зас,IосуваllIlя .lиct(иlt_Iirtapttot tl сlяl llсlllIя р()б()lL) llll,cItl, Il(|l1llllcl,

зажадати вiд поруruника трчдовоi.,tисIllll1.IitIи tlttcb\toBe Ilоясllеllltя i о.rtерlка,t,и

його (вiлмова праtliвIIика Bi.r llа.tаllIlя llоясlIL'llь llc ( lli,lJI:ttзt'lt' llK) t()

незастосуваIIня ,;lисtlи t 1.1I it tap l lo0,() сl,я1,1lсIIllя ).

За Ko;rItc ll()рчlllсIlllя lг\.l()lt(il .tисtttllt,tittи \4()}кс Jacl'oсOl}\ lJalИCt, .llltJIt'

olllIe J\исIlиl IJI iпарt te с,гяI,I IcII Ilя.

FIаказ про засlос),t]i,lllllя .,tисtlиtt"tittарttсlt,о с,l,яl,ttеllllЯ ()l'o]I()lll\ ( 1i,c'1

працiвниковi пi.l1 розlrиску (в pa,li lli,,tмови tlрtttlitзttика озttайtrп,t']I to Ba],14 с l) ]

наказоМ про дисципЛiнарне с,гягнеIIIIя 1,а розltисува,l,исЬ ttpo йоt,о o:]Ilaii()Mrtcl lli'

- склада€тЬся вiдповiдний акт, який tliлгIисус,гься IIе MеIIIIIе як l,pboМi]

працiвI{иками уrtравлitIltя або вiлlti.lrсrrrrя).

}IKtlio протяl.ом року з ](Ilя lIllKJla1.1lcIIIIя ,r(llcIllllI.,tiItlt;rttot l} a |яIl]сItIlr] t!,r

llрацiвIrика не бу/lс llaKJla.rlcllO lt()I]()I,() ,,циcttltll.titll,t1ll|()I() \' I'rl l llc l l l lil ^ l() illll

вважас,|,ься'гакиN,t, ltlO llc Mai( .,цltctlt,ltt.llitta1-1tl()t,() c,l я],IIсllILL

Якtllо праrцiвlIик Ilc,IlollycKaI} tl()BOl,() It()pvltIcItItя

IIроявиI] себе як cyMJliIltlиii ttраttitзttик, l() c,I яl llclll1,1

закiнчеlIlIя одttого року.
[lро,гягом с,грок) .rtиcltиllJliIlaгtl()l,() с,IяI,IIсIJ}Iя

заохочеllIIя /lo гtраrtiвltика llc зас Ioc()l]\ lо,I,Lся,

,гру]tоlrоi .,iисt(иt rlt i ttи

r,trr,Kc бл,r,lл ]IIrl ic .'((

заходи одноразов()l
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до колективногf:Т;il;

ЗДТВЕРДЖЕНО
_л..,_ _ поaru"овою правлiння Фонду
соцlального страхування УкраТни вiд

UU лютого 2017 р. N914, iэ змiнами,
внесеними постановою правлiння

.. Фонду соцiального страхування
Украiни вiд 26 грудня zОiЭ р, rvоiз,

.постановою правлiння Фонду
соцiального страхування УкраТнЙ

вiд 25 лютоrо 2о21 р. N915

ПОЛОЖЕННЯ

про у]ttови оплати та стиItlулювання працi.працiвникiв Фонду соцiальноrострахування Украlни

I. загальнi положення
1.1, Положення

со цj ал ь н о го й ;;;;; ; 
"" 

о::iid 
_ Ёхi'"-'ъ "TJ;J;f;" 

" :;. #;т lixT; " т ; 
" 
:"" "f :;Ё:I,.#'(*H ]P#l"l:?::""*'" ""*b"u"roi 

'Д"ирЪкцlТ 
бо"ду .оцiuп""о-.Б''.rрч"у"ч"""

А й 
" 

о 
", 

; ;';;. 
" 
у6; ;,.i Тр""; iц ::i;i' i? н?, - ;JJH ъi цжii:; il + ix1 Удвlддlлень управлiнь в районах та Mic'ax оопu."о.Б ]-"ч"ення (далi - вiддiленняj,

i;l;fJ3lХ?лll"fi;Х] :Н:;? 
п ра цi п ра цi вн и кiв Фонду вкл ючае насryп н i складовi :

надбавка за вислуry poкiB;
надоавка за iнтенсивнiсгь працi;

_ доплати за виконання обов'язкiв тимчасовоВiДСУТНЬОГО r<epiBH и ка 
_ 

сгрукryрного пiдроздiлу); "|ДСУТ"ЬОГО ПРаЦiВНИКа (тимчасово

fl"#:;i;"f';}Яа 
iНТеНСИВНiСТЬ ПРацi, нЪнормований робочий день, класнiсть);

одноразова премiя;

n 
"ru "Jf 

'uo'un"Ha ДОПОМОГа (На ОЗДОровлення. для вирiшення соцiально-побутов их
1. З. Працiвникам ви

::::lo"i tri.r"rli о*-ruд";-:i"Т;lj"::;Ё:#Н Та il РОбочих органiв встановлюються
роботи, одноразо"l поЁiп;i.;;;;;;;';.J."::::.1л:: "]".au"УЮТЬСЯ ПРемiя за результатами
цього положення, ' МаТеРiаЛЬНа ДОПОМОГа, ЗД|ИСНЮються доплати вiдповiдно до

7,4, ФiнансуваннЯ витрат на виплаry працiвникам oc'oB'oi, додатковоi зароб'тноiплати та iнших заохочувальних i *о"п"".uцi'И"il"*;;Ъчr, передбачен их 
'ц" 

" П-оrо*ч"""",здlиснюеться за рахунок фонду оплати прчцi 
" ""*u" затверджених видаткiв виконавчоIдирекцiТ Фонду та i1 робочЙх органiв на on;uri ;р;;;.-'1.5. Працiвникам, 

::1 ::jI_111""ться у службове_ 
лвфрядження, оплата працi завиконану роботу здiйсню€ться вiдповiдно до "й"о.'.ruтri 121 Кодексу законiв про працюУкраТнИ i розмiР такоТ оплати не може Оуr" ""*r"" йрчо""о.о заробiтку.

Ir. Порядок встановлення посадових окладiв
2.7.

посадових

2,2,
посадових

Посадовi (мiсячнi) оклади працiвникам
окладiв'у 

"ili""rй"i" ,r#;; Б;#:хам 
встановлюютЬся Вiдповiдно до cxe'l

"-X;Y:}:"#TiP]4 . 
посадових (мiсячних) окладiв вiдповiдно до cxe}l



директор виконавчоl дирекцii Фонду - працiвникам виконавчоi дирекцii Фонду,

начал ьн и ка м управлiнь;

начальник управлiння заступникам._начальникiв управлiнь, працiвникам

вiдповiдних управлiнь, "u'un"""*u" "iйлень 
та ix заступникам, працiвникам вiдповiдного

вiддiлення.
2.з, Посадовi оклади заступникам головних бухгалтерiв, заступникам начальникlв

управлiнь, вiддiлень, ,u"уi"Й*u,,i керiвникiв jx структурних пiдроздiлiв, посади яких не

передбаченi цим положення;;";;";;;;;;,ься ilлЗ7 вiдсоткiв нижче посадового окладу

вiдповiдного керiвника, п"редьач"ного схемою посадового окладу,

z.4, Посадовi оклади працiвникам,. посl{и яких не передбаченi схемами

посадовиХ окладiв, ""u"oЫotoil'" 
на piвHi посадовиХ окладiВ вiдповiдних категорlи

спецiалiстiв та слу)t<6овцiв,

IIL Розr,tiри та порядок встановлення надбавок, доплат

з.1. [Цомlсячна надбавка за вислугу p_o*i:..I вiдсотках до посадового окладу в

залежностiвiдстажуJБоо,"УвиконавчiйдирекцijФондУ,iiробочихорганах
встановлюеться npu цiч" 

" "u""","u'' 
ru l"" po."ipux, в,д r-poiy до з pJKiB _ 5уо, вiд зрокiв до 5

poKiB - 10О/о, вiд 5 poKiB до Z'рЪ*i" - 1ЁО/о, вiд 7poкiB i бiльше - 20 о/о,

З,2. До стажу роботи зараховусться:

З.2.1, ЧаС роботи В органаХ Фонду соцiалЬного страхування з тимчасовоi втрати

працездатностi (u ,u п"рiJд?о";; ;;"й";"- _ оо"ду .оцiuп"*ого с,рахувл1::я украiни,

правонаступни*о" "*o,o--6!u 
Оо"д сЬцiального 

'йрu"у,u"*" з тимчасовоi втрати

п рацездатностi). носинах з
З.2,2.час,протягоМякогопрацiВникперебувавYтеуд:в.:1:..-вЗ]

виконавчою дирекцi€ю Фонду соцiал ьно.:о_ 
_:ll_aIyBa " " " "iд нещасних_ випадкiв на

виробництвi та професiйних i*"opo"u"o Украiни, ii робочими органами (а за перiод дс

його створення - Фонду 
';;ui;;;;r; страхування ,-;;й, правонасryпником якого був

Фонд соцiальноaо a',pu"yuu'"-" з тимчасовоi втрати п ра цездатностi),

з,2.3. Час роботи в державних органах, уставовах,, органiзацiя&л вiдомства)

соцiалЬНоjсфериаборооо'JУ.о"рiсоцiальНого,3ахисту(Ут.ч.упрофспiлкови>
о6'еднаннях .гu оо'.д"uiJ"х- рЬОоiолавчi"l _: лхрзЙ" 

мiiцевого са моврядува н ня), t

установах, органiзацlях, пiдпр","""ч" д"р*_u:::lлу комунальноi власностi, на посадах

до сфери дiяльностl яких вi!носились питання соцiального захисту,

3.2.4. Час роботи на посадах в ycтaнoвaxt органiзацiях, вiдомствах, зазначених ,

пiдпунктi З.2.З цього ;;-;-;" О," -l]"_1::.:."iх обов'язкiв яких бул,и вiднесеF

функцiональнi обо"'"'*",' 
'']ro 

""*о"у"о," 
працiвником у виконавчiй дирекцii Фонду та

робочих органах. orlll

умови пiдпункту 3.2,4 цього пункry тч::"л:]:"лт_.I]"iу,r,."?ilii-х}"li1,1Умови пiдпункту 5,z,,+ цьUl v I l,IrR ! , -r- --- 
aii Фонду та ii робочих органiв 

l
працiвника прийнято на poбoтyлj\o.::::"::::l,,^iPil" ,,n"o*i" пDизначення д"р"*rо|
:ý:f#:i,Ъ?:i:i;'" :'":;"y";'-_" _lli:. i:.""чj*:n_T.;1J:?,T:J,J;;;JJ;,j"ffi:i
ý::i:L:i'^""ъ"j-ТiЖff jT;;";й;;l;ill:tl:::::,,*:;liН"y:T111,,^;H:
ffi"ff""-iJi.'r""T,]"#i]H;"l'"i,;t i;;i, 1_:l:;.н;тi,,l,:.uч#., fi:_;l,нI"о""u;
Ж#" J, # J' ХТ,;Е-,iJJ 'i 

" l;;; 11. .rr,* : :т: 
" "i::,,ч J;"т#, jff #,тъ:

:"":i::""I'#:1"#1"-";?j:i,#"I 
j";|rЁ:;:ýli::::::*:::ý,i,iжH";yJ$l1

ilii3]S",l]"Г,iJl;liЖ*"fi;;ff;;i;p;-;;;;; р",-ру загальнообов'язкового державн

соцiального страху ва н ня,

Розм iри Ulомiсячних надбавок за вислуry poкiв встановлюються:

директором виконавчоi дирекцii Фонду - працiвникаи виконавчоl дирекцll

вачальником управлiння -
вiдповiдних управлiнь, начал ьн и ка м

вiмiлен н я.
питань визначення стажу, який

засryпникам начальникiв управлiвь,
вiддiлень та ix заступникаи, працiвникам

працiвни
вiдповiд

v оазi необхiдностi можуть створюватись koмicii з

no""o- iu отримання надбавки за вислуry рок|в,

"йконuвчоi 
дирекцii Фонду, наказами управлlнь,

TaKi KoMicii створюються нак



)
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)
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Щомiсячна надбавка за вислуry poкiB
погоджуються виконавчою дирекцiею Фонду.

начальникам управлlнь попередньо

Працiвникам, у яких протягом календарного мiсяця виникло право на пiдвищення
розмiру надбавки за вислуry poкiв, розмiр надбавки за вислугу poкiB змiню€ться з початку
насryпного мiсяця.

Щомiсячна надбавка за вислуry poкiB не виплачуеться працiвникам, якi працюють за
сумiсництвом та робiтникам (водiям тоцо),

З.2.5. Надбавка за iнтенсивнiсть працi встановлю€ться щомiсячно у розмiрi не бiльше
100 О/о ПОСаДОВОГО ОклаДУ.

KoHKpeTHi розмiри надбавки за iнтенсивнiсть працi встановлюють:

директор виконавчоi дирекцii Фонду - працiвникам виконавчоТ дирекцij Фонду,
начальникаи управлiнь;

начальник управлiння - працiвникам вiдповiдних управлiнь, начальникам вiмiлень
та працiвникаti вiдповiдних вiддiлень.

Розi.!iр надбавки за iнтенсивнiсть працi директора виконавчоi дирекцii Фонду
встановлюеться за погодженням iз головою правлiння Фонду та його заступниками.

З.З. flоплати працiвникам (KpiM заступникiв директора виконавчоТ дирекцii Фонду,
начальникiв управлiнь та вiддiлень, ix заступникiв, начальникiв структурних пiдроздiлiв
виконавчоi дирекцiТ Фонду та Тх заступникiв) можуть вста новл юватися:

- за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх працiвникiв - до

50 вiдсоткiв посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до
50 вiдсоткiв посадового окладу вiдсутнього працiвника;

- за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього керiвника структурного пiдроздiлу
(обов'язкiв керiвника структурного пiдроздiлу за вакантною посадою) - у розмiрi рiзницi
мiж фактичним посадовим окладом тимчасово вiдсутнього керiвника струкryрного
пiдроздiлу (без урахувавня надбавок та доплат) i посадовим окладом працiвника, якиЙ
виконуе обов'язки тимчасово вiдсутнього керiвника струкryрного пiдроздiлу (обов'язки
керiвника струкryрного пiдроздiлу за вакантною посадою), у разi, коли працiвник, що
виконуе обов'язки тимчасово вiдсутнього керiвника структурного пiдроздiлу (обов'язки
керiвника структурного пiдроздiлу за вакантною посадою), не с його заступником.

3.4. Водiям а втотра нспортн их засобiв встановлю€ться доплата за iнтенсивнiсть працi
до 25 вiдсоткiв вiд мiсячного окладу та за ненормований робочий день - 25 вiдсоткiв вiд
мiсячного окладу, а також за класнiсть: I класу - 25О/о, 1I класу - 10О/о вiд мiсячного
окладу за вiдпрацьований час водiем а втотра нспортного засобу (виключно у разi
встановлення з дотриманням вимог чинного законодавства УкраТни вiдповiдноi класностi у
перiод роботи у виконавчiй дирекцii Фонду, ii робочих органах).

Доплати, передбаченi в пунктах З.З та З.4 встановлюються наказами виконавчоi
дирекцiТ Фонду та управлiнь.

Iv. Показники, умови та порядок виплати премiй
4.1. Премiювання працiвникiв Фонду здiйсню€ться з метою посилення

матерiальноj зацiкавленостi у своечасному i сумлiнному виконаннi посадових обов'язкiв,
пiдвищеннi якостi виконуваноi роботи та рiвня вiдповiдал bHocтi за доручену дiлянку
роботи i здiйсню€ться вiдповiдно до ix особистого внеску в загальнi результати роботи
органу Фонду.

Обсяг видаткiв на премiювання працiвникiв виконавчоТ дирекцii Фонду та li робочих
органiв плануються в межах асигнувань/ передбачених на оплату працi, у розмiрi не
менше 50 вiдсоткiв за посадовими окладами з урахуванням надбавки за вислугу poкiB.

Премiювання водiТв а втотра нспортн их засобiв здiйснюеться за якiсне виконання
cBojx обов'язкiв.

4.2. Розмiр tломiсячноi премii працiвникiв виконавчоi дирекцiТ Фонду та ii робочих
орган lB встановлюеться в межах запланованих видаткiв на премiювання та з

урахуванням eKoHoMii фонду оплати працi. Розмiр премii кожного працiвника залежить вiд
його особистого вкладу в загальнi результати роботи.
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премiя нарахову€ться на посадовий оклад з урахуванням надбавки за вислуry pokiB

(водiям автотра нспортн их заiобiв - з урахуванням "uдбч"*" 
за iнтенсивнiсть працi), що

".rановпюсrься 
nouu'"""*T,lJ" 

j," ',.Ь"'?iп-й:__Т: вiдсоткiв посадового окладу з

урахуванням надбавки ,u 
"i"iуr-i'рЪ*iв 

(водiям а втотра нспортн их засобiв - з урахуванням

надбавки за iнтенсивнlст" ЙцliЪ" фактично вiдпрацьований час,

4.З. Премii не виплачуються працiвникам:

- якi були притягнутi до дисциплiнарноI вiдпо_вiдальностi, починаючи з мiсяця, В

якому об'явлено догану,u прБi"iЬ" строку дii дисциплiнарного стягнення;

- якi звiльнилися з роботи в мiсяцi, за який провадиться премiювання (KpiM випадкiв

звiльнення в останнiй р;;;;,;;;;Йiо ,i."url, ,uЪ""r,*о" працiвникiв, якi вийшли

на пенсiю, звiльнилися r".r"-ЪilйрБ"э чьо..iд"о JЙ"*iом 1 чiстини першоi cTaTTi 40

li"ii"]ibj'";, ny"*.'on. 5 cTaTTi Зб К3пП Украiни;

- за час вiдпусток, тимчасовоТ неп рацездатностi, перiод пiдвищення квалiфiкацii

то u.lo .

4.4 Пропозицii чlодо премiювання праtliв+шакiв виконавчоi дирекцii Фонду подаються

начальниками .un',о","""" 
''J,ЬуЙур""" пi|р:,зai:,lв за погодженням з заступником

директора, що коорди нуе" 
",дпЪЬiд" "И 

напрямок_l:льностi, самостiйному,структурному

пiдроздiлу виконавчоl o"p"i*:i Ьо"'оу, який вiдповiдае за пiд,о,овку проектiв вiдповiдних

наказiв.
Розмiр npeMii працiвникаМ може бути зменшений та працiвники можуть бути

позбавленi премiТ до lbO вiдсоткiв за невчасне (неналех<не) виконання cвolx

функцiональни" обо"'".*,I' *j'"п:ЙrЪ"'---ужбовоi .un".*" вiдповiдного керiвника

самостiйного структурного пiдроздiлу за. погодженням з заступником директора, ц,lо

iоорд"пуa вiдповiдний напрямок дiяльностl,

Рiшення про це приймае cBoiM наказом.,.f,lр"*,ор виконавчоi дирекцii Фонду

(начальник управлiння) '';;;;"";;, 
пропозицiй Ju-,iyb 

" 
*i" директора та керiвникiв

структурних пiдроздlлlв, i дирекцii
4.5. Пропозицii чtодо премiювання лначальникiв 

управлiнь виконавчо

Фонду в АР Крим, оОластяi]мiсilх киевi та C""u"ononl на ocHoBi оперативних та звiтних

даних за поданням ,"о#il;'Ъ;;"," Й""i,iИ""й струкryрний пiдроздiл виконавчоl

дирекцii Фонду, якии u,onoilou"i пiдl.о,о"*у проектiв вiдповiдних наказlв,

4,6. Пропозицij щодо премiювання_ нал:l:ьникiв вiддiлень Фовду, на ocHoBi

оп е рати вн их та з в iтв их ;;l !!_. l lт:::л ""fll"J,_,,,"тiхЪ,^',?}'iСТi 

Й Н i 
BcTpyKTy 

p H l

:ътiffi ъ дr,, ;JlxT "ilx"To#,r,; " 
ioi"_ r,i 

" 
р"е KTi в вiдп о вiдн и х н а ка з i в,

4,7. Рiшення U]одо стимулювання працiвникiв виконавчоi дирекцii Фонду прийм

о"р"*rоЬ' ""*о"авчоj 
дирекцij Фонду За ПРОПОЗИЦlЯМИ: 

_ л лл__лпiплм пбпв,язкiI
'"'"-l":".;;;;;;;^;;";,;r" виконавчо[ дирекцii Фонду згiдно з розподiлом обов'язкiв

по керiвникiх структурних пiдроздiлiв; 
пiлпо

- керiвникiв структурних пiдроздiлiв - по працiвниках цих структурних пiдроздlлlв,

директор виконавчоj дирекцii Фонду -
начальникам управлiнь;

начальникiв управлiнь, працiвни

n 
"n 

o*i" 
", 

*'""J?::"- ;" }u't""," ""T,iБIo"* 
n, ui oi''p" *.'o py 

" " 
*o" u 

"u 
oi ди ре кцii Фо

;. ;;.' ;;;' " 
ван н я п ра цi в н и к i в Фо нду 

_зл 
йсi:, :],T,,::,T,":];l:"* ; 

-,"?"";
4.10. премiювання пРаЦltjНИКlО vUПЛJ JHl'l9"'--x- 

Ьункцiональними обо_в'яЗКа
i в повному оЬсязi виконання завдань, _в:,i:."л:::": "агалннi пезчльтати роооти оi в повному обсязi виконання JоЕлопо, ",,"""* - , auiальнi результати роботи.г*"* l ,Ьjr.уванням iнiцiативи, особистого внеску в

Фонду у звiтному мiсяцi,

4,|\. Премiювання директора виконавчоt__.дирекцii Фонду здiйснюеться

погодженням iз головою правлiння Фонду та його заступниками,

4,8. KoBKpeTHi розмiри премii встановлюють:

працiвникам виконавчоi дирекцll

заступникам, працiвникам



v. Порядок одноразового пре}t'ювання

5,1. Гlремiювання з нагоди Нового року, Рiздва Хрисгового - 7 сiчня, Гlасхи

(Великодня), Мiя(народного жiнЬчоrо дня (жiнкам), Дня Констиryцij Украiни, Дня

iЪ.чп"*"о.ri УкраТни, Дня захисника УкраТни - 14 жовтня, професiйного свята - дня

поiuiвника соцijльноj сфери, рiчницi утворення Фонду та ювiлейних дат (50 та 60 poкiв

;i;;;;,;;p;;;"""ri .дiиi"".rься в кожному конкретному випадку, але не..бiльше 100

"iiaБr*i" 
по.чдочо.о (мiсячного) окладу, за наказами виконавчот дирекцii Фонду та

начальникiв управлiнь.
5,2, KoHKpeTHi розмiри npeMii встановлюють:

директор виконавчоi дирекцil
начал ьн и ка м управлiнь;

директор виконавчоj дирекцii
начал ьн и ка м управлiнь;

Фонду - працiвникам виконавчоi дирекцii Фонду,

начальник управлiння заступникам начальникiв управлiнь, прачiвникам

вiдповiдних управлiнь, начальникам вiмiлень, ix заступникам, працiвникам вiдповiдного

вiмiлен ня.

5.з. ПремiюваннЯ директора виконавчоi дирекцij Фонду

погодженням iз головою правлiння Фонду та його заступниками,

5.4, Витрати на премiювання, передбаченi
коштiв фонду оплати працi в межах затверджених
виконавчоi диРекцiТ ФондУ та i[ робочих органiв,

vL порядок встановлення та виплати ]trатерiальноi допо}rоrи,

6.1.МатерiалЬнадопоМогадлявирiшеннясоцiально-побУтовИхпитанЬтадопомога
на оздоровлеНня працiвникам Фонду нада€ться в розмiрi не бiльше середн ьомiсяч Hoi

заробiтноi плати, але не менше посадового (мiсячного) окладу, один раз на календарний

piK, Матерiальна допомога на оздоровлення виплачу€ться працiвникам Фонду разом iз

наданням'щорiчноi вiдпустки тривалiстю не менше 14 календарних днiв,

Працiвникаtч, якi вперше прийнятi на роботу. до виконавчоТ дирекцii Фонду та iI

робочиХ органiв, t4атерiальна допомоrа для вирiшення соцiал ьно- побутових питань

lчдuar"a" Ь 
""*u" фонду оплати-працi не ранiше нiж через шiсть мiсяцiв безперервноТ

роботи у виконавчiй дирекцij Фонду та i[ робочих органах,

6,2, РiшеннЯ про надання матерiальноi допомоги на пiдставi заяви працiвника та

клопотання керiввика вiдповiдного структурного пiдроздiлу приймають:

здiйснюеться за

пунктом 5.1, здiйснюються за рахунок
видаткiв на оплату працi працiвникiв

Фонду - працiвникам виконавчоi дирекцij Фонду,

начальникИ управлiнЬ - засryпникам начальвикiв управлiнь, працiвникам

вiдповiдних управлiнь, начальникам вiддiлень, ix заступникам, працiвникам вiдповiдних

вiмiлен ь.

6.3, Надання матерiальноi допомоги для вирiшення соцiал ьно- побутових питань

таматерiалЬноiдопомогинаоздороВлеНнядИректорувикоНаВЧо[дирекцiiФоНду
здiйснюсться за погодженням iз головою правлiнвя Фонду та його заступниками,

6.4. Матерiальна допомога для вирiшення соцiал ьно- побутов их питань у разi

cМepTi працiвнИка може виплачуватисЯ членам його родини,

6.5 Виплата матерiальних допомог для вирiшення соцiал ьно- побутових питань та

на оздоровлення, передбаченi пунктами 6,1 цього Гlоложення, здiйснюеться в межах

зu.вердж""""Видаткiв"аоппа'упрацiпрацiвникiввиконавчоjдирекцiiФондУтаil
робочих органiв.5
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IlptlroKt1-1 Л}l
засiланпя робочоТ KoMiciT Il() ()Ilpallr()BiltlIll() Ko.tcKl tll}lI()t,o jlol,oвopy 1,1IpaB.ltilltrяt
викоllавчоТ 2rирекцii Фtllr. t1, ctltlia. t blll rl (} с l p:l xY lra ll llя У краillи в За KaptIa.I ськiй

()()"l:lc l l

вiд 04 жовтня 2021 року м. УNrlоро,,ц
Всього ч.llеItiв KoMicii - б осiб
l[рисч,гrri 5 осiб

l ltlpя.trlK tcllrlиIl :

l. Розгляд пропозиrдiii l|ц0/llo ltttессlIllя змiлл .до K<r;leK.l.иBlloI.o ]loI olropy мiж
роботодавцем та виборпим opl,all0M llсрвиtлltоi lIрофсllill KoBoi <rpr аlriзаuii
управлiннЯ виконавчоi лирскItii Фоll;цУ ctlIIi:t.,t r,llot.o 

".r:pu*yuu,rrrlr 
УкраТни в

Закарпатськiй областi та йоl.о Bi/Uli.rrellb y райоllах r.a мiсr.ах об.lIасlltrго
значення ла 2018-2о22 роки (;lalli - Ко;It,к,гlr в ll rr li ,ltlr oBip)

Висryпили:

Василип2дра М,М., який ilrфорruував, Il(o }"tlr'я,]Ky iз за,t,вср.,1лtсll t IlrI1\,1 IIaцa,tр\1
управлiнlIя виконавчоi лирекчii Фоrr,,1у cotlia.tl,t,ortl .,,pur,1 uu,,,,, yKpaTrrr,r I]
Закарпатськiй областi Bi.lr 06.09.202 l Лq ]35-o,,t IItl.i,.-.;ксtttlя ripo ,lб,riк lll..lы()pI.1c jilllllri
робочоI,О час\ ,га вIIесеIlIIяI1 Bi]{tttrBi,,(tIиx ,з\,litt _,i,, ilоави,rl Bttr,.r.pitrlttt,or.<) .I.py,,t()ljOl.()

розпорялкУ д.lя tIрацiвltИкitз t itilaB,tiitttя la Bi,i,li;li,t,l ., llг.llt-,illItЯ tзиь:tlrt;tв.ttlI ltи1-1ct<itiiФонлУ соIliа.itыlогО c,гpltx\l]li]i]irl }'ti1-1.ti'ti ll l, '].,,' ,,,,,',.i,Kiii об,rасrl. lltlillt itц.;.1':l,гермiнiв l]иtlJiаl,и заробi,r.rrоi it,rlilи ttсобхi,(II() rjtI\]i..i;r.,(tl Iitl.,tcKtl.]IJIt()I() ilOt 0i]ol)) I.a
lrункг 3 розltiJlУ IV <,Ott,tatlt IIpJlti. \tll icpiir.tt,ltc til.,..(lll(,,lllrl. lll|lllttii' lil K()\!llclljiLllil,,
виклас,ги у lracl,ytrrliй pe]laKllii:

кЗаробi,гна tt;taTa праtliВIlикам yIlpaвJtitlttя .l.at Bi,,U(i.lIcttb виI1.IIач},(],l ься .]tIta рitзина мiсяць: аtsанс - tte ttiзtliltlc 20 чисlrа ,,ur.n",,u,.,, ,\,1iсяIlя, кittt(евий porlrn*y,,u,. llc
triзнiше б числа мiсяrIя, lIac,гvilllol,() Ja pOзp|lxvlIK()l]tivl. а у l,их I]иl!a.l(titiх. ]i(),]llj ,icjll,
tsиплати заробi,r,rrоi п;tаr,и збil,ас,t,ься з rrlxi,,1tl11шt або сiзягк<rt]Л1ir,I jtltcxl, rapt;бi.tiill ii;iaia
tsи плачус1 ься traltepc7ltl;1H i,,.

Також ttportotIyc замittи Iи ,.{().lal()K l ,ttl iit1,1cK1,1,1lill()I о /(()I,(),]()гJ\/ iri IllitBlt llr
вltУтрiшньоlо lpyrtoвOlo гjо,lllоря.tк) .t.tя ttputiitrtrt|}.llt ., l I I]J It. l i l J l t /l lir lri IIi rr,til.
управлiння виконавчоi .ltирекttii Фоtr;lу colliai.It,i;tlttl .,р".*уоо,rr," \/краIirи lJ
Закарпатськiй областi>' викJlаl]ши йоt,о у rtoBi1-1 PC,tlllt.ltii.

Савицький Б.М., Нсймсr К).К)., яtti tti.,gгpt.tlllr,lи.,(atti ltроlltlзиlli'i.

Гоllосyва;lи:
<За> 5;

KI [ptl l и,, 0:

<Утримаltись> - 0

!еречкей Ж.А., яка lltllli. tоv и. ta. llto ll(}(.tllIl(i|Jt)l() lIпаl].lillllя ФtlIl.ty ctrlliit.i,,ltt,l ,,
страхування Украillи Bi,lr 25.02.202 l Лb I.5 <I Ipo tltlcctlItltя змitI ;1о IlоlrохiеtiIIя ttpo
УМОВИ ОПJIа'ГИ 'l'a С'l'ИМУ]l l()l]ltt tltя ttirlitli Ill]illl]Irlt11},]l1 i],I()I{,(], c()t(ia,]li,IJ()I.c, с|ра\\ rJitlil],



украiни> Bllccclto :lмittи jttl lltl to;Kc ttЯ 
]l:].'X:H,l|]il '"ii,l],;i*ji:::r',li].ii:;:]:ili

rrпацiвttикiв Фоrt/t1 cttrtiu,llrtl()l() ''t'"'}.l]1]]"i "'Ji,;; ,;i't,in.oj,:,, r] {,.l' *, l)c,tilKlI,1l

пЬаuлiпня Фоtt.rц) cotrta,l1,1tol() clPll\) liаltllЯ ) n',ru,,,,n 
укрu,ilrи Bilr l0.1U.]0l' * 

" ],l

;:.;;;;;; правl,iнн,.Фо"",::]:'l"l]]]l];l_...Jтl';; i",,",,,"n"",o ,t()l(]!J()г),, ttr Llttttti]
постанОВИ ПраьJllг1Il^ ] "о*ъ,,,,'t 

с ;to:[at,KoM..3
змiнами). оскiльки l loll 

... . ,,,,,,iй п.' laKltll.',*filТ:''.Ё:l'Ё ф1!1 :,; т l, ;T, li i ; l\atly llроllозиlllI(),

<l Iро,ги> - 0;

<У'гримались> 
- 0 

l, Lll IKa () /

косr.ик €.l., який у,tв'яЗК} l'' .::l'Illi,i)l],l;',i,i'lii,,u,',"nn.n,,.,.*."'
колективного llогоl]ору tзltic ttPtltttlЗl'tltll() tlt()jl(),i'(ruT"',,np.n,,ii (lottl11, coitialtЫto

заходiв з охороttи ttpatti 5 ttputt,tittttя tlикtlt,

страхування Украirrи о'i"-оuрi,о,.:u*iй oil,rlcri rra 20]] 1-1tK>,

Голосч вал и:_

<За>, - ),
<[lро,ги> - 0l

<У,грима,:tись> - 0

Bиpiцlи.llи:Зl]cplly'Гиc1,1юyrKroptltcbKotrltticbbtll()i().1'.ll]!tll'jtJ!l(:cUllll)l
Ko.1teK гивtttrt,о Jlo1,t.ll]opy tal lp()l ltll l\)Bal lll х iM t l l,

I'o.rloBa рсlбочоi KoMicii

Чltсltи робочоi KoMicii

')К.А. ilеречксй

I().I(). ilсйпlс t

€.l. Кtlсlик

N'l.NI. llacrt:tи rt,tlra

Б.\I. ('arзllrtr,b,rlii
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