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l. зАгАльш положЕнIUI
З метою сприянвя вреryлюванцю трудових вiдносив i соцiальяо-екоцомiчвих

iнTepeciB працiввикiв та Вiддiлом уряJlового фельд'егерського зв'язку Дерпсавцоi слу,(би

"пецiальвоiо 
зв'язку та захисту iяформацii в м. Ухгородi, ва пiдставi Закояу УкраiЕи

<Про колекмвяi договори i )тоди>; Кодексу Законiв про Працю Украiви; 3акону УкраiЪи

<Про оплаry прачi>;3акову Украiни (Про охорону працi>; Закону Украtни <Про

вiлпустки>; Закону Украiви (Про зайвятiсть яаселепЕя); Закону Укрдни (Про

пiдпЬисмства в yKpaiнi, та iHmi нормативно-правовi zlкти. якi регулюють труловi

вiдвосцяи пiдписали цей договiр про поданi Еижче взаемIi обов'язки:
1.1. Сторояами давого КолективЕого договору (далi - Кф е:

- Роботодавець, в особi т.в.Еачальника Вiддiлу урядового фельд'егерського зв'язку

,Щержаввоi служби спецiальпого зв'язку та захисту iнформацii Украiпи в м. Ужгородi (дмi

- Вiддiл УФЗ) Богдан Юрiя Юрiйовича з однi€i cтopoнlr (надалi -Роботодавець);
- i працiвники в особi вибраного уловноважеtrого представЕика працiвникiв в особi
пч"а,"iвикЧ сектору бlхгалтерського облiку-головного бцгалтера Берсш Haталii
васцлiвви, яка представляе iятереси прачiвяикiв i мас вiдповiднi повноважевня за

дорлевням працiвяикiв пiдписати К,Щ.

1.2. СторовИ визвають повЕоважеЕня один одцого та зобов'язуються

додержуватись принципiв соцiмьного партнерства i рiвноправностi cTopiH.

добрЬвiльвостi у прийвятгi зобов'язань, взасмноТ вiдповiдальностi, коttстрlктивностi та

арryментовапостi при проведевнi переговорiв щодо укладавня К,Щ, внесення змiн та

дЬповнень до нього, вирiшення ycix питань соцiа.T ьно-економi*lих та тру.оових вiдносин,
1,3. Цей КД укладений вiдповiдво до чиЕtlого закоЕодааства Украiвц i е актом,

який реryлюс сочiальво-ековомiчвi, виробничi та трудовi вiдносини MirK Роботодавцем та

працiвниками працiвпикiв,
1.4. Умови, не передбачевi К,Щ, регламевтуються законодааством Украiни про

працю або вiдповiдяими гаJIузевими полохецtшми,
1,5. Положенвя цього колектив!lого договору rlоширюються ва Bcix працiвникiв

Вiддiлу УФЗ i с обов'язковими, як для Роботодавця так i для кожвого працiвяика, З

умовztми цього договору мають б}ти озЕайомленi Bci праttiввики Вiшiлу УФЗ та особи,
якi приймаються па роботу.

1.6. Сторови забезпечують свосчасне вlщонЕtвяя ycix зобов'язань та заходiв,

включевих до К,щ. Ковцоль за виковаtlням цього Кд здiйснюеться сторон€ми, якi Його

уклалц.
1,7. Умови цього колективного договору е обов'язковими для Сторiя, що його

пiдписали, Щi умови у випадку буль-яких спорiв i розходжень не можуть трактуватися як
погiршуючi, порiввяно з дiючим закоподавством Украiпи, бо в протилоквому випадку

вон; визваються недiйсвими. У разi змiни дiючого законодавства цодо питань якi с

црсдметом колективtlого договору змiнп m допоЕненIirI до положеItь вяосяться в

обов'язковому порядку.
1.9. Додатки до КД с його яевИ'емними частивами. Додатки, якi реryлюють

особливостi трудових сmсункiв та iпшгх вiдцосип, мох<}ть пiдписуватись за дорученням
начмьяика Вiддiлу УФЗ, за доручевням працiвникiв - лредставником, який бере участь у
переговорах по прийr rтrю та умадirцвю КД або ввесенню змiв та доповцець до вього.

1.10. Умоsи цьою КД с обоа'язковими для сторiп, якi його уклали. Жодва iз cтopiп
Ее може в о,щостороЕвьому порядку припхнцти його дiю або впкоЕаявя взятих па себе

зобов'язавь.
1.1l. К,Щ пiллягае повiдомцiй peecTpauii у мiсцевому органi дсржаввоi впкояавчоi

влади.
1,12. У разi змiни складу, структури, ваймсцувавня уповновlDксного орг.lну

вiддiJry УФз цей кД зберiгае чинвiсть.
У разi лiквiлачii Вiддiлу УФЗ цей КД зберiга€ чияпiсть та дiе протягом усього

стрку лiквйачii.
1.13. К,Щ набувае чивноатi з дяя йоIо пiдппсапня i дiе до 31.12.2025 року.



3а вза€мною домовл9нiатю атороЕи мож}ть продовжцтll TepMiH дii КД або }тласти
новий.

1.14, КД продовжу€ дiяти до }кладаняя сторон!lми нового договору.

2. оргАнIзАцIя вироБництвА, прАцI,
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОi ЗАЙНЯТОСТI

Роботодааець,}обов'яlусться:
2.1, Здiйсflювати Bci веобхiднi змоди дJIя розвитку виробпицтва, пiдвищення

ефекгивностi. яхостi та продуктивностi прачi. рачiональноло використання матерiаJlьних i
тудових pcc}pciв.

2.2. Укладати договори обсягами, що забезпечують фуuкцiовування Вiддiлу УФЗ.
2.3. Визвачати дJlя кожвого працiвника в трудовому договорi (KoHTpaKTi) або у

посаловiй iHcTplKuii його фупкчiоЕальнi обов'язки вiдповiдяо до ДовИЕикiв
квалiфiкачiйвих характеристик, озЕайомлювати працiвника iз пими та вимшати ii
валежного викояzlнItя працiвником. Роботодавець не Brrpaвi вимагати вiд працiвника
виконанЕя роботи, не об}мовлеяоi укладеяим з вим трудовим договором (контрактом),
KpiM випадлiв, визЕачсних цим Колективним договором або чивним трудовим
зrкоЕодаlвством.

2.4. Свосчасво i в повцому обсязi забезлечувати працiвпикiв матерi.lльяо-
технiчвими рес}рсами, пеобхiдними дпя виконацЕя трудових обов'язкiв, норм i
Еормативiв працi та створеЕня н.tлежних умов для продуктивrrоi i безпечноТ працi,

2,5. У разi вивикнеяня передбачених законодавством rtiдстав для звiльнення
працiвяикiв у випадку змiн в оргавiзацii виробництва i працi, скороченяя чисельностi чи
штату, реоргавiзачii, лiквiдацii Вiддiлу УФЗ, Роботодавець письмово, пе пiзвiше
як за двr мiсяцi, попереджуе працiвникiв про наступне звiльнення згiляо з КЗпП, При
цьому пiдприемство Еадае працiввику iншу робоry по сцецiальностi у разi наявяостi
вак?tптЕих посад, а у виIlадку неможJIивостi цього або при вiдмовi працiвника вiд Hei
остапнiй звiльня€ться та працевлаштовуеться самостiйно.

Роботодавець мас право:
2.6. За порушеняя трудовоi дисциплiни, невиконztяня працЬником без повахних

причип обов'язкiв, поктtадецих на цього трудовим договором, правилами внутрiшнього
трудового розпорядку, поGадовою iяструкчiсю. до працiвника зЕtстосовувати заходи
дисциплiнарflого стягневня, цо передбаченi дiючим законодавством УкраiЪи.

Уповповажеппй представttик праuiвнвкiв зобов'язусться:
2.7. Спраятч н€цежвому виконавню працiввиками cBoi.x трудових обов'язкiв,

дотриманню трудовоi i виробничо'i дисциплitiи. пiдвищенню продуктивностi працi,
2.8, Органiзовувати збiр та узапrльнення пропозицiй працiввикiв з питаltь

полiлшення дiяльностi Вiддiлу УФЗ. доводити iх до сторони власника й домагатися ii
реалiзачii. iнформувати працiвники про вжитi заходи.

2.9. За,хищати i предстазrrтги труловi, професiйнi та соцiальпi iнтереси працiвникiв,
у тому ,о.lслi при розглядi та врryrпованнi itlдивiдуальних трудових спорiв.

3. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛIСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ
I ВIДПОЧИНКУ

3.1. Реiким роботи, час початку i закiцченIrя роботи, перерви дJIя вiдпочинку i

харчуванItя! порядок застосування заохоLIень за успiхи у роботi iлисчиплiнарЕих стяпlень
за порушеняя тру,ловоi дисuпплiни встановлlосться вiдповiдно до законолаtsсlва
Правплами внутрiшнього трудового розпорядку (Додаток 1). Тривалiсть робочого часу
працiвникiв не може перевищувати 40 годип та тиждеЕь. Для окремих категорiй
працiвникiв може встацовлюватись скорочеItа тривапiсть робочого часу згiдно iз чинним
законодавством,

],2. У Вiддiлi УФЗ встановлrосться п'ятиденний робочItй тикцень з двоý!а



вихiJними днями, з rrаступяим режимом роботиi

- початок роботи - 8 год. 00 хв.;
- закiнчення роботп, KpiM п'ятЕицi- 17 год.00 хв.;
- закiнчення роботи в п'ятнццю - 15 год. 45 хв,;
- перерва для вiдпочиЕку та приЙмацня ixi - з 12 год. 00 хв, до 12 год.45 хв,
- вихiдяi дЕi - субота i недiля.
Напередоднi святкових i неробочих днiв тривалiсть робочоIо дня прачiвникiв

скорочусться па одну годиllу.
3.3, Тривалiсть octloвHoi щорiчноi вiдпустки прачiвItлкам встаЕовлюсться Ее менш

нiж 24 (двадцять чоr ttplI) калеllдilрних днi,
3.4. Графiк яадання щорiчних вiдпусток на наступний piк затверджусться не

пiзнiше 0l грудня поточного року. Прlr склаланнi графiкiв враховуються iнтереси
виробЕицтва, особистi iвтереси працiвникiв та можjlивостi для'iх вiдлочинку. Вiдкликання
з цорiчноi вiдпустки можливо проводити за зголоtо працiвника вiдловiдно до ст. 12

Закону УкраiЪи "Про вiлпустки ". Щорiчна вiдпустка може бути перенесена на вимогу
працiвпика згiдно iз cT.l 1 Закоtrу Украiни (Про вiдпустки)),

3.5. Право лрацiвника на tцорi,lнi основну та доаа t KoBi вilпус гки ловноi тривалос l i

у перший piK робоT,ц настас пiсля б Dtiсяцiв безперервпоi роботи в ycтaнoвi, а на друIий та
наступнi - згiдно з графiком вiдпусток, cT.l0 ЗУ (Про вiдпустки),

З,6. Працiвникам може яадавцтися вiдпустка без збереrкення заробiтноi плати за
бажавням працiвника в обов'язковому порядк) з причин та тривiLпiстю визЕаченою ст, 25

Закону Украiнц (Про вiдпустки).
3.7. За сiмейвимп обставинами та з iнших причин прачiвникам може ltадаватися

вiдпустка без збереженIlя заробiтноi плати на TepNtiH, обумовлепий уIодою Miж
працiвпиком i Роботодавцем, аJIе не бiльше l5 (п'ятпадцятIr) ка,rендарних дriв на piк (ст.

26 Закону Украiни (Про вiдпустки>),
3,8, За необхiдtriсть перiодичного виконання слуr(бових завдаЕь понад встановлену

rрива-пiсrь робочого час) надаваtи прачiвtlикам шорiчну додаIкову вiдпусIку {а

неfiормованцЙ робочиЙ день. Перелiк професiй та посад працiвникiв, для яких
всгlновлюсться неllормоваtlий робочий Jень. шо.]ас право на щорiчну додаlкову
вiлпустку TeplriHoM до 7 календарЕих днiв, додасться (Додаток 2).

3.9. Жiнка, яка працю€ i мае двох або бiльше дiтей вiкопr до 15 poKiB, або дитцну
iнвмiда, або яка усиновила дитипу, MaTepi iнвмjда з дитинства пiлгрупп А l rрупи,
одинокiй MaTepi та iншим особапt згiдно ст,l9 Закону Украirrи <Про вiдпустки> надасться
щорiчяо додаткова оплачуваЕа вiдпустка тривмiстIо l0 калепдарвпх днiв без урмувавня
святкових i Ееробочпх дtiв,

3.10, В мехах фонду заробiтно-l платlt та за рахунок iнших джерел (власЕих
коштiв) яадавати працiвникам додатковi вiдпустки, не передбаченi чинним
законодавствоNI, у випадках:

- особистого шлюбу - 3 днi;
_ шлrобу лiтей - 2 .lHi;
- сrtергi бrизьких ро:rrчiв - З:lti:
3.1l, З rreToro збере){iення робочих Ntiсць, у разi необхiдностi, запроваджувати

робот1 на }\ioвa\ неповного робочого часу (цеповний робочий день, неповЕий робочий
тцrкJень) з оплатою прачi пропорцiЙItо вiдпрацьованому часу. Запровадження
з.]iйсвюсгься згi.lrо з .шнни!t законодавством.

3.12. За зго,fою сторiп зNliнювати або запроваджуватц новий режим роботи в
окре\lих ст)кт}рних пi.]роt_]iлах. для окречих каtегорiЙ або окремих працiвникiв
вi.]ловi.lно .1о чи н ного ,}аконодавства,

3.13. Заrучати на робоry окремих працiвtlикiв у вихiднi (неробочi) лвi тiльки у
виIi]ючних випадках на пiдставi наказу Роботодавця за погодженням з уповноважеЕltм
пре,]ставЕlIко\{ згiдно з чинним законодавством.

3.14. Ко\{пенсувати роботу у святковцй, веробочий день вiдповiдяо до дiючого
]акояоJавства.



3.15. IBmi категорii працiвgикiв, якi мають право на додатковi щорiчнi вiдпустки
якi не передбаченi Законом Украjни (Про вiдпуски>, кер},ються спецiмьними
нормативнпми актами.

З,l6. ,Щжерелом фiнансування додаткових оллачуваних вi.лпусток е кошти

},станови. призначенi на оплату прачi,

4. ЗАЙНЯТIСТЬ ПРАЦIВНИКIВ
Роботодавець зобов'язусться:
4.1. Забезпечувати зайнятiсть працiвяикiв Вiддiлу УФЗ вiдповiдно до професii,

квалiфiкацii i трудового договору, форма i умови якого (тудового договору) ве можуть
погiршувати умови прачi робiтника порiвяяно з законодавством.

4.2, Ознайомити з умоваlми колективного договору пiд розпltску коr(яого
прачiвника.

4.3. Проводити вивiльнення та працевлаштування прачiвникiв при змiнi
в оргапiзачii виробяицтва i працi вiдповiдно до чинцого законодавства УкраiЪи,

4.4, Не допускати звiльценпя працiвника у зв'язку з лiквiдацiею робочого мiсця,
якщо до досягяенвя пенсiйвого BiKy йому необхiдво пролрацювати до 4-х (чотирьох)
poкiB.

4.5. При вiдсутвостi можлцвостi забезпечення повноi зайцятостi прачiвникiв
в перiод тимчасових економiчяих трудяоцiв застоаовувати гвучкi режими зайЕятостi
(яеповвий робочий час, скорочений робочий тиждеЕь, "подiл робочого мiсця"
Mix декiлькома працiвниками двома та бiльше),

Уповцоважепий представппк працiвпикiв зобов'язусться:
4.6, Вести роз'яснtовальну роботу з питань трудових прав та соцiальяого захисту

працiвникiв, якi вивiльвяються.
4.7. Розглядати можливiсть надаяня окремим прачiвникам переважного права

яа зберехенЕя роботи в межах дiючого закоЕодaвства,
4.8. Роз'ясвювати працiввикам напередоднi звiльнення про зобов'язанння

вiдшкодувати пiдприсмству заподiянi збитки у разi порушевпя ним вимог договору про
матерiальву вiдповiдальвiсть

5. ГАРАНТIi ПРАЦIВНИКАМ У РАЗI ЗМIНИ
ОРГАНIЗАЦIi ВИРОБНИЦТВА, ФОРМИ ВЛАСНОСТI,

БАНКРУТСТВА
Роботодавець зобов'пзусться:
5,1. Завчасно iнформувати (у ,аовiльяiri формi) уповноважевого представпика

працiвникiв у випадках реорrанiзацii, реструктуризачii, корпоратизацii, приватизацii.
передачi об'сктiв з державноi у ко1\{унаlьн1 власнiсть, зttiни власника. перепрофiлюваяня,
санацii, заIрози банкрутства (порушення справи про банкрутство), лiквiдачii установи з

rrа:анняпl iнфорлrацii про зап]lановапi роботодавце\l заходи, пов'язанi з ними звiльнення
прзчiвникiв. прrrчItни ictpoKlr t:tKltx звi.lьнень. Ki,rbKiclb i KaTetopii прачiвникiв. яких це

}lоле стосуватися.
5.J. Гаранц вати .]отрх\lання лрав ta iHlepeciB прачiвникiв. якi звiльняюrься

r зв'язк} зi зrriною органiзачii або форми власпос,гi, зокрема цодо порядку звiльненпя.
BlrmaTlt вихi:ноТ :опо\tоги, гарыtтiй працевлаштування. iнrлих пiльг i компенсацiй такцм
прачiвнпкаll-

YпoBHoBa',rieHпi-l представппк працiвнпкiв зобов'язусться:
5.З. Пре,rставляти права та iнтереси працiвникiв у вiдrrосинах з роботодавцем щодо

зrtiнtt opraHilauii або форrIrr B.racHocTi

б. оплАтА прАцI
Роботодавець зобов'язу€ться!
6,1, Форltувати фонд оплати працi згiдно з Порядком формуванпя фонду оплати



працi працiвникiв (Додаток З),

6.2. Використовуватц кошти, спрямоваlli tta оплату працi згiдllо з кошторисом
витрат на оллату праui. який складасться з витрат на оплату прачi по договорzlх. якi

уклапеяi Вi,чдiлом УФ3.
6.3. Оплату працi прачiвникiв Вiллiлу УФЗ здiйснювати flа ocнoBi Полох{евця про

оrцату прщi працiвникiв Вiллiлу УФЗ (,Щодаток 4) та ваказу про бюдхетву полiтику.
6.4. Проводити tlремiювавня прачiвяикiв за ocHoBHi локазники роботи, за високi

досягненяя у працi вiдповiдяо до Положев!rя про премiюванвя Цодаток 5 ).
6.5. Виплату заробiтIrоi плати проводити 2 раз\1 на мiсяць через промiжок часу,

що не перевиtцус lб (шiстнадцять) календарних днiв. в TaKi сгроки:
- l5 числа поточного мiсяця - за першу половину мiсяця;
- 30 числа поточного мiсяця основна заробiтна плата за поточний мiсяць,
Якщо день виплати заробiтвоi плати збiгаеться з вихiдвими або святковими дцями,

заробilна плата. в залежностi вИ яaяBHocTi кошгiв. може виплачуватися ранiше.
Оплату прачi праuiвrrикiв проводити в меr(ах кошторисяих призвачеttь.
6.6. Проводити обчисленвя середlrьоi заробiтноi плати дqя визвачення розмiру Bcix

виплат (оплата за час цорiчвоi вiдпустки, у т. ч, учбовоi; у разi тимчасовоi
непрацездатностi, вагiтностi i пологiв: компенсацii за невикористану вiлпустку; вихiлноi
допомоги у зв'язку iз звiльвенвям та iнших випадка.х) вiдповiдно до чивяого
законодавства,

6.7. У разi щорiчноi вiдпустки працiвяика проводити повний розрахунок заробiтноi
плати за фактично вiдпрацьовавиЙ час до початку вi.чпустки i за час вiдпустки. Виплаry
заробiтноi плати працiввикам за час вiдпустки проводити не пiзнiше нiж зд 3 (три) дпi до
i'[ початку (ст.21 Закону Украiни (Про вiлпустки>) (не пiзяiше, якза7 робочих дяiв до
початку вiдпустки повивея видаватися наказ па вiдпустку) при наявностi коrчтiв на

розрахуЕковому рм)тку Вiддiлу УФЗ
6.8. Оплаry праui за роботу

до ст, l07 КЗпП Украiни.
6,9, Оплату працi за перiод перебуванIIя працiвника у вiдрядженнi проводити

вiдповiдно до чцппого законодавства.
6.10. Вип,,1ата допомоIlt по тцlrlчасовiй нспрацездатностi та iвших виплат за

рахунок фонду соцiального стра\)вання з ги^lчасово'i втрати прачезлагносri пiсля
надходження коштiв на спецiмьпий ресстрацiйний paxylIoK в днi впплат заробiтноi плати.

6.1l. Виплату матерiальноi доломоги проводити в днi виплат заробiтноi плати
або впродовrк розрахункового перiоду.

6,12. Роботодавець при необхiдлостi IIа€ право здiйснювати змiву форм i систем
оплати працi за погоджеllllяv iз уповноваlкеним представЕиком прсчiвникiв i

впроваджувати ii не ранiше HirK за 2 пtiсяцi пiс:lя доведення до Bi.loMa прачюючих,
6.13, Роботодавець Nrа€ право постiйво прово.лити роботу з удосконаJIеЕЕя системи

оплати лрацi, пiдвищенвя зацiкавлеяостI ко,кного працiвника в результатах cBoei роботи.
6,14. УлrовIt роботи та оп-:Iати лрацi за сумiсничтвом визначаються чинним

закоцодавством.

Уповllоваrкенllй представвrtк працiвплкiв зобов'язусться:
6,15. Сприяти дотиN!анню TepMiHiB виплати заробiтноi плати.
6,16. Розг-rядатя Bci пптання, пов'язацi зi змiпою форм та систем оллати працi.

\tаlерiа]ьного сгиItуjlювання. виллаlи виllагород. vаIерidпьноi допомоги i чатерtмьних
заохочень. з врах)вdнняtt фiнансоsих \lо)кливостей ус]анови.

6.17, Надавати пропозиuii про встановлецня доплат та надбавок за пeBHi умови
працi (нiчний час, тиN!часове виконання обов'язкiв i т. п.),

7. охоронА прАцI
Робоl о.rавець }обов'яlусr ься:
7,l, Впровалясувати комплекснi ]а\о_]и шодо досяtl!еtlня встановлених норvаrивiв

безпеtп. ririrни працi ,]а виробничоl о середовиша. пiдвишення iсн)Tочого рiвня охорони
6

у святковi i веробочi двi здiйсяювати вiдповiдво



працi, запобiгацвя випадкам виробничого травматизму, професiйних захворюваЕь i аварiй
та коrrгролювати ii виковаяня (,Щодаток 6),

7.2. Вцдаватп в установлевий TepMiH працiввикам спецодяг, спецвзуггя та iнmi
засоби iн,шлвiлуальвого з&хисry вiдповiдно ло перелiку. смаденого на ocнoвi мпових
mrrу]евих норм. якщо факгичнi рtови прачi вимагаюrь ix застосування.

7.3. Контроlтовати обов'язкове повернення спецодяry, спецвзутм та iнших засобiв
iндявiдуального захисry. якi видаються працiвникам в ,lимчасове користування ic
власнiстю установи, у Bcix випадках звiльненяя працiвника, при переведепнi його на iвшу
посаду, дIя якоi видача спецодяry, спецвзуггя та iвших засобiв iцдивiдуального захисту
пе передбаченi нормами.

7,4, Виконувати заходи i здiйснtовати нагляд за стаЕом охорови працi та пожежноi
безпеки, забезпечувати пiдроздiли та робочi мiсця протипожелсним iHBeHTapeM,

вiдповiдяими iяструкцiями i лравилами.
7,5. Проволити iнструктаж прачiвникiв з правил охорони прачi та пожехноi

безп€ки.
7.6. Не допускати працiвникiв (rк тих, хто щойно rtрийнятий ва роботу, так

i переведевих з iнших структурних пiдрозлiлiв) до роботи без ознайомленвя з умовами
прачi на робочому мiсцi i, якцо чього потребують умови, без атестацii на знацня вимог
охорони працi, безпечвого виконавЕя робiт, виробничоi, caнiTapii i поrкежноi безпеки.

7.7. Створювати санiтарно-побуовi умови для вiдпочишку та харчувавня
прачiвникiв протягом робочого двя.

Уповноважепий представrrfiк працiвхикiв зобов'язустьсяl
7.8, Вести ро]'яснювмьн) робоlу з п тань вимог охорони прачi,
7.9. Сприяти забезпсченню лрачiвникiв слецодяlоl\l. спецв]уттям та iншими

засобами iндивiдуаrьЕого захисту.
7.10. Налавати пропозицii щодо полiпшепня умов безпеки та охорояи прачi,
7,Il. Конгролювати до]римання прачiвникаrtи норvативних aKTiB лро охорону

прачi,

S. СОЦIАЛЬНО_ТРУДОВI ПIЛЬГИ, ГАРАНТIi ТЛ КОМПЕНСАЦII
Роботодавець зобов'язусться:
8.1. З метою соцiального захисту працiвникiв уставови передбачаються TaKi види

матерiальноi допомоги :

8,l,1. Матерiальна допомога на оздоровленr{я.
Одноразова матерiапьна допомога IIа оздоровленЕя виплачусться працiвникам

Вiлаiлу УФЗ о:ин раз на piK в porмipi, шо ви }нэчасться норма l ивно-правови м и актами якi

регулюють оплату працi працiвникiв Вiдliлу УФЗ.
8.2. Пlтiвки на оздоровлеппя та вiдпочинок працiвникам та членам ix сiмей, а

також п}тiвки до дитячих оздоровчих закладiв моrк)ть надаватися яа лiльгових ploBax,
Рiшеняя про пiльгову оплату пуТiвок. придбаних за кошти Вiддiлу УФЗ або за

рахунок фонлу сочiшlьвого страхування з тиN!часовоi втрати лрацездатностi, приймасться
llача]ыtиком Вiддiлу УФЗ пiсrя розгляд1 KoMicii iз соцiальfiого страхування та за
пого.]ленIIяIt з },повноважениlt преlс l авнико\l прзчiвrrикiв,

Уловпова)ýеппй прсдставппк працiвпикiв :]обов'язусться:
8,3, Сприяги вирiшеннtо пиlань iз соцiальноtо захисt1 прачiвникiв,

9. fAPAHTli рАди прАцlвникlв
9.1. Роботодавець визнас уповноваженого представIIика прачiвникiв

повноважниtt предст.вником iHTepeciB прачiвникiв. якi прачюtоть у Вiддiлi УФЗ, i
пого.]жl,с з ниrt рiшення з питань, що с предN!етоý1 цього КД,

Робото]авець зобов'язусться:
9,2. Забезпечувати ремiзаuirо прав i гарантiй дiяльностi уповвовФкеного

:]Fe,]cTaBHltKa прачiвникiв, встановлених чинl]им законодавством, не допускати



бмежевня прав або псрсшкоджанвя ix здiйсЕенЕю.
9.3. Надавати бсзкоштовно цримiщеншr з yciM необхiлним обладцаrrням,

зв'язком, опа,IеЕвям, освiтлснням, прибиранФrм, траIiспортом для забезпечедня дiяльностi
уlоЕноваlкеЕого представяика працiввиr.iв, проведенвя зборiв працiвЕикiв Вiддiлу УФЗ.

Забезпечувати мохливiсть розмiщувати власву iпформачiю у примiщевнях i на
териmрii Вiддiлу УФЗ в доступних для прачiвникiв мiсцях.

9,4. Надавати незвiльнеяому вiд cBoix виробничих чи службових обов'язкiв
уповновФкевому пр9дставнику rlрацiвникiв,Iри години ва тиждень для викоЕапяя яим
ловноважень i громадських обов'язкiв в iHTepeca,x працiвникiв.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
CToporrп зобов'язуються:
10.1. Олив раз на piK спiльно аналiзувати cTatl викованвя КД та звiтувати про його

виконitння на загаJlьних зборах прачiвникiв.
10.2. Вiдповiдно до Закоfiу Украiни "Про колективяi договори i угоди" нести

вiдповiдальнiсть за:
- порушення i яевикоItапвя положень цього КД;
- невадання iнформацii, пеобхйпоi дrя здiйспення контролю за викоЕанням КД;
- }хилення вiд участi у переговорм по внесепвю змiн або доповцень до КД.
l0,З. У разi невикоЕаЕЕя полохень КД з об'екIивяих причцЕ (погiршенЕ,

фiнансового ставу тощо) пiсля проведення сторонами переговорiв сво€часно вяосити
вiдповiдвi змiни i доповневвя до КД.

Вiд працiвппкiв:

Уповповаrýеlоli-l предстдвпl!к

Робоlrr;lirвсць:

IlKa Вiллiлу УФЗ
iлч Уо)з ,r}K},

ецзв'

(IOpil'i Богдлн)

2021 р.

(Наталiя БЕРЕШ)

.mл J 2021 р.

т
працiвпикiв
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Додаток l
до Колекt,иввого договору

роботодавсць:

Уповвоважепий представtIик Т.в.о,пач .t а Вiддiлу УФЗ
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(IОрiй БОГДАН)
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о/,-rоЯ 202l р.
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прАвилА
ввутрiшпього трудового розпорядку Вiддiлу урядового фельд'€герського зв'язку

ДерrкаввоТ службп спецiального зв'язку та захшсry iвформдцii ]r'KpaIEIi
в MicTi Ужгородi

l. Здгальвi положепня

1.1. Вiдповiдво до Конституцii Украiни громаляпи Украlни мають llpaBo tta працю,
тобто на одержанЕя гарантованоi роботи з оплатою працi вiдповiдво до ii кiлькостi
та якостi i яе нижче встановленого держzвою мiнiмальноло розмiру, включаючи право
на вибiр професii, роду занять i роботи вiдповiдно до покликаняя, здiбвостей, професiйяоi
пiдготовки, освiти та з ура,хуванням спiльних потреб,

Трудова лисциплiна забезпечуеться створенням веобхiдних оргдriзацiйних,
економitших умов lця Еорммьяоi вцсокопрод}ттивноi роботи методами перекованяя
та заохоченЕя до с}аlлiвяоi прачi. ,Що порушвикiв дисциплiни застосов}.ються заходи
дисциплiнарного впливу.

1.2. МЕтою цих Правил е визначення обов'язкiв працiвникiв Вiддiл урядового
фельд'егерського зв'язку Держспецзв'язку в м. Ужгородi (лалi - Вiддiл УФЗ), пiдвищенвя
трудовоi дисциплiви, рацiонмьне використаяня робочого часу, пiдвиценвя
продуктrrвностi прачi, ефеrшввостi дiяльностi устаtrови, якостi роботи.

1.3. yci питанпя, пов'язавi iз застосуваllцям Правил внуцliшвьоI.о трудового
розпорядку, вирiшус начальник Вiддiлу УФЗ.

1.4. Правила ввутрiшнього трудового розцорядку поширюються на ycix
працiввикiв Вiддiлу УФЗ.

2. Осповlti обов'язкrt працiвпикiв

2.1. Працiвники Вiддiлу УФЗ зобов'язанi:
2.1.1. Працювати сумлiнно, добре знатп свою справу i постiйно поглиблюватп cBoi

знмня, виконувати випtоги трудового договору. правила внррiшнього трудовоIо
розпорядку, точно i сво€часно виконувати cвoi обов'язки, правомiрнi накази
та рзпорядження адмiнiстрацii установи, виявляючи при цьому необхiдну iнiцiативу,
1триrlуватпся вiд дiй, що заважають iвшим працiвнпкам вцконуватп ix трудовi обов'язки,
]оти\lvватись трудовоi дисцпплiни.

2.1,2, Неlтильно дотримуватись вимог
!ормmпвних a!ýiв ГУ УФЗ [ержспецзв'язку та
с!ецiлБяого зв'язку та захисry iнформацii Украiви.

2.1,З, Виконувати вимоги щодо дотриманtlя режиму ceKpeTHocTi з питань з,цлсту
.]eprкaвHoi тасrtницi, конфiдеяцiйноi iпформачii з обмеженим доступом, що с власнiстю
-]срriави.

2.1.4. Пiдвtrцувати продуктивнiсть прсцi, свосчасно i ретельно виконувати
9

законодавства Украiви, а також
Алмiнiстрацii Державноi служби
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]зв.fаянJl. Hop\toвaнi виробIlичi завданIlя! пiдвищувати свою квапiфiкацiю, домагатись
впсоюк покiвпикiв у роботi.

1.1.5, Полiпшl ва ги якiс гь робо ги ra :о гримувагись lехнолоl iчноI дисциплiни,
].1.6. Вхивати заходiв до негайного усуненrш причия та умов, якi перешкоджають

збо },сЕlа]нюють норммьне виконання робiт (аварiя та iнше) i TepMiHoBo повiломляти про
,ie. по стаT ося, роботодавця.

1,1,7. Утримувати сво€ робоче мiсце, обладнаuня та пристроi в лорядку. чистотi
:l.,ггаsно\!\сlанi.аlако)кдоlрим)ваlисьчисгогиувiл.лiлi га на териr opii уп равлiння,

].L8, Зrrаlи iвиконуваги вt{моги пормаIивних aкliB про охорону прачi. rexHiK1
безпекл на виробництвi. виробничу сэItiI apiIo i про l ltпох(ежну безпек5 ,

2.1.9. Берегти та дбайливо використовувати для виробtIичих потреб матерiальяi
цiнностi устаяови, обладнавня та TexHiKy, дбайливо ставитися до iHcTpyMeHTiB.
виrliрювапьних лрилалiв. спечо:ягу ra iнших предvеriв. економно виФачати ]\lатерiми.
енергiю, паливо, iншi матерiальнi ресурси.

2,1.10. Коло обов'язкiв (робiт), що ii виконус кожнцй працiвцик за свосю
спецiа.rьцiстю, квfuliфiкацiсю чи посадоlо, визIIачаеться посадовимй iнструкчiями
iпо.]ожеfiuями, затверджениN(и в устаЕовленоN!у порядку, квалiфiкацiйними довiдниками
посад, правилами внутрiшнього трулового розпорядку та умовами трудового договору.

3. осповпi обов'яrки Роботоддвця

3.1, ПравильЕо органiзувати працю пiдлеглих працiвцикiв, щоб кохний працював
цо своiй спецiал5ностi та квалiфiкацi!', мав закрiплеве за ним робоче мiсце, забсзпсчити
здоровi та безпечнi умови uрацi, справпиЙ cтzlн технiки та iвцого обладнаяЕя, а також
яеобхiдвими матерiа.'lами i iпшими ресурсами, Ееобхiдними ,ши безперебiйвоi i ритмiчноi
рботи.

З.1.1, Створювати умови для нормальноi роботt та пИвищення продуктивяостi
працi шIцхом впроваджеяня HoBiTцix досягнень науки i технiки, здiйсвювати заходи
по пiдвищенвю ефекплвяостi виробЕицтва, якостi роботи, покращсвню органiзацii
i пiдвищенвю культури виробЕицтва.

3,1.2. Розвивати кращi форми оргавiзаuii та стимулювавtrя працi, запроваджувати
вивчеЕня цередових прийомiв i методiв роботи.

3,1,3, Постiйно удосконlчlювати органiзачiю оплати i нормування прдri.
застосов},ючи копективri форми оргавiзачii i оплати працi за кiнцевими результатами
роботи. забезпечувати MaтepiaJlbHy зацiкавленiсгь працiвникiв в результатах 'li особистоi
працi в загальltих пiдс}аrках роботи. спiввiлношення Mixt ростом продуrстивностi прачi
i ростом заробiтвоi плати, ековомне i рацiовальне витрачання фонлу оплати прачi,

3.1.4. Забезпечувати дотриманrrя трудово1 та виробничоi дисциплiви, постiйцо
здiйсЕювати органiзацiйну i виховну роботу, ваправлену на ii укрiпленнr. рацiонально
використовувати трудовi ресурси. застосовlrвати мiри впливу до лорушникiв тру.ловоi
.щсццпдiни.

3,2.,Щотримуватись законодtвства про працю. охорону прачi i полimлувати умови
працi, забезпечувати IlaJIeжHe технiчве обладнаяяя ycix робочих мiсць i створювати дrя
вlц умови працi, якi вiдповiдають правилам охорояи працi, технiки безпеки, caBiTapii
тощо.

3.З. Прпймати нсобхiднi за,ходи з профiлактики виробничого тавматизму,
фiйних та iнших зaiхворювань прачiвникiв у випадкчlх, передбачеяих
пщаодаастаом, своечасво tадавати пiльги i компецсацii в зв'язку iз шкiдливими },!повами
щолi (схорчений рбочий день, додатковi вiдпустки тощо), забезпечувати вiдповiдно
,D дitощ порм i полоr{ень спецiальним одягом, взуттям та iншими засобами
i.,tFri ýЕБЕого захисту.

З.4. Постiйво rсонтролюватIл зЕацня i дотримання працiвникaми вимог вормамвЕих
аrгЬ з охорни працi, технiки безпеки. виробничоТ санiгарii та протипох{ехФоi охорони.

3.5. Створювати умови праuiвникам для пiдвищення пролуктивностi праui.
фсrгшвостi i полiпшевня якостi роботи, зниження собiвартостi, рацiонмьного
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вIlхорt!стмня робочого часу, MaтepiatлiB, eHepriT, iвших pecypciB.
3.6. Забезпечити систематичrtе пiдвицення дiловоi (виробничоi) квалiфiкачii

прчiвпикiв i рiвня ix ековомiчних i правових знавь.
j.7. Свосчасно розглядати i впрова:>r<увrги винаходи T:l рачiона.пiзаторськi

:г\,поrllцii. пiдтримува]и i заохочуваrи aBTopiB с,lворенllя iнтелектуальноi власносli.
].:гl!я rи розвиlку lехltiчItоi Iворчосli,

3.8. Створtовати в працiвникiв пеобхiднi уN!ови Julя виконанвя cвojx повноважень,
]ч:цяюмти сприятливий психологiчний клiмат, дiлову, творqу обстановку, розвивати
::iillianrBy i активнiсть працiвникiв, забезпечувати ix участь у керiвництвi лiлприсмством.
псlвною rliрою використовувати рiзнi форми самоврядування для полiпшення управлiння i

оргалiзачi'i робоlи установи: свосчасно розlляда,lи криlичнi зауважеяня прачiвникiв i

повЬоу,,lяlи Тм про вжити заходи,
3.9. Приймати необхiдвi заходи цодо дотримапня режиму ceкpeтHocтi з пптаЕь

]а\исту державноi таемницi, копфiденцiЙноi iltформацii з обмежеяим доступоN,t,

JJ ( власнiстlо дер)кави ilстанови. вiлповiдItо до чинного Jаконодавства.

4. Робочrtй чдс та його впкорltстаппя

4,1. Для Bcix працiвЕикiв Вiллiлу УФЗ встаяов,rIIо€ться такий реr(им роботи:
- почаlок роботи - 8lод, 00 хв.:
- закiнчення роботи, KpiM п'ятницi - 17 год, 00 хв,;
- закiЕчеЕня роботи в п'ятницю 15 год,45 хв,;
- перерва для вiдпочинку та прийманlIя iki з12год,O0хв. до 12год.45хв.
- вихiдвi дrri - субота i недiля.
4,2. На прохання працiвника Роботодавцем Ntoжe б)тtl встановлено iвдивiдуatJ,IьЕий

графiк роботл та обiдяьо'i перерви,

5. Заохочспшя за успiхп в роботi

За зразкове впконання cBoix трудовпх зобов'язань, бездогаяну роботу, новаторство

у працi, пiдвицення продуктивностi прачi, творчу illiцiативу. винахiлливiсть у роботi,
передання передового досвiду роботи iншим працiвникам, за багаторiчну iсумлiнну
працlо, за попередr(ення аварiй, пошкоджень основних засобiв iспоруд, економiю коштiв,
за iншi досяпIенпя в роботi дrя працiвникiв i,lожуть застосовуватись заохочеЕця:

5.1. За рiшеrrням начальника Вiддiлу УФЗ:
- оголошення подяки;
- премiюваrrяr;
5.2, НагороджеЕня державними та вiдоNtчиN|и нагородами за подаяням цачмьника

Вi:лiлу УФЗ,
Допускасться одночасне застос),вання декiлькох заходiв заохочення.
Заохоченяя провадпться цаказом начrtльвика Вiдлiлу УФЗ. Цей наказ

t прлjlюдню€ться, а у тру.ловiй книжцi працiвника робиться в установлевому порядку
зi-lлоЕiдний запис про заохоче ня,

Прачiвнпкалt, якi суп{лiriно виконуоть своi труловi обов'язки, моr{уть
з },стаяовлево[lу порядку надаватися переваги та пiльги в соцizlльно-культурноIrу
.-6с_T l,говувавнi, а також перевага при просувапнi по роботi,

6. ВИповiдальпiсть ta порушспllя трудовоi дисцпплiltfi

6.1. ПорушепЕя трудовоi дпсциплiни, тобто невикояанвя чи веца,,Iежне впкояанвя з

зrirв прaцliвника покладевих на Irього трудових обов'язкiв, тяпiе за собою застосуванЕя
]a\o]iв .]liсцип-Iiнаряого впливу, а також застосуванвя заходiв, передбачевих чпнrrим
зrопо:авством Украiни,

6.2. За порушення трудовоi дисциплiни до працiввика може бlти застосовано
::_в& о.]дя з тахих ]аходiв с,lягненllя:

l ) .tогаяа;
]l



2) звiльнення.
6,3. Звiльнення в якостi дисциплiнарного стяIненвя NIоже бути застосоване за:

- сястематичне невцконання працiвникоNl без поважних причин обов'язкiв.
:tlЁ]а.]ених на нього трудовиNI договором a{Jo правиламй вн}трlшнього трудового

;$Jпоря-]лi). якшо до прачiвниtса pJllime JJсlосов)вмися }аходи дисциплiнарного чи

:аr\tа-]ського стягнення;
- прогул (в тому числi вiлсутностi на роботi бiльше трьох годин протягом робочого

:j.l | без поважних лричия;
- появи Еа роботi в нетверезому cTaHi, у cтaнi наркотичноIо або токсичного

aп'яltiяяr;
- вчипення за мiсцем роботи розкрадапЕя (в тому числi дрiбпоrо) майва власника.

встанов.]еяоIо вироком суду, цо набра8 законноi сили. чи постановою органу1 до
коrtпетевцii якого входить накладенЕя адNIiнiстративIlого стяпtення або застосування
за\о,]iв Фомадського впливу,

- винЕих дiй працiвника, який безпосередньо обслуговуе грошовi або товарпi
цiнностi, якщо цi дii дають пiдстави для втрати довiри до Еього з боку алмiнiстрачii або
\ повновахеного ниII органу;

- вчиЕення працiвником, який виконус виховнi фупкчiI, аморального проступку, це

сlrriсного з продовя<енням даноi роботи.
6,4, ,Щисutrплiнарнi стягчення застосовуIоться нача,,lьникоl!t Вiддiлу УФЗ

безпосередttьо пiсля впяв-пенпя порушення, a-,le не пiзнiше одного мiсяця з дня виявлепня
порушення, не враховуlочи часу хвороби працiвника або перебуваяня його у вiдпустцi.

Дисциплiнарrtе стягнення, в окремих випадках, може бlти накладене не пiзнiше
шести мiсяцiв з дня вчиненвя проступку.

До застосування дисциплiЕарного стягненIlя в-IасrIик або уповноважевий ttиIt оргаtI

повинеЕ заr@дати вiд лорушнцка трудовоi дисциплiяи ппсьvовi поясневня.
6.5, За кожце порушення трудовоi дисциплiпи може бути накладене лише одне

дисциплiнарне стягнення.
6.5. Якщо протягоNl року з дня накла.!ення дисциплiнарного стяrнення

на прачiвникз не буде нJкладено ltoвe стягнення працiвник вважа.ться таким. який не

був пiддаrlий дисциплiIIарIIоп{у стягЕенЕIо,
6,6. Роботодавець за свосю iнiцiативоlо або за клопотавням працiвникiв може

впда,гц пакaLз про зяяття дисцпплiнарного стяIl]ення, не чекalючи закiнчення року, якцо
лрацiввик не допустив HoBoIo порушення трудовоi дисциллiни i при цьо,\lу виявив себе як
хороший, сумлiнний працiвник.

б.7. Про] яl ом lерч iHy дi'i дисци пл iHapHol о с l я гl lel! ня. заходи ]аохочення. зазначен i

),цих правилах! до працiвника не застосовуIоться,
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Bi-r поацiвнrrкiв:

}'поввоважепий прсдставппк
ItIlKIa iлу УФЗ

в м.Ужгородi€ц]в]

(tla,t,a"rbi БЕРЕШ)

И."о 2021р.

Робоr,олlrвсць:

Т.в,о.на ика Вiддiлу УФЗ
Дср язку в м.Ужгородi

Додаток 2

до Колектпвuого договору

(lOpiil БогдАн)

2021 р.

список
посал, робiт та профссiй для яких встаповлtо€ться шеltормоваrrпй робочий день,

шо дас право rla цорiчllу :олаткову вiлп} cr ку ]а особлившй характер прsцi

Пiдстава: 13т..8 Закону Украiни <Про вiдпустки>,

]э

л! Найменувапня посад

Иакспмбльrrs трявалiстI
шорiчяоiдодатковоI

вiдпустки
(в календаDних дняr)

]
Начальяик сектору бухгалтерського облiку - головний
б\тг&qтер

,7

2, Бухгалтер ceк,lop] б] хгмтерського облiку :l

з.
Старший iпспектор з органiзачii захисту секретяоi
iнформацii (секретне дiловодство)
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Bi.r пDацiвttпкiв:

!'повповаrкеltllй прсдставIlItк

Додаток З
до Колеr(Iпsпого договору

роботодлвець:

пfiка Вiддiлу УФЗ
iлу УФЗ
в м,Ужгородi

в'язку в м.Ужгородi

(Наталiя БЕРЕШ) (IОрiй БОГ[Аll)

2o2l р. 2О2| р.

ПОРЯДОК ФОРМУВЛННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦI

Фоrrд оплати працi форму€ться вiд штатноi чисельЕостi.
Фоцд оплати працi (освовна та додаткова заробiтва плата) осяовних виконавцiв

G&,Iадаеться з оплати працi за договорами, якi укладенi Вiддiлом УФ3. Мiнiмально
необхЙний обсяг робiт для основних виконавцiв визнача€ться, виходячи з фояду оплати
працi згiдво iз штатним розкладом з }?ахуванням ycix вилiв надбавок i доплат, що
sспlllовленi вiдповiдно до чинпого законодавства Украiни. При збiльшевнi обсягiв робiт
сrономiя фонпу оплати працi (рiзниuя мiж фондом оплати прачi, що }творений по

укjtадеяих договорах та фактично нар€Lr(ованим фоядом оплати працi по тарифяим
gTaBKaM (посадовим окладам) з ура,\увавяям ycix видiв надбавок i допдат, який вiдяесеЕий
ва цi договори) ЕапрzlвJlя€ться на премiювавня працiвникiв за виробвичими результатами.

Оплата Bcix видiв вiдrтусток, а також компеисацiй у разi rrевикористмня tцорiчних
вйпусток (осцовноi та додатковоi) здiйсвюеться в межа,х кошторисних призяачень,

Iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати! що входять до фонлу оплати працi,
i якi передбаченi колективвилt договором! визвачаються кошторисом витрат по вадавню
трулових i соцiальних пiльг.
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Bi_] пDацiвllпкiв|

!'повllоваrriешпit предстаltIIllк

Додаток ,l

до Колективвого договору

роботодавець:

Т.в.о.пачдлыtика Вiлдiлу УФЗ

(Ilа,rллfu БЕРЕlJI) (IОрiй БОГДАI,t)

202l р. 2021 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЛАТУ ПРАЦI
працiвtrикiв Вiддi"qу урядового фельд'сгерського tв'язку Дсржаввоi службrr

спсцiальпого зв'язку та захltсту itlфорпtацii УкраiЪп в Micтi Ужгоролi

l. Загалыri lrоложсttttя

1.1. Положення про оплату працi працiвникiв Вiддiлу урядового фельд'€герського
зв'язку Дерхавноi службп спецiаIьного зв'язку та захпсту iнформаttii Украiнп в MicTi
Ужгородi (лапi - Вiшiл УФЗ) с склаловоlо частиною Колективного договору.

1,2, Положення про оплату працi працiвникiв Вiддiлу УФЗ спрямоване ва
забезпечецня сти\Iулюючоi фуItкцii заробiтяоi плати i поширюсться яа праuiвникiв, якi

}кlали трудовi договори, в тому чlrслi i контракти, з роботодавцем Вiл.лiлу УФЗ,
l.З, Полоr(еЕtIяL про оплату працi визначаються форми оплати прачi. види i розмiр

,]оллаг i lI:rдбавок. },IIови Iх всlаllовлеIlня iопл,lIи,
1,4, Дiя поло)(ення набирас чинносli 1 \loMeHTy затвердження i трива. lo

приЙняmя нового Положення.
1,5, Вiдповiдно до Закону Украiни ''Про оплату прачi " фонд оплати прэцi

складасться зi
- фонду основноi заробiтяоi плати;
- фонду додатковоi заробiтtlоi lrлати;
- iнших заохочувапьнrtх та компенсацiйних виплат.
Основна заробiтrtа плата впплач)сться прirцiвникаN! за виконану ними роботу

вi.]повiдно до визIIаqеIlих цорм прачi (норми часу, впробiтку, обслуговування, посадових
онадiв) iвстановлюсться у виIлядi посадових оклалiв (тарифних ставок), вiдрядних

р]цiнок,
Додаткова заробiтна плата вклlоtцс доплати, вадбавки, гарантiйнi i компеясацiйЕi

зпп.]ати, передбачецi чинпипл законодавством, премii, лов'яздIi з викояанвям вItробничих
ззв:аяь i функuiЙ, оплату за невiдпрацьовацiй час (оплата ocнoBнo]i та додаткових
-!пrсtок. rцо ви]lIаченi законодавс l вом ,t а коJекгивIIи]\! договором. iншi види оплаг. rцо
,::,e_tбa,rcrri закоllодilвсlвом зJ невi:працьоваНИй ЧаС),

IIrшi .аuхочув.rльнi ta коlIпеttсацil'itti вип,lаги включаюlь винагороди та премiI. якi
ч:]jоть одноразовий характер, компеясацiйнi та irrmi грошовi й матерiальнi виплати! якi не

:aр!е-]баченi актаlltи чинного законодавства, або якi провадяться понад встановленj
-lзначенIlI1и актами норми,

II. УDtовп оплати прsцi

2.1. Форпли оплати працi в ycтaяoвi (погодинна, погодинно-пре\tiмьна)
:- : Jtlов.llоlurься вiдповiдно до Katet opii працiвникiв,

2,2. Посадовi оклади (тарифнi ставки) працiвникiв встановлlоlотьс, вiдповiдно до
Сlэlпt посадових окладiв працiввикiв Вiддiлу УФЗ, Iз змiпою економiчного стану та

l5

в м.Ужгородiпрацlв1lllкlв уФз
в м,Ужгородi



-;:ý-.i]!а_]зя{tх aKTiB Украiнп щодо Miнiмa-'lbнoi заробiтЕоj плати та оплати працi, вносяться

i:_:.,зц]ti ]\tiни.]о опlа]и прсцi la схеми посадових окладiв.
].j. У випадку необхiдностi за рiшенIlям Еачапьвика Вiддiлу УФЗ Еа деяких видах

1'6::. робота працiвникiв може регулlовагисЬ графiкамп роботи (змiнностi) з введенtlям

.=.1.rЬ*о.о облiку робочого часу, При uьому графiки роботп (змiuностi) повиннi

ý ]}.ti,lятпсЯ такиNt чином, щоб тривалiсть робочого часу за облiковий перiод не

:<]aзitцý,ваlа норммьвого числа робочих годин, передбачеЕих КЗпП УкраIни,
]..l. З метою заохочеЕня, iнiцiативного i сумлiнпого виконання обов'язкiв,

=_ 
J::5BиKa\t мож}ть встаЕовлюватися надбавки i доплати вiдповiдно до Перелiку

-::_-;я]х} встановлення доплат i надбавок ло тарифних ставок i посадових окпадiв

=.]:_jяrt(iв Вiддiлу урядового фельд'€IерськоrО зв'язку Дерхавrrоj служби спецiаrlьного
]6-f]r] m захисту iнфорN!ацii Укра'ilrи в Nricтi Ужrородi (Додатки }Ф 1, 2).

f.5- оплата праui за роботу в Еадурочний час, у святковi i неробочi лнi
r:i.нrосгься вiдповiдно до чинноrо законодавства УкраiЪи,

1.6. Оллагу ta тимчасоsе ]апliшення вiдс)тнього працiвника проводиги вiдповiдно
,:!а tшнного ЗаконодаВства,

2.7. ПрацiвIlикам, якi працюtоть ]а сумiсництвом, оплата працi здiЙсню€ться

зз факrичяо викоЕану роботу. Улtови роботи за сумiсництвом працiвникiв визначаоться

Кзбiнетолt MitricTpiB YKpairrrt.
2.8. оллата працi прачiвяикiв, якi виконують роботу за договорами цивlльно-

:iJвового xapaKlep). визначэсгься )vова\iи цихдоIоворiв,
2,9. Оплату прачi працiвникiв проводити в Nlежм кошторисних призваче!rь.
2,10. Прп ук-lаданнi трулового договору з прirцiвником, адмiнiстрацiя зобов'язаяа

.]оводи,lи до лрацiвника Bi.aoMocTi про )мови оплJIи прачi. розмiри. поря.аок iтермiни
вип.rlати заробiтноj плати.

2.1l. Про яовi або змiну,лiючих умов оплаги прачi в бiк поIiршевня, повiдомляти
працiвЕика яе пiзнiше як за два мiсяцi до ix запровадя(ення або змiни.

lб



Додаток 1

.чо Положення про оплатl прачi
прачiвникiв Вiл.лiлу УФЗ

пЕрЕлIк
падбавок i доплат до посадовпх окладiв

працiвllикiв Вiдлiлу УФЗ Держспецзв'язку в м.Ужгородi

. ]Tlt illi.l61tBlrл Розмiр доплат i нддбавок

50 О% посадового окладу працiвниI{а

Розмiр вадбавки до посадових оклалiв (тарифних
ставок) визначають вiдповiдпо до п. 2 та п. 3
(Полохення про види, розмiрп i порядок вадаввя
компенсацii у зв'язку з роботою, яка передбачае доступ

дерхавЕоi таемвицi))J затверджеяиЙ Поставовою
абiuету MiHicтpiB Украiни

15 червня l994 року Ne 4l4

10О% посадового окладу працiвника

50% посадового окладу працiвника

оплАти

За ведення вiйськового
лiкч вiйськовозобов. i

ризовникiв та бронювання
iйськовозобов.

Ъ розширеЕня зопи
.бс:]},говуваЕня або
збLrьшення обсягу робiт

впкоIlання
oi роботи

особливо
на певний

складнiсть, tапр}Dкевiсть
50 9/о посадового окладу працiвпика

роботi

одному працiвнику не обмеж},lоться
ними розмiрами i визначаюгься нмвнiсгю

ii за тарифнимп ставками i окладами сумiщецих
працlвЕикlв

До 50% посадового окладу (тарифвоi ставки)
вiдсутЕього працiвника

Виплату надбавок i
iЕъ]'сгерського зв'язку
aDaltюрясних призЕачень,

доплат до посадових
Дерхспецзв'язку в

окладiв працiвникiв Вiллiлу урядового
Micтi Ужгородi проводитп в межах

досяIневня

роботу умовах
обмея{евь

використавня в роботi
езiнфiкуочих засобiв

сумlщення професiй
посад)

1,7

.l, \lJ]ill

50 Ой посадового окладу працiвника



Додаток 2
до Полоя(ення про оплату працi

працisникiв Вiддiлу УФз

порrцок
ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВОК I ДОПЛАТ

1. Надбавка за високi досягпеппя у працi

1,1. Надбавка за високi досягнення у працi встановлюсться керiвникам, фахiвцям,
lEileý:..Ba.aM, службовцям за p.LxyHoK i в межах фонду оплати працi в розмiрi до 50%
ý,\rrого окладу,

i.]. Оцiнка якостi роботи для встыIовлевня надбавки за високi досягнення у працi
ЕЕз прводитися на ocнoBi облiку обсягу i складвостi виконуваЕих обов'язкiв,
чa_tбачених посадовими iнструкцiялlи. нормами працi. TepviHiB i якосri ix виконання.
lE !1I ца ocвoвi критерiiв, що характеризують ква,!iфiкацiю працiвника,
а'о хоупетентнiсть, вiдповiдмьнiсть та irriцiативнiсть в роботi.

1.3, Складнiсть виковуваних робiт визпача€ться шляхом зiставлеrrня фактично
Е(lя}ъаноi роботи з виIlогаNiи посадовоi iHcTpyKtlii. Складнiсть роботи пiдвицусться при
ýъ-те\tатичноNtу i якiсному виконыIнi окремих чи частипп функцiЙ по вицiЙ посадi,
ýBatнпi декiлькох дiлянок роботи, виконуваних працiвникаNlи одноймеяних посад,
:+-онмьяiЙ вiдповiдальностi за виконувану роботу i rrаданнi допомоги виковавцям
! цЬвищеннi ix квалiфiкачiйного рiвrrя.

1.4. При встановленнi яадбавки врахов)ються Bci критерii, що характериз).ють
iiваliфiкацiю працiвникаj piBeHb ocBiTп iтривалiсть роботи по спецiмьностi, яка слрияе
наб!'ванню спецiальних зцань i досвiду виконаItпя роботи,

1.5. Розмiр надбавки встанов,lюсlься в ,lzrлeжllocтi вiд складностi виконуваl{оi
!оботи чи результатпвностi прачi. Показники, якi визЕачають складнiсть
: рзуrьтативнiсль прачi. прелставленi в tабличi,

Псрелiк показпикiв складllос,гi викоцувапоi роботfi
та результатttвtrостi праui KcpiBltиKiB, фахiвцiв i службовцiв

1,6, Надбавки за високi досяIненця у працi вс,гановлrоються наказом начatльЕика
З:],Ji,r),УФЗ на пiдставi доповiдних (рапортiв) керiвникiв структурних пiдроздiлiв.

1.7, При погiрцецнi показнпкiв роботи rlацбавка змепшусться чи вiдмiuясться
:..знiстю наказопI начмьпика Вiллi",rу УФЗ,

1.8, Надбавка встановлю€ться ,гiльки на перiод роботи на давiй посадi чи на час
эа\овalняя додаткових робiт.

2. Надбавка за влкопаппя особлltво важливоi роботи.

2.1. Надбавка за викоЕанItя особливо важливоi роботи встановлю€ться керiвника,м,
laliBrurr, професiона.Iам, службовця1\1 за paxylloK i в лtежах фонду оплати працi в розмiрi

l8

Наilмепувапllя ПоказIlпкп, що характсря}уlоть скляднiсть
впкопYвапоI Dобот чп DезYльтатявнiсть Dоботи

Керiвники l.Яхiсне виконання робiт чи фун,rцiй пiдроздiлом.
2. Зросгання прод)кгивносli працl } пiдлорядкованих сгр}ктурах при yMoBl
виконанн, Bcix плановпх показцикiв роботи, завдань, а також додатховrlх робiт.]. lФахiвцi.

|лрофесiонали
| службовчi

].якiсне виконання частини обов'язкjв по влцiй посадi. а також виконаяня
складнЕх додаткових робiт.
2.Осво€ння декiлькох видiв робiт, вихоlIуваних працjвнихами однойменних посад,
] ВдосконаJення систеvи облiку ллая}вання госпро}рахункових покаlялкiв,
4 Досlрокове ] лкiсне виконання lавдань проlягоv тива,lоло перiоду,
5,Учасrь у роrробцl l впровадженнirdIоJiв цодо прискорення яауково-lеj\нiчяого
прогресу, лiдвицення ефективностi,



_ 
, i-.:] J[]cil.toBoIo оклдJt',

_ - .:_:_:ll;18Ka la LlllKoHal]llя особ]lll8о Banijlll]}oT робо1.1l встаIIов-,llос,lься
. _:-: робо1ll,

на перlод

i,3. РозrriР надбавки встановлIосться в залежпостi вiд завдань та фlякцiй, якi
LЕr.].]!оться на лрацiвника.

3. Надбавка за складнiсть, папружепiсть у роботi

],l- Надбавка за складнiсть, яапруженiсть у роботi встановлrостьс, керiвникам,
!лtj-:.ач. професiонапам, слуr(бовцям за рахунок iB межах фонду оплати працi в розмiрiЛ i-j ! aОСаJОВОГО ОКЛаДУ.

31, Оuiнка якостi рОботи для встановлення надбавки за складнiсть, напруженiсть }tЁ-п повяцна проводитпсЯ на ocнoBi складносТi виконуваrrих обов'rзкiв, пфелбачеяиijЕ,,:Llвll\(И iнструкцiями, пормамп працi, TepMiHiB i якостi ii виконаннr, а також нааъ,.i. rтитерiiв, цо характериз},1оть ква,riфiкацiю працiвнпка, його компетентuiсть,
r&,BiJalbнicтb та iяiцiатпвнiсть в роботi.

].3. Складнiсть викоI]уванпх робiт визначасться шляхом зiставлення фактичноЕ-.а}ъаноi роботи з вимогаNtи лосадовоi iяструкцii. Складнiсть роботи пiлвпщусться при
ýь-:a\iатичноvу iякiсному виконаннi окреми\ чи частини функцiй по вищiй посадi,B.cBBi декiлькох дi-rяиок роботи, виконуваllих працiвним;и однойменнпх посадj
Е_ý-оflа]ьнiй вiдповiдмьностi за виконувану роботу i яаданнi допомоlи виконавцям
. ii_]вищеннi ii квалiфiкачiйного рiвня.

3.4. При встановленнi надбавки враховуються Bci
влiфiкачiю працiвяика, piBeHb освiти i тривмiсть роботи
в5lвавrrю спеdальпих зцапь i досвiду виконанЕя роботи,

3.5. Розмiр надбавки встаяовлюсться в запежностi

критерii, цо характеризують
по спецiмьцостi, яка сприя€

вiд складцостi викон}ъаноi
рботи чи результатIlвностi працi.

3.6. Надбавки за складнiсть,
Ьчшьшика Вiллirry УФ3.

напруженiсть у роботi встановлюю-l.ься наказом

4. flоплата за впкорпстаItпя в роботi дезilrфiкуючих засобiв

4,l, ,Щоплата за використапня в роботi дезiIrфiкуючих засобiв, а також працiвнlIкам,
;,ti зайнятi лрибиранняII туалетiв проводитЬся з NIетоЮ упорядкуваявя оплати лрацl
::]щiвликiВ установи, а також створеннЯ ltеханiзму пiдrриманвя'на постiйному piBHi
хi;клосадових спiввiдношень в оплатi працi, вiдповiдно до По"aчпо"п Кабiнету MiHicTpiB
!'i.Taiни вiд З0,08.2002р. Nч1298 (Про оплату працi працiвникiв ца ocHoBi €линЬi тарифноi
::тrtи розрядiв i коефiцiентiв з оплати працi працiвrrикiв установ, закqадiв rч op.uni.iuiЛ
:rleltrlx гмузей бюджетноi сфери>,

.1.2. Розмiр надбавки встановлю€ться у розмiрi 10 BilcoTKiB посадового (мiсячяого)
- rlaJy,

4.3, Надбавки встановлtоtоться наказопt Начапьника Вiддiлу УФЗ .

5. Доп",Iата зд суýriщепltл профссiй (посад)

5,1, Доплата за сумiщеrlня професiй проводиться працiвниковi, який виконус в
1*-:aHoBi поряд iз свОсю ocHoBHoto роботою, обумовлепою трудоч"" до.очuро", додur*очу
;l.-боц за iншою професiсю без звiльнення вiд cBoci основноiiроботи.

5.2, Доплата за сумiщення професiй проводить"" за pu*y"on одержаноi eKoHoltii
f: :]осадовим окладолt (тарифноrо ставкою) сулriщеного працiвника,

5,З. Пiдставою для суплiцеппя професii (посади) мас бути наявнiсть професii:-\ли), яку сумiщають у штатно[!)' ро]писi, i_пе uonu ne auno"n"nu. зalllишаеться
al:iiштЕою.

l9



j -l JorL]aTa одному працiвЕику не повпнна перевищувати 50 вiдсоткiв посtцового
,:арlIфноi ставки).
j j, Jопlата KoEKpeTHolIy працiвllпку встановлюсться наказом по Вiддiлу УФЗ,

a -loaLT aтa за ро]шпрсппя зоtlrr обс.rrуговувапllя або ]бi"цьшепllя обсягу робiт

1 1 Доплата встановлюсться працiвнику за рахунок одержаЕо.i eкoнoмil за
,rчIl ок-rаjlа\lи (тарифtlиllи ставками), якi rrлогли б виплачуватися прп нормативнiй

i |. Розrriр лоллати одному працiвнику не повиЕен перевищувати 50Оlо посалtrволо
:зрпфноi ставки) працiвника, якому встаЕовлюсться доплата за розширýну зону

обсяrу робiт,
6,-i. !оплата оформ-,rя€ться наказом начмьника Вiддiлу УФЗ.
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Додаток 5

до Колеr(Iпвпого договору

роботодавець:

Т.в.о.вачальпика Вiддiлу УФЗ
iязку в v.Ужгородi

(Iopiir БОГДДН)

202| р,

ПОЛОЖЕННЯ
ПРо пРЕМIIоВдння пРдцIВникIв Вiддiлу УФЗ

l. 3агалыli положеllIlя

1.1. З \tетоЮ посиленпЯ MaTepiмbHoi зацiкавленостi працiвнпкiв Вiллiлу УФЗ
:Ьиценнi ефектпвностi працi, орrанiзацii прибутковоi роботи, отрпмання результатiвaа найменшпХ витратах лrатерiмьних, трудових i фiнансових pecypciB, якiсного
aзо€часноrо виконання робiт за договорами на установи запроваджусться премirовання
::зрбiтникiв за впробничиNiи результатами,

1,2. Розviр прlri'i KoHKpeTHolt1 прачiвниковi ltизнача€ться ] урахуванням вЕеску
ззтаTьвi пiдсlrlхи роботи установи i максима-пьнпм розмiром Ее обмехуеться,

2. Щомiслчпе премilоваrlпя працiвпикiв

2.1, ПремiюваннЯ працiвникiВ здiйснюеться вiд особистоIо вкладу працiвника в
ззлаrъвi результати роботи в ме)ках фонду премiIовання, до якого спрямовунJl.ься кошти у
1.зrlipi не менш як l0 Bi:coTkiB рiчного фонду посадових окладiв з урахування надбавок
:.r lоп_lаl ,ia еконолlit фон:1 оплати прачi,

2.2, Виплата преIiii працiвникам здiйснюсться щомiсяця за поточний мiсяць пiд час
заrLlаIи ]аробi]ноi п_'lаги за поlочниЙ мiсяць,

2,З,,Щочiльнiсrь лремilовання кожного працiвника визначаюгь керiвники
,-т},ýrl,рнпх пiдроздiлiв без обмеження розмiру iндивiдуальних премiй цомiiячного
jorr:1 премiювання.

2.4. При визначенНi конкретного розмiру премii за поточнпй мiсяць керiвник
--:a! h-г\,рногО пiлрозлiлу повппен всебiчвО та неуперед}кено оцiнити особистий внЪсок в
]i]itlьний результат дiяльностi пiдроздiлу кожного працiвнпка, враховуl{Jчи rloвHoтy та
i-!i:aib виliонаt{tlя слуяtбових обов'язкiв за посадоlо, виконання окремих завлань1 лоручень
= ltariaзiв. дотримапня слухбовоi дисциплiпи, виконаllня обов'язкiв понад робоч;й час,
:},явrеlIi iнiцiаlив1. самосriйнiсrь та наполегливiсгь. находження на лiкар""ному. 1з;:1стцi тощо,

2.5. У разi HMBBocTi обтрунтованлх пiдстав, цодо необхiдностi збiльшецого
:aеуiюванця працiвцика за koпkpeтHi досягнецня у слухбовiй дiяльностi, поза межa!ми
фщl,премiювання пiдроздiлу, керiвник структурного пiдроздiлу пода€ мотивованlrй
.-;::орт на iм'я начмьника Вiлдiлу УФЗ для прийнятIя вiдповiдного рiшепня, який
:t,:о:дrсlься з фiнансово_економiчним вiддiлоч,

2.6. Розлriр преплii керiвникам струкryрIlих пiдроздiлiв встановлю€ться
-чеT ьником Вiлдiлу УФЗ,

2.7. Зниження розмiру прелtirовапня або позбавлеuня премii здiйсЕю€ться за такими
=_:ставаvи:- невпконанпя або веналеr(не виконання особовпм складом вимог чицного

kр?:спецз в'я зr.Р в rrr.У;кгородi



ч,::!{-тва. Еаказiв керiвЕикiв, що негативно вплиr{уло на стан виконанн, завдань)й -Ё:r.\ на лiдроздiл;
_ :,jор\,шенпя вимог чиllног

="_.:,ч.,u,пцi, 
u,pu*,"' ;;;;;i-:i;T;Ё:i,T1},ff"-":;"r"J:"Ji 

"rфЫ:Хffi;,т. 
----_.: тасrtницi;

- :ор\'шенIlя вимог чипного
qrfrB..r.'iH4opMa"ъ.,,"i","".iiЁ""J,"'i,lilH"fl".*:',iifi 

"::fi Ёi:#il#Тfr ;Earf\-*r,io лосsiдчення або особис го'i vеiалево'i печагки;_:iо€ння дороr(пьо - транспортно'i пригоди з вини посадовоI особи Вiддiлу УФЗ,Е E-,.-ila транспортним засобоN!;
- ::;lтягtlепttя працiвнuка до дисциплiнарноi вiдповiдапьностii
- :евllкоIIання або ненале)кIIе виконэIlIlя плаttiв робi r:
- зесво(часне виконання слу)rбових завданL;
- зевшхiд на роботу без поважfiих причин;
- вrliиванllЯ апкогольнйХ напоiв (наркотичниХ речовин) у робочиЙ ЧаС, приб},mя яаF6ý:,.. _\ ifiлверезому сганi rсганi nupno,n,,,,o.o 

"n.rni"n",1,:,8, виплхта та позбдвлення премii прачiвникам здiйснюеться за наказаNtи поЕсб..a.l\t). ск-,Iаду,
],9. Накази впдаIоться на пiдставi слулtбових записок керiвникiв структурних

11t],.,rr]iц поIоджених з фittансовипt пi.rрозriлом у "*rЙ'ffiu"ання фонлуtB(ii)BitH ня.

3. Пре}iiюваппя зд впкондпця особлIlво ваr(лltвпх завдапь

3.1. особ]]ивО вjli|с]иве завдання передбачас викоцання спецiаrьних, термiнових,
1,:з]9"]" позаIrlilновllх робiт, а також заходiв, спрямованих на звиженЕя трудових
: t этерlа,Iьllих витрат, eкoнo\tHe використанпя pecypciB, здiйснення аварiйних роЪiт, для
::,1.:l1_"]::l'-*i 

необхiдно.докладати додаткових зусиль, працювати в позаурочний час,! al-lьш ск-lадних ylloBax, з пiдвпщенпtо iнтенсивнiстlо,
З.2. Впплата пре\lii за виконання особливо ваrlrlивих завдань е лодатковою доа,чiсячного премiювання i виплачrсгься неlмежно вtд щомiсячноI премii,

_,_ з ] Конкретний po."ip np"*;T ;;;;;;;;;;;"'l;;;;i;Б;. Еа розглядез!внrtцтва.
3.4, Пiдготовка докWентiв на премiюваяня

-E]ltBпx завдапь,
проводиться лiсля виконання особливо

3.5. ПремiЯ за виконыIнЯ особливо важливих завдань вlтплачу€ться ца пiдставi
;=.-':T,::l,--"_1"j1 

керiвника, на якого пок-падепе виконацня особливого завдання.

*ЁЁ+"ffi riiiljЩli,*,'j*тi"J3J,""u;:ffi;чы*iж*i!-_.а:Jвнпковl в запежностi Bi-] особисtutо BHecKv-
3,6. Рiшецня про виплату та розмiри пр.мii приймасrься начальником t]iддiлу УФЗ: -1:{rРtl]юсться наказоМ.

3.7. Перелiк особливо важлrlвих завдапь:
З.7.1, flocTpoKoBe виконання lrайбiльш вФI<ливих завдань.
З,7.2. Оргаlriзачiя робiт i впровадlкення передовоIо досвiду, новаторство у працi,В'тчi"- 

*зУ:ргаlIiзацii лрацi. цо привели .lo пiл"иш.н"" 
"i"",i "рЪчi,J,/.J. 

. 
rозроОка l впроваджеllня рекомендацiй. мегодичних BKa]iBoK цодоlЕ.=}sаяля. фiнанс) вання. сгим)люванttя працi,

!,7,4. Розробка i влровадlкенltя орrанiзачiйrlих захолiв. спрячованих на економневорисrання,tlалерia,.lbних рес) pciB. полiлшення якостi робоr и,
].7.5. ВпкояанвЯ важливих завданЬ за пказiвкоlО начal,,tьIlика Вiддiлу УФЗ талrа:овпх осiб,Щержспецзв'язку,
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4. Премiюванпя до пам'ятппх та rовiлейпцх дат

4.1. ПремiювацЕя працiвникiв проводиться за рахунок та у межах коштiв Вiддiлу

4.2, ПремiюваIrню пiдлягають працiввики, що перебувають у штатi Вiдцiлу УФЗ.
4.3. Премitованяя проводItться за Еаказом начальника Вiддiлу УФЗ, Сумапремi]до

ЕдоТ дати встановлю€ться керiвництвом Вiллiлу УФЗ за погоджецнrм з
представником працlвникlв,

5. Вrlссеlпlя змill до Положсппя про премilоваппя працiвпикiв

Змiви i доповнення до Положення про премiювання вносяться яа протязi дii
договору роботодавцем за згодоIо з уповноваженим представником

2э



Bix пrrацiвпцкiв|

Уповповаrrсеrrий предстдв!tик
!рrцiввпкiв Вiддiлу УФз
Jерrкспечзв'язкfl в м.У}кгородi

Додаток 6
до Колекгпвпого договору

роботодавець:

Т.в.о.пдчальпцка ВiддiJIу УФЗ
!cplKc 'яtку в м.Ужгородi

(IОрiй БОГ!АН)

202l р.

'.rи, 9

плАн
комплекспliх заходiв з охоронп працi на 202l piK

.El
ц]l_l

l

Найменувацня заходiв

l lровести аналl] стану охорони лрачi за piK
'la Викопання (План1 коrIплексних заходiв
зо и працi за 2021 DiK)i !о 1клалення rрулБо.о:оювору 

-
пiдготувати пропозпчiI до роздi.lrу
riOxopoHa поаui,, ,аое lпечи ги лрацiвникiв Вiшiлу УФЗ
спецодягом! спецвз}тIя}t. N(иючими

] засобами та iнципl згi.]но встановлених
IloD\l

: Провесrи пi,чrоtовхr эвrоlроllqлфlfi
пDовеJенllя lечlliqрпl п л, ,о,,

., ло),ко\lплекlува|и або придбати ап|ечки
_rrя Вiлiлу УФ'] rrеобri_:ниrrи Ilаlерiа_lами
цо наданню першоi rtедичноi lопомоги

: lIровефи навчання ] пиlаньохороllи працi
па тему:

- Електробезпека. OcttoBпi заходи по
забе,rлечснIllо елекlробезлеки;

- OcHoBIli шкi_]"цивi 0ирuбничi
фактори/ шум, вiбрацiя,
освiтлеЕIlя,електромапliтне
випромiнIоваяпя тощо/ ix }творенпя та
\tож"'Iивий вллпв Еа працюIочихi

_ Правила надання першоi медичIlоi
,]опомоIи,- Прове:енtrя \!еJичноIо огляlr; lъ]

Срок
виконанЕя

Затрати,
грц.

ВикоЕавець

Сiчень Вiдповiдапьний
за охорону працi

Березеяь вiдповiдмьний
за охорону лрацi

KBiTeEb 1500 вiдповiдмьний
за охорону працi

Березень Ст,iнженер

Липеtlь 1000 вiдповiдальний
за охорону працi

Вересень
Листопад

Вiдповiдмьний
за охорону працi

Сiчень-
грудеяь

2000 Ст,iнженер

(l{аталiя БЕРЕШ)

202l р,

2.1
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