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ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1. Мета укrадення колектпвцого договору
IJей договiр укладено з метою регулювання трудових та соцiально-

економiчних вiдносин. посилення сочiального 
-захисry 

праuiвникiв,
узгодження iHTepeciB найманих прачiвникiв iроботодавцiв з Ilитань, що €
предметом цього договору,

Положення i норми договору розроблено на ocHoBi Кодексу законiв про
працю УкраТни, Закону Украiни ,,Про колективнi договори i угоди'',положення про порядок формlвання i заr всрлження вимог найvаних
прачiвникiв НацiональноТ служби посередництва i примирення, iнших aKTiB
законодавства.

,Щоговiр мiстить узгодженi зобов'язання cTopiH, що його ук,lали, щодо
створенЕЯ умос пiдвицення ефективностi роботи закладl, решiзацii на цiй
ocHoBi прфесiйних, трудових i соцiально-економiчних прав та iHTepeciB
працiвникiв.

2. Сторони договору та ii повнова2к€ння
2.1. .щоговiр укладено мiж роботодавцем Закарпатського ценlру

туризму, кра€знавства, екскурсiй молодi особi

2.3.Працiвники мають повноваження! визначенi чинним

rJp-c,цJ, крdt,зrrаЕurва, екскурсlи l спорту учнlвськоТ молодi в особi
лиреюора Мошак Марини Iванiвни, з однiсi сторони (далi - Роботодавець), i
уцовноваженим представником, обраним на загаJIьних зборах вiд
працiвникiв Закарпатського центру туризму, краезнавства, екскурсiй i спорту
учнiвськоi молодi, - Свирид Катериною Iванiвною з iншоi стЪрони (далi *
Працiвники).

2.2. Керiвник пiлтверлжус. що BiH мас ловноваження, визначенi чинним
законодавством та Стаryтом пiдпри€мства, на ведення колективних
переговорiв, укJIадення колективного договору i виконання зобов'язань зi
сторони адмiнiстрацii, визначених цим договором.

законодавством та Цоложенням про порядок формування i затвердження
вимог найманих працiвникiв, на ведення колективних переговорi", уйuд"пп"колективного дOfовору i виконання зобов'язань, визначених цим договором,

2.4. Сторони визнають взаемнi повноваження, зобов'язання вiдловiдних
cTopiH галузевоi, генеральноi, регiональноi угод цього колдоговору i
зобов'язуються дотримуватися принципiв соцiального цартнерства:
паритетностi представництва, рiвноправностi cтopiн, взаемноi
вiдповiдальностi. конструкrивностi та арryментованостi'при проведеннi
переговорiв (консультацiй) цоло },кладення договору, внесення змiн i
доповненьдо нього, вирiшення Bcix питань, що с лредметом цьоfо договору.

2.5. Сторони оперативно вживатимуть заходiв до усунення передумов
виникнення тJдових спорiв (конфлiктiв) в ходi реfuriзацii зобов'язань i
положень колекгивноm договору, вiддаватимуть переваry розв'язаннюспiрних литань шляхом проведення консультацiii, переговорiв i прr"прп"*
процедур вiдповiдно до законодавства.



3. Сфера дii договору
} l. Положення доювору поширюються на Bcix пралiвникiв закладу.
OKpeMi положення договору, що визЕачаються за взаемною згодою,

поширюю_ться на пенсiонерiв та iнвалiдiв працi, колишнiх працiвникiв
органiзацiТ; на працiвникiв, звiльнених з iнiцiативи роботодавця (у зв'язку iз
змiнами opraHi"auii) ло моменry ix npuu.*urry"u""".

Положення договору е обов'язковими для cTopiH, цо його уклали.
3.2. ЖОДНа З cTopiH протягом дii договору не-може в одrо"rороrп"о"у

порядку призупинити виконання прийнятих зобов'язань за доrcвором.

4. Термiя дii колектпвного договору та набуття ним чинностi
4.1. !оговiр укладено на 5 poKiB, BiH набирае чинностi з ,,29'' березня

202l р. l дl€ до укладення новоrc договору.
, 4.2. Сторони розпочинають переговори з укJIадення новоm договору за
2 мiсяцi до закiнчення строку дii дс.овору, на який BiH укладався.

5. Порядок внесення змiн та доповнепь до договору
змiни i доповнення до договору вносяться тiльки й взасм"ою згодою

cTopiH в зв'язку iз змiнами чинного законодавства, угод вищого рiвня(генеральноi, галузевоi, регiональноi) з питань, що 
" 

пр"д""rо" до-"ору.
сторона, яка iнiцiюс внесення змiн i доповнень до Договоруl письмово

повiдомляс iншу сторону про початок проведення переговорiв (консультачiй)
та надсилас своТ пропозичiI. цо слiльно розглядаю lься у J-денний TepMiH з
дня ii одержання iншою стороною.

б. Порядок i строки доведення
прачiвникiв органiзачii

змlсту колективного договору до

Сторони зобов'язу€ться в 7-денний TepMiH пiсля пiдписання (або
ресстрацi'i) договору забезпечити його тиlахування у кiлькостi 3-х
примiрникiв, ознайомлення з ним Bcix прачiвникiв, а також прачiвникiв пiд
час укладення з ними трудового договору.

Сторони зобов'язанi лiдписати коллоговiр влродовж ,рьох лнiв пiсля
його ухвалення зборами колективу.

7. Повiдомна ресстрацiя колективного договору
РоботодавецЬ i працiвники подають колдоговiр на повiдомну

ресстрацiю вiдповiдно до Постанови КМУ Ns768 вiд 2l .08.i0l9p.

8. Iншi умовп
1. IJей колективний договiр зберiгас си-,rу у випадку змiни складу

структури i найменування закладу, а у випадку його реорганiзацiт BiH може
бути переглянутИй за згодою cTopiH. У випалку змiни'власника установи дiя
l:]:"]Iuno.o договору зберiгасться не бiльrле року. У цеЙ п.рiод .ropon"повиннl почати переговори про укладання нового чи змiни даного
колективного договору.

2. Положення цього колективного договору дiють до укладання нового
.]оговору.



роздIл I.
ТРУДОВI ВIДНОСИНИ

l. ,щля виконання завдань зак.ладу своечасно, у вiдповiдностi з обсягом
бюджетного фiнансування та позабюджетних надходжень, забезпечувати
працiвникiв матерiмьно-технiчними ресурсами, необхiдними дJIя виконання
ними cBoix професiйних обов'язкiв та створення ндIежних умов працi.
забезпечити розвиток i змiцнення матерiально-технiчноi бази.

2. Розробити за участю працiвникiв та запровадити систему
магерiального i морального fаохочення для пiдвищення продуктивностi
працi, якостi роботи, рацiонального та бережливого використання
обладнання, матерiальних i виробничих pecypciB.

3. Реryлярно надавати працiвникам наявну iнформацiю, документи з
питань фiнапсово-господарськоi дiяльностiь Фlнапсово-господарсько'i дiяльностi установи та перспекгиви його

тку.
4. Створювати ).t{ови для забезпечення rlастi працiвникiв в управлiннi

розвитку.

установи. Органiзувати збiр та розгляд пропозицiй працiвникiв з питань
полiпшення роботи установи.

5. Забезпечити участь повtIовахного представника працiвникiв у
засiданнях керiвних органiв установи (виробничi наради, засiдання органiв
управлiння тошо). завчасно iнформуваги його про дати та порядок денний
таких засiдань.

б. Забезпечити своечасне (не рiдше одного pany на п'ять poKiB)
пiдвищення кв""пiфiкацiт працiвникiв, гарантуючи iM при цьому вiдпьвiднi
пiльги, компенсацiТ згiдно з tIинЕим законодавством (зберехення середньоТ
заробiтноТ плати, виплата вiдрядних тощо).

пояцiвники зобов'язуються:
7. Сприяти змiцненню дисциппiни в колективi, пiдвищенню

продукгивностi працi.

_ _ 8. При необхiдностi запрошува,rи повновакного представника сторони
РоботодавцЯ на своi засiданНя, де розгJlядаЮться питаннЯ тудових i
соцiально-економiчних прав працiьяикiв.

l. Рlшення про змiни в ycTaHoBi, лiквiдацiю, реорганiзачiю,
перепрофiлювання установи, скорочення чисельностi або штату працiвникiв
приймати лише пiсля попереднього проведення переговорiв з працiвниками
не пiзlliше як за два мiсяцi до здiйснення цих заходiв.

l.

2. У разi виникнення причин економiчного, технологiчного,
струкryрного чи аналогiчного характеру або у зв'язку з реорганiзацiсю, через
якi неминучi звiльнення працiвникiв з iнiцiативи робоюда-вця, проводити ix
лише за умови ii письмового повiдомлення, не пiзнiше як за 2 мiсяцi до

роздIл II
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОi ЗАЙНЯТОСТI

Роботодавець ]обов'язчсгься :

Рiшення змlни

4
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намiчуваних звiльнень, про причини i термiни звiльнення, кiлькiсть та
категорii працiвникiв, що пiдлягають скороченню.

ПроводитИ консультацiТ з уIIовноваженим лредставником працiвникiв
стосовно визна,lення та затвердження заходiв щодо запобiгання звiльнення
працiвникiв,'tx можливого працевлаштування та забезпечення соцiальнот
пlдтримки.

розглядати та враховувати пропозичii працiвникiв про llеренесення
TepMiHiB або тимчасове припинення чи вiдмiну заходiв, пов;язаних iз ixHiM
звlльненЕям.

3. У разi проведення за рахунок коштiв органiзацii професiйноТ
пцготовки чи переквалiфiкацii працiвника з вiдривом вiд виробництва
зберiгати за ним мiсце роботи (посаду) та його середню заробi;ну плату,
забезпечуватИ працевлаштування на пiдltриемствi працiвника за набутою'з
iнiцiативи роботодавця новою професiсю.

4. При вивiльненнi праuiвникiв дотримуватись вимог законодавства
щодо переважного права на заJIишення на роботi та гарантiй окремим
категорiям працiвникiв.

Попереджати працiвчика про його вивiльнення у письмовiй формi пiд
розписку не пiзнiше нiж за два мiсяцi.

органiзувати взаемодiю з центром зайнятостi (за мiсцем знахолження
установи) з питань працевлашryвання та iнформувати працiвникiв в разi
вивiльнення щодо наявних вакансiй на iнших пiдприемствах (району, MicTa).

5. Надавати працiвнику, якого офiцiйно попередили про звiльнення узв'язку iз скороченням чисельностi або штату, протягом двох ocTaHHix
мiсяцiв роботи один день на тиждень вiльний вiд роботи з оплатою його у
розмiрi середнього заробiтку працiвника. в зручний для обох cTopiH час, для
вирlшення питань власного працевлаштування.

6. Не розривати трудовий договiр з працiвниками, перед якими не
погашена заборгованiсть iз заробiтноi плати та iнших виплат.

7. Зберiгати протягом одного року за прачiвниками, вивiльнекими з
пiдприемства з lriдстав, передбачених п. l ст. 40 Кзпп Украiни, лраво на
ук.падання тудового договору у pa;i повторного прийнятrя на роботу, увипадку проведення прийняття на роботу праuiвникiв ана-логiчноi
ква.liфiкацiI.

8. Не здiйснювати прийняття на роботу нових працiвникiв у разi
використання режимiв неповноi зайнятостi в ycTaHoBi, якщо передбачаю;ься
MacoBi звiльнення працiвникiв.

9. Надавати працiвникам закла,цу необхiдну iнформацiю щодо чинного
трудового законодавства, гарантiй на працю, соцiаJtьно-економiчних пiльг,
передбачених законодавством i колек,гивним договором.

l0. Не допускати економiчно необгрунтованого скорочення робочихмiсць. У випадку об'ек,rивноi необхiдностi скорочення чисельностi
педагогiчних працiвникiв IIровести його пiсля закiнчення навчalльного року.

ПDацiвнпкл зобов'язчються:

_ 1l. Проводити консу,.lьтацii з питань вивiльнень працiвникiв та
здiйснення заходiв щодо недопущенiя, зменшення обсягiв або пом'якшення
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наслiдкiв вивiльнень. Вносити пропозичii про перенесення cTpoKiB або
тимчасове припинення чи вiдмiну заходiв, пов'язаних з вивiльненням
працiвникiв.

12. ЗабезпечуватИ захист вивiльнюваних працiвникiв згiдно з чинним
законодавством. Контролювати надання працiвникам переважного права
злIишення на роботi вiдповiдно до ст. 42 КЗпП. Не допускати звiльнення за
iнiцiативою Роботодавru вагiтних жiнок, якi мають дiтей BikoM до трьох
poKiB (до шести poKiB частина друга ст. l49 КЗпП Украiни), одrrоп"*
MaTepiB при HMBHocTi дитини BiKoM .lo 14 poKiB або дитини iнва:riда (ст.lЗ4
КЗпП Украiни).

роздlл цI

- погодинних тарифних ставок
- мIсячних лосадови\ окладiв

технiчних службовцiв, а також
прачiвяикiв.

для керiвникiв rypTKiB;
для керiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв i

;lля окремих висококвалiфiкованих

дiючi на пiдприемствi умови,
представником i повiдомляти

ОПЛАТА ПРДЦI
роботодавець зобов'язусться:

.l. Проводити оплату працi праuiвникiв установи на ocHoBi €диноi
тарифноi сiтки:

2. Спiльно розглядати питання перегляду фопдУ onnaTll працi установи
з хgтою збiльшення тарифних ставок (окладiв), винагород, допЙ i надбавок,
iкшос гарантiйних i компенсацiйних виплат.

3. Запроваджувати boBi або злriнювати
пречiювати за погодженням з уповноваженим
праrriвникiв про ix запровадження або змiни.

. 4. ВстановИти розмiри тарифних ставок на ocHoBi единоi тарифноi
сiпоr розрялiв та коефiцiснтiв з оплати працi (зi змiнами). Схеми тарифних
розрrдiв посад (професiй) встановити згiдно з додатком J.l! l.

5. Проводити сво€часно iндексацiю заробiтноi плати у зв'язку з ростом
iH:eKc1, споживчих цiн згiдно з чицним законодавством.

6. Виплачувати доплати i надбавки ло тарифних cTaBoK,t.a посадових
otclmiB працiвникiв згiдно з додаiком N 2.

7. Здiйснювати матерiа.льне заохочецня (премiювання) працiвникiв за
рез\_]ьтатами працi вiдповiдно ,цо затвердженого Положення про
пречiювання (додаток Nэ 3).

8. Виплачувати педагогiчним працiвникам надбавку за вислуry poKiB
шочiсяrЦ у вiдсотках до r]осадовою окладу (ставки заробiтноТ плати)
зa,le. :rro вiд стажу педагогiчноТ роботи у таких розмiрах: по;ад З роки - 10
Bi-fcoTKiB, понад 10 poKiB - 20 вiдсоr.кiв i понад 2d poKiB - З0 вiдсоткiв.
. 9- Виплачувати щорiчну грошову винагороду за пiдсумками роботи заplx }, розNllрl до посадового окладу (.гiльки тим працiвникам, якi

вi:прачювали повний piK) згiдно з затвердженими положенням (Додаток
.ъ {).

. l0, Здiйснювати виплатУ заробiтноi плати в робочi днi лва рази на
\{Iсяць:



_ виплата заробiтноi плати за першу половину мiсяця - 15 числа, в cyмi
53% тарифноТ ставки (посадовОго окладу), працiвникам, якi вiлIrрацюють у
першiй половинi мiсяця не Bci робочi днi (години) суму авансу визначають за
фактично вiдпрацьованим часом.

- остаточний розрмунок - 30 числа мiсяця вiдповiдно до cT.ll5 КЗпП
Украiни.

11. ВиплачуватИ заробiтнУ плату напередоднi у разi, коли день tT
виплати збiгаеться з вихiдним, святковим або неробочим днем.
л 12. Виплачувати заробiтну плаry працiвникам за весь час щорiчноi

вiдrryстки не пiзНiше нiж за 3 робочих днi до початку вiдпустки.

. l3. Виплачувати заробiтну плату в першочерговому порядý. перед
lншIими платежами.

14. Здiйснювати оплаry працi за надурочний час,
15. Здiйснювати тарифiкацiю робiт та присвосння квалiфiкацiйних

розрядiв праuiвникам згiдно з СТС та еТК.Щ робiт i професiй.
16. У pa"i за,тримки заробiтноilo. у pzPt за,тримки виплати заробiтноi плати надавати працiвникам

iнформачiю про наявнiс l ь коштiв на рахунках лiлприсмства.
17. Повiдомляти працiвникам при кожнiй виплатi заробiтноi плати про

данi, що належать до перiоду, за який проводиться оплата працi:
а) загальна сума Заробiтноi плати з розшифровкою за видами виплат;
б) розмiри i пiдстави утримань iз заробiтнот плати та нарахувань;
в) сума заробiтноi плати, що належить до виплати.
l8. Встановити доплату працюючим за роботу у нiчний час -

400l.о годинноi тарифноi ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи з
l0-i юдини вечора до 6-Т юдини parrKy.

19. Забезпечити в ycTaHoBi гласнiсть умов оплати працi, порядку
виплати доплат, надбавок, винагород, iншик заохочувапьних чи
компенсацiйних виIlлат. положень про премiювання.

20. Не приймати в односторонЕьому порядку рiшень, цо змiнюють
встановленi в колективному договорi умови оплати працi.

2l. Вiцповiдно до cT.l5 Закону УкраiЪи ,,Про оплаry працi''
поюджувати з уповновакеним представником працiвникiв умови оплати
працi в ycTaHoBi.

22. Сторояи домовилися забезпечити piBHi можливостi для чоловiкiв i
жlHoK та однакову винагороду за однакову працю.

ии llK пDаulвн зобов'
23. Здiйснювати громадський контроль за дотриманням ycTaнoBl

законодавства з питань оплати працi, свосчасною виплатою заробiтноi плати.
Представляти i захищати iнтереси працiвникiв закладу у сферi оплати

прачi,
24. Вносити пропозицiТ щодо пiдвищення розмiру премiй, компенсацiй,

доплат i надбавок. надання пiльг прачiвникам.
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роздIл Iv
ОПЛАТА ПРАЦI ДЛЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРIЙ ПРАЦIВНИКIВl. Здiйснювати за час роботи в перiод канiкул оплаry працi

педагогiчних працiвникiв та осiб з чиспа керiвного, адмiнiстративно-
господарською та навчально-допомiжного персоналу, яким дозволено вести
викладацьку робоry, з розрахунhт заробiтноi плати, встановленоi при
тарифiкацii, що передувirла початку канiкуп (п.7l Iнструкцii про порядок
обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти).

2. Здiйснювати оплаry працi у випадках, коли заняття не проводиться з
незалежних siд працiвника причин (несприятливi метеорологiчнi умови,
епiдемii, сiльгоспроботи тоцо), з розрarхунку заробiтноi плати, встановленоТ
при тарифiкацii, за умови виконання працiвниками iншоi органiзацiйно-
педагогiчноi роtiоти вiдповiдно до Тх функцiональних обовйзкiв, згiдно
чинного законодавства.

J. лоплату за замlну тимчасово вiдсутнiх непедагогiчних працiвникiв
здiйснювати за фактично виконану робоry в розмiрi 50 вiдсоткiв посадового
окладу (ставки,заробiтноi плати) вiдсутнього працiвника,

4. Розподiл навчального наваtIтzDкення здiйснювати за погодженням iз
уповновакеним представником працiвникiв. Попереднiй розпо.пiл
навчального навантаження на насryпний навчальний piK проводити в кiнцi
поточного навч:lльного року, про що повiдомляти працiвникiв невiдкладно.

5. Включати уповноваженого представника працiвникiв та атестацiйноi
KoMicii.

6. Режим роботи, графiки роботи, розклад занять затверджувати за
поюдженням з уповновахеним представником працiвникiв.

При ск.паданнi розкJIаду навчaUIьних занять забезпечити оптимальний
режим роботи:

- для жiнок, що мають двох i бiльше дiтей BiKoM до 14 poKiB;
- для тих, хто посднуе роботу з навчанням.
7. Залучати до викладацькоi роботи:
- керiвних, непедагогiчних працiвникiв даноТ установи;- працiвникiв iнших пiдприемств, установ, органiзацiй на умовах

погодинноТ оплати лише за yMoBii забезпечення штатних педагогiчних
працiвникiв навчаJIьним навантажеtIням в обсязi не менше вiдповiдноi
кiлькостi годин I:a ставку.

8. ЗвiльненнЯ педагогiчниХ праLliвникiв у зв'Язку зi скороченням обсяry
роботи злiйснюваr и лише пiсля закiн, ення навчального рок}.

Додаткп до роздiлу ,,Оплата працi"
Додаток Nq l
Схеми посадових (тарифних) окладiв.
Додаток Ns 2

Щоплати i надбавки до тарифних ставок та посадових окладiв.
.Щодаток Л! З
Положення про премiювання.
Додаток Na 4
Положення про щорiчну гроtuоI}у винагороду,

3. [оплаry за замiну вiдсутнiх непедагогiчних



ТРУДОВI ВIДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦI ТА ВIДПОЧИНКУ

працiвникiв з наказом про 'lx приЙнятl,я на роботу.

харчування згiдно з
графiками роботи,

з працlвниками в порядку,
пiд розписку ознайомпювати

роздIл v

роботодавець зобов'язусться :

l. Уклалати трудовi договори
передбаченому законодавством УкраiЪи,

Застосовувати контрактну форму при прийняттi на робоry тiльки у
випадках, вrвначених законами УкраiЪи, на вимоry уповноваженого
представника працiвникiв надавати iнформацiю про умови контракгiв (у разi
необхiдностi прийняття пенсiонерiв не бiльше як на piK). Не включати до
,Iрудових договорiв умови, що погiршують становище працiвникiв порiвняно
з чинним законодавством, цим договором.

2. Спiльr,о з уповноваженим представником працiвникiв розробити
Правила вну,грiшнього трудового розпорядку установи, затвердити Тх на

загаJIьних зборах прачiвникiв, розробити i затвердити посадовi iнструкцii,
ознайомити з ними працiвникiв,

3. Надавай працiвникам роботу вiдповiдно до ix професiТ, займанiй
посадi та квапiфiкацii.

Не вимагати вiд прачiвникiв виконання роботи, не обумовленоi
трудовим договором ( контрактом) та поса,довою iнструкчiсю.

4. Здiйснювати переведення працiвника на iншу робоry викJIючно у
випадках, на пiдставах i в порядку, встановленому чинним законодавством.

5. Не допускати звiльнення прачiвника з iнiцiативи власника в перiол
його тимчасовоi непрацездатностi (KpiM випадкiв, передбачених п. 5 част. l
ст. 40 КЗпП), а також у перiол перебування працiвника у вiдпустцi.

6. Встановлювати ,трива"riсть денноТ роботи, перерви для вiдпочинку i
Правилами внутрiшнього трудового розпорядку,

затвердженими роботодавцем за узгодженюrм з

уповновilrкеним представником працiвникiв, з урахуванням специфiки
процесiв, режиму роботи структурних пiдрозлiлiв (додаток Nч 5) iз

розрахунку нормальноТ тривалостi робочого дня (тижня).
7. Встановити скорочену тривалiсть робочою часу для категорiй

працiвникiв, визначених законодавством.
Розробити за ylacTi працiвникiв розпорядок, який би регламенryвав

порядок черryвання прачiвникiв.
8. Узгодхryвати з працiвниками будь-якi змiни тривалостi робочого дня

(тихня), режиму працi, запровадження нових режимiв роботи в органiзацiТ, в
окремих пiдроздiлах, для категорiй або окремих прачiвникiв, повiдомляти
працlвникlв про так1 змlни до 1х запровадження.

9. Встано,з,rювати для вагiтних жiнок, жiнок, якi мають дiтей BiKoM до
15poKiB або дитину-iнвалiда. в тому числi таку. шо знаходиться лiд ii
опiкуванням, працiвникiв, якi здiйснюють догляд за хворим членом ciM'i
вiдповiдно до медичного висновку. tta Тх прохання. скорочену гривалiсть

робочого часу. Оплата лровоlиться вiдповiдно вiлпрачьованоvу перiолу,

9
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10. .Щотримуватися вимог законодавства щодо обмеження залучення
окремих категорiй прачiвникiв до надурочних робiт, роботи у нiчний час та
вихiднi днi.

1l. Встановити працiвникам тривалiсть основноi та додатковоi
вiдтryстки (календарнi днi) окремих категорiй працiвникiв. (Щодаток Nч 6).

Затвердхувати графiк надання вiдпусток за погодженням з
працiвникiв до l сiчня доводити йогоуповновiDкеним представником працlвникlв до l сlчня та доводити иого до

вiдома працiвникiв.
При склаланнi графiкiв вiдпусток врмовувати сiмейнi обставини,

особистi iнтереси та можливостi вiдпочинку кожного працiвника.
По можливостi надавати подружжям. якi працюють на пiлприсмствi.

права на щорiчну вiдпустку в один i той самий перiод.
12. Надавати щорiчнi вiдпустки за бажанням працiвника в зручний для

нього час, у випадках, передбачених законодавством.
l3. Вiдкликати працiвникiв з lцорiчноi вiдпустки лише заiх згодою та у

випадках, визнаlених законодавством.
14. Надавати працiвникам додатковi вiдпустки в зв'язку з навчанням у

порядку i на умовах, передбачених чинним законодавством.
l5. Надавати праuiвникам соцiальнi вiлпустки у порядtry i на умовах.

передбачених чияним законодавствоNl.
1б. Надавати працiвникам за сiмейцими обставинами та з iнших

причин. за ii бажанням i погодженням з керiвником стуктурного пiдроздiлу.
вiдпустку без збереження заробiтноТ плати TepMiHoM до 15 календарних днiв
на olк_

l7, Надавати визначеним законодавством категорiям працiвникiв, за
бажанням, додатковi вiдпустки без збереження заробiтноi плати
встановпений для цих категорiй працiвникiв TepMiH (iнвалiди l, I[, lll груп).

18. Надавати жiнцi, яка прачlос i мае двох або бiльше дiтей BiKoM до
15 poKiB, або дитину-iнвалiда, або яка усиновила дитину, MaTepi iнвалiда з
дитинства пiдгрупи А I групи, одиноtсiй MaTepi, батьrgl литини або iнвалiда з
дитинства пiдгрупи А I групи, який виховуе ix без MaTepi (у тому числi у разi
тривалого перебування MaTepi в лiкувальному закладi), а також особi, яка
взяпа пiд опiкч дитину або iнвалiда з-дитинства пiдгрупи А I групи, чи
олному iз прийомних баrькiв щорiчн1 долаткову оплачувану вiдпустку
тривалiстю l0 календарних лнiв без урахування святкових i неробочих днiв

lx
на

(cT.l9 ЗУ ,,Про вiдпустки").
l9. .Щодаткову оплачувану вiдпустку у випадках:
- народження дитини (бат,ьковi) - 3 календарнi днi;
- проводiв на вiйськову службу прачiвника або батькам 3 календарнi
днi;
- шлюбу працiвника або його дiгей - 3 календарних днi;
- cMepTi подружжя, дiтей або близьких родичiв - 3 календарнi днi.
20. Всталовити щорiчну основну вiдпустку: iнвалiдам I-II груп

Tривалiстю 30 каленларних днiв, iнвалiдам IIl групи - 26 календарних днiв
(ст. б ЗУ ,,Про вiдпустки").

2l. Надавати вiльний вiд роботи день з приводу:
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- ювiлеЙних дат з дня народження працiвникаi
- l вересня - батькам, дiти яких навчаються у 1-4 класах, якщо цi днi

припадають на робочий день.
22. За,riнювати частину щорiчноТ вiдпустки грошовою компенсацiсю за

бажанням працiвника. Компенсацiя можJIива лише в межах робочого року та
цiсля його закiнчення за умови, якщо працiвник використав 24 календарнi

днi щорiчноi основноi та додаткових вiдпусток за цей робочий piK (ст..24 ЗУ
<Про вiдпустки>)

23. Надавати iншим категорiям працiвникiв вiдпустки згiдно чинного
законодавства.

уповнов:;кенпй представник поацiвникiв зобов'язчсться:
25. Здiйснювати коhтроль за виконанням зобов'язань цього розлiлу,

,Щодаткп до розлiлу ,,Трудовi вiдносини, реясим праui та вiдпочпнку"

.Щодаток М 5

Правила внутрiшнього трудового розпорядку

.Щолаток Nч 6
Тривалiсть основноТ та додатковоi вiдпустки (ка"rендарнi днi) окремих

категорiЙ працiвникiв

роздIл vI
ОХОРОНА ПРЛЦI ТЛ ЗДОРОВ,Я

З метою створення здоровиr( та безпечних умов прачi в органiзачii,
ycтaнoвi ЩдgЕ9цдэ9б9дЗ.эщщ!i

1. Забезцечити ефективну робоry служби охорони працi,

укомплектувати ii згiдно нормативу, встановити оплату прачi даноТ категорii
пра1Ilвникlв на plBHl головних пlдроздlлlв органlзацll.

2. Розробити, за погодженням з уповноваrкеним представником
працiвникiв, i забезпечити виконання комплексних заходiв щодо досягнення
встановJIених нормативiв безпеки, гiгiеяи працi, пiдвицення iсrгрочого рiвня
охорони працi, залобiгання випадкiв виробничого травматизму, професiЙних
захворювань i аварiй.

3. Виконати з:rходи щодо пiдготовки примiщень пiдприемства до

роботи в осiнньо-зимовий перiод у TepMiH ло 15 жовтня.
Забезпечити лротягом всього осiнньо-зимового перiоду стiйкий

температlрний режим у виробвичих примiщеннях згiдно встановлених норм
(l8-20 градусiв).

4. При прийняттi на роботу ознайомлювати працiвника з колдоговором,

)/I!lовами прачi. наявнiстю на робочому мiсцi небезпечних i шкiдливих
виробничих факторiв, можливi наслiдки ii впливу на здоров'я, а також про
його права та пiльги i компенсацii за робоrу в таких у\4овах вiдповiлно ло
нормативних aKTiB та колдоговору.

Працiвники мають право вiдмсrвитися вiд дорученоТ роботи, при якiй
створюсться сиryацiя, небезпечна дtя iiнього життя i здоров'я, якщо TaKi
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умови прямо не передбаченi трудовими договорами, а також для життя i
здоровlя iнших людей i навколишнього середовища.

5. Проводити Еавчання i перевiрку знань з охорони працi працiвникiв,
як того вимагае Закон УкраiЪи ,,Про охорону працi''.

б. ПроволитИ перiодично, згiдно нормативних aKTiB, 9кслертизу
технiчногО стану автотрансПорту, механiзмiВ, споруд, булiвель щодо 'ix
безпечного використання.

7. Забезпечувати прачiвникiв санiтарно-побутовими примiценнями
вiдповiдно до сапiтарних норм i lrравил.

8. Забезпечити на пiдприсмствi належний питний режим.
9. Забезпечити дотримання проходження працiвниками llопереднього

(при прийнятгi на роботу) i перiодичних (протягом трудовоi дiяльностi)
медичних оглядiв.

l0. При свосчасному проходженнi пралiвtiиком перiодичного
медичного огляду зберiгати за ним середнiй заробiток на встановлений час
проходження медогляду.

не догryскати до роботи працiвникiв, якi без поважних причин
ухиляються вiд проходження обов'язкового медичного огляд/.

ll. Не допускати працiвникiв до роботи, яка iM протипоказана за
результатами медичних оглядiв, HaBiTb за ix згодою.

12. Працiвникiв, якi потребують за станом здоров'я надання легшоi
роботи, переводити, за'й згодою, ,гимчасово або без обмеження строку на
iншу робоry у вiдповiдностi з меличним висновком,

Оплаry працi
законодавства.

таких випадках проводити згiдно чинного

13. Проводити систематичний анапiз стану захворюваностi i випадкiв
тимчасовоi непрацездатностi та вживати заходiв
захворювань.

14. Забезпечувати наJlежне комплектування
необхiдними медикаментами.

15. Проводити спiльно з уповноваженим представником працiвникiв
своечасне розслiдування та вести <rблiк нещасних випадкiв, професiйних
захворюван ь iаварiй на виробничтвi.

забезпечити безумовне виконання запропонованих комiсiсю з
розслlдування нещасного випадку на виробництвi органiзацiйно-технiчних
заходiв по кохному нещасному випадку.

16. ПроводитИ за участю уповновalкеноm представника працiвникiв
аналiз причин виникнення нещасних випадкiв та аварiй у закJIадi. Ёiдповiдно
до висновкiв розробляти заходи щодо зниження i запобiгання травматизму та
забезпечувати ix виконання.

17. Вiдповiдно до rIинного законодавства забезпечити здiйснення
загаJIьнообов'язкового державного соцiального страхування працiвникiв
пiдприемства вiд нещасних випадкiв на виробництвi та прЪфесiйних
захворювань.

до усунення причин

аптечок пiдроздiлiв

l8. Органlзувати роботу кабiнету з охорони працi пiдприемства згiдно з
Типовим положенням про кабiнет охорони прачi.
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19. За рахунок коштiв органiзацii проводити навчання представникiв

працl8никlв з питань охорони прачi.
20. Систематично проводити за встановленими графiками навчання,

lнструктаж та|ктаж та перевlрку знань з охорони працi працiвникiв.
21. Не залучати жiнок до важких робiт i робiт iз шкiдливими або

перевlрку працl працiвникiв.

небезпечними умовами працi, до пiдiйlиання речей, вага яких перевиIцуе
встановленi для них граничнi норми вiдповiдно до наказiв MiHicTepcTBa
охорони здоров'я Украiни вiд 29,12.93 Nэ256 та вiд l0.12.93 Ns 241.

ппацiвпики чgrанови зобов'язчються:

.22. ВивчатИ та виконувати вимоги нормативних aKTiB про охорону
працi, правил експлуатацiт автотранспорту, механiзмiв, устаткування та
iнших засобiв виробництва.

23. Застосовувати засоби iндивiдуапьною зiжисту у випадках,
передбачених правилами технiки безпеки працi.

24. Прохолити у встановJIеному порядку та в сlроки попереднiй i
перiодичнi медичнi огляди.

25, Своечасно iнформувати вiдповiдну посадову особу про виникнення
небезпечних та аварiйних сиryацiй на робочому мiсцi. Особисто вживати
посильних заходiв щодо iх запобiгання та усунення.

26, .Щбайливо та рацiон:rльно використовувати маЙно пiдприемства, не
допускати йою пошкодження чи знищення.

Уповновэ;хений представник пDацiвникiв зобов'язуgться;
27. ЗдiйснюватИ IромадськиЙ контролЬ за дотриманням роботодавцем

законодавства про охорону працi, створенням безпечних i нешкiдливих умов
працi, належних виробничих та санiтарно-побутових умов, iншими засобами
iндивiдуального та колективного захисту виконанням заходiв, передбачених
у цьому колдоговорi та нормативних документах.

У разi виявлення порушень вимагати ix усунення.
.28. Представляти iнтереси працiвникiв у вирiшеннi питань охорони

працl, у випадках, визначених чинним законодавством.
29. Iнформувати працiвник'iЬ про iх права i гарантii в сферi охорони

працi. змiни в законодавсl Bi з охорони праtti.
30. У разi загрози хиттю або здоров'ю працiвникiв вимагати вiд

роботодавця негайного припинення робiт на робочих мiсцях, до усунення цiеi
загрози,

Зl.Братиучасть:
31.I. В розробчi проФам, положеньl нормативно-правових документiв

з питань охорони лраtli в заклалi.
3 1.2. В органiзаuiТ навчання IIрацюючих з пIлтань охорони працi.
31.З. У розслiдуваннi нещасних випадкiв, профзахворювань, аварiй,

складаннi aKTiB про нещасний виIIадок на виробництвi, готувати своТ
висновки i надавати пропозицii, представляти iнтереси потерпiлого.



32. Представляти iнтереси засrра,хованих осiб з питань соцiального
страхування, захисту lндивlдуalльних та колективних прав
працiвникiв.

ЗЗ. Реryлярно виносиlи на розгляд працiвникiв питання
охорони працi.

,Щодаток Nэ 7
ГIлан комплексних заходiв з охорони працi на 202l piK

роздLц чIt
СОЦIАЛЬНI ПIЛЬГИ ТА ГАРАНТП, СОЦIАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ,

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВО-ПОБУТОВОГО, КУЛЬТУРНОГО,
мЕдичного оБслуговувдння, оргАнIзАцIi оздоровл Ення

I ВIДПОЧИНКУ ПРАЦIВНИКIВ
Роботодавець та уповноважений представник працiвникiв домовилися

спiльно формувати, розподiляти кошти на соцiальнi, культурно-масовi
заходи та використовувати ix виходячи з прiоритетiв i реальних фiнансових
можливостей вiдповiдно до затвердженого кошторису, у тому числi:

1. Надавати допомоry лрацiвникам на оздоровлення, у зв'язку iз
наданням щорiчноi вiдпустки.

2. Надавати працiвникам матерiальну допомоry для вирiшення
соцiмьно-побугових питань у розмiрi до посадового окладу протяюм року за
ра(унок RIIасних коштiв установи.

роботодавець зобов'язчсться:
3. Створювати на,rежнi умови для дiяльностi KoMicii з соцiального

страхування на випадок тимчасовоl непрацездатностl в зак.падl.
4. У разi захворювання лрацiвникiв, яке унеможливлюе виконання

ними професiйних обов'язкiв i обмехус перебування в колективi, або
тимчасового переведення за цих чи iнших обставин на iнпrу робоry, зберiгати
fа ними поперелнiй серелнiй заробiток. У рщi хвороби чи калiцтва
поперелнiй серелнiй заробiток виплачувати до вiдновлення працезлатностi
або встановлення iнвалiдностi.

5. Забезпечити збереження архiвних документiв, згiдно яких
здtиснюеться оформлення пенсiй, iнвалiдностi, отримання пiльг i
компенсацiй, в термiни, визначенi законодавством.

6. Забезпечувати танспортом, за заявкою уповновакеного
представника працiвникiв, спортивнi та культурно-масовi змоди, в яких
бер5пь расть прачiвники органiзачii.

Уповноважений представrrик поацiвцикiв зобов'язчсться:
7. Контрспювати цiльове використання коштiв на виплату соцiальних

пiльг, проведення культ}рно-масових заходiв, доводити iнформачiю до

l4

i iHTepeciB

стану умов i

прачiвникiв.
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8. Здiйснювати контроль за сво€часною i повною сплатою

роботодавцем стахових BHecKiB на загальнообов'язкове державне соцiальне
стахування, своечасним матерiальним забезпеченням та наданням
соцiальних послуг працiвникаtl у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатностi та витратамл1, зумовленими народженням i похованням.

Предстаыtяти iнтереси працiвникiв у KoMicii з couia",rbнoгo страхування.
9. Сприяти проведенню оздоровлення, сiмейного вiдпочинку та

лiкування працiвникiв, органiзовувати оздоровлення дiтей прачiвникiв у
дитячих таборах.

l0. Органiзовувати проведення культурно-масових, фiзкульryрних i

оздоровчих заходiв для працiвникiв пiдприсмства та членiв iх сiмей.
1 l. Органiзувати заходи, присвяченi flню працiвникiв освiти, 8 Березня,

Новому року, BcecBiTHboMy дню ryризму i т.д.
12, Ознайомлювати прачiвникiв з новими нормативними актами з

питань соцiального страхування та пенсiйного забезпечення, надавати
консультативну й методичну допомогу з питань соцiального захисту.

РОЗДIЛ VIII
глрАнтIi дIяльностI уповновлжЕного прЕдстАвникА

прАцlвникIв
Роботода:ець визна€ уповноваженого представника працiвникiв

повновакним представником iHTepeciB праuiвникiв, якi працюють в закладi
або ycTaHoBi, i погоджуе з ним своi дii, накази та iншi локаrrьвi нормативнi
акти з пит:lнь, цо € предметом цього договору.

роботодавець зобов'язусться:
l. Забезпечувати реалiзачiю прав та гарантiй дiяльностi виборного

органу, встановлених чинним законодавством, не допускати втрrrання в

дiяльнiсть, обмеження прав працiвникiв або перешкоджання i'i здiйсненню.
2. ,Щля забезпечення дiяльнrrстi прачiвникiв, проведення зборiв

працiвникiв, веденЕя культурно-ос_вiтньоТ, спортивноТ, оздоровчоi роботи
надавати безкоштовно примiщення з yciM необхiдним обладнанням, зв'язком,
опаленням, освiтленням, лрибиранням, транспортом, охороною, а також
оргтехнiку та канцтовари, необхiднi дпя роботи працiвникiв.

3, Забезпечувати п,оацiвникам закладу можливiсть безперешкодно
вiдвiдувати та оглядати мiсця роботи, ознайомлюватися з документами, що
стос}.Iоться трудових прав та iHTepeciB працiвникiв i виконання галузевоi,

регiональноi угод та цього колдоговору,
4. Розглядати протягом 7 днiв вимоги i подання уповноваженого

представника працiвникiв щодо усуtiення [орушень законодавства про
працю та колективного договору. невiдкладно вживати заходiв до iх
усунення.

5. На вимоry
тижневии TepMlH

уповноваженого представника працlвникlв надавати в
вiдповiднi локуvенти. iнформачiю та пояснення. що
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стосуються дод€ржання законодавства про працю, умов працi, виконання
колективного доIовор}, соцiально-екOномiчних прав працiвникiв.

6, Забезпечити учасIь уповноваженого представника працiвникiв в
пiдготовцi змiн i доповнень до Статуту пiдприсмства (пiдгоryвання проекту
Статуту), обов'язковий розгляд i1 пропозицiй.

7. Сторони домовилися негайно i безпосередньо спiвпрацювати в разi
будь-якого конфлiкту або порушення умов колдоговору з метою знайти
взасмно прийнятне рiшення проблем, якi виникли.

роздIл ш
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНЛННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

ВЦПОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH
З метою забезпечення реа,riзаuiТ положень цього договору, здiйснення

контролю за його виконанням сторони зобов'язуються:
l. Забезпечити рец,лярний контроль за виконанням колективною

договору, оперативно вживати заходи впливу до тих, хто допускас
невиконання зобов'язань.

2. Забезпечити здiйснення контролю за аиконанням договору робочою
комiсiсю предсr,авникiв cTopiH, яка веде переговори з йою укладення
(додаток Nч 8), в узгодженому нею порядку.

3. Надавати повноважним представникам cTopiH на безоплатнiй ocHoBi
наявну iнформачiю та документи, необхiднi для здiйснення контролю за
виконанням договору.

4. Розглядати пiдсумки виконання колекIивного договору на загальних
зборах прачiвникiв за участю cTopiH.

5. У разi порушення чи невиконання зобов'язань доювору з вини
конкретноi посадовоi особи вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з чинним
законодавством.

У разi порушення роботодавчем умов колективного договору
уповноважений представник працiвникiв мае право напра&ляти роботодавцю
tIодання
TepMiH.

про усунення цих порушень, яке розгляда€ться ним в тижневий

6. Колекгивний договiр укладено в ,трьох примiрниках, що зберiгаються
у кожноi iз cTopiH та в органi, який проводить ресстрацiю, i мають однакову
юридичну силу.

Колективний договiр пiдписа:tи:

вiд уповноваженого
представника працiвникiв:

202l року

К.I.Свирид
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ПОГОДЖЕНО
уповновах{ений [редставник працiвникiв
Закарпатського центру
туризму

-!ЬХ_К,l.Свирид..Jq , D!Дltc& 202lo.

--_г1.7-
Схемп посадовпх (тарпфннх) окладiв

[одаток Л! l
до Колективного договору

ЗАТВЕРДЖУЮ

туризму

I.Мошак

202l р.

хиректор
Jакарпатського

.,/

Найменування посади Тарпфнi розряди
,Щиректор lб

Заступники директора
57о нижче посадового

оrшаJtY диDектоDа

ГоловIrий бу{галтер l00% нижче посадового
окладч дпDектоDа

Завiдувачi вiддiлами 12-1з
Методисти, практичний психо]-Iог l 1-14

Керiввики гурткiв, iHcTpyKTop з туризму l0-t з
Провi,лний бцга,rтер,
публiчних закlпiвсль,

iнженер з охорони прачi, фахiвець з
провiдвий фахiвець з охорони працi l0

Дiловод 5
Завiдувач складу ,7

Водij 2-5
Робiтник з комплексного обслуговування i ремонту

будинкiв, спорул та облацнаняя, сторож 1,-2

Прибиральяик службових примiцень. двiрник 1-2
завгосп. агевт з постачавня 8_5

Старший вихователь 11_1з
вихователь 11_1з

IHcmyKTci з фiзкультури, культоргавiзатор 11_1з
помiчяик вихователя 5

Черговий по гуртолtитку,
машивiст з прання бiлизли

з-2

Лiкар, сестра медпчпа, сесцlа медична з дiстичного
харчувrlяня

l0-9-9

Шеф-кухар. кlхар 6-,l
Пiдсобний робi r,пик KvxHi 1

Оператор газовоi котельнi 2
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ПОГОДЖЕНО
уповновФкений представник працiвникiв
Закарпатського ценцrу
туризму

й* К.I.Свирид

,,.{q " fuр<к,ц, 2021 р.

2. Надбавки працiвникам:
а) у розмiрi до 50 вiдсоткiв посадового

тарифноi ставки):

- за високi лосягнення 1 лраui;

,щоплатп i надбавки до тарифних ставок та посадовпх окладiв

l. Пiдвищення посадового окладу директор а до 5уо за найбiпьший
позашкiльниЙ заклад згiднО перелiку найбiльших позашкiльних закладiв
]тlедценого MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраiЪи (наказ МОН вiд
l5.04.93 р., М l02).

,Щодаток Л! 2
до Колективного договору

окладу (ставки заробiтноi плати.

- за виконаIlня особливо важливоi роботи (на строк li виконання);
- за складнiсть, налруженiсть у роботi.
Граничний розмiр зазначених надбавок для одного працiвника не

повинен перевиlцувати 50 вiдсоткiв посадового окладу.
б) за почеснi звання Украiни, СРСР, союзних республiк СРСР:
- ,,народний" - у розмiрi .l0 вiдсоткiв,

,,заслужений" - 20 вiдсоткiв посадового окладу (ставки заробiтноТ
плати):

в) за спортивнi звання:

лл .- ,,заслужений тренер'', ,,заслужений майстер спорту'' - у розмiрi20 вiдсоткiв,

-,,майстер спорту мiжнародного класу'' - l5 вiдсоткiв,
-,,майстер спорту" - l0 вiдсоткiв лосадового окладу (ставки заробiтноi

плати).
НадбавкИ за почеснi ra спортивtti звання встановлюються працiвникам,

якщо iхня дiяльнiсть за профiлем збiгасться з н^явним почесним або
спортивниМ званням. За наявностi двох або бiльше звань надбавки
встановлюються за одним (виtцим) званням. Вiдповiднiсть почесного або
спортивного зва,ння профiлю дiяльностi працiвника на займанiй посадi
визначаеться керiвником навчального заклалу;

г) за знання та використання в роботi iноземнот мови:

Ц ц-L zozt
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- однi€Т свропейськот - l0 вiдсоrкiв;
- однi€i схiдноi, угро-фiнськоi або африканськоi - 15 вiдсоткiв;
- двох i бiльше мов - 25 вiдсоткiв посадового окладу (ставки заробiтноТ

плати).
Надбавка не встановлюеться праltiвникам, для яких вимогами для

зайняття посади передбачено знання iноземнот мови, що пiдтверджено
вiдповiдним документом;

д) за престижнiсть працi педагогiчним праuiвникам на весь обсяг
навчального навантаження, що викону€ться працiвником. Розмiр налбавки
встановлюеться керiвником закладу в межах фонду оплати працi згiдно з
чинним законодавством;

3) доплати працiвникам:
а) у розмiрi до 50 вiдсоткiв погаJIового окладу (ставки заробiтноi плати,

тарифноТ ставки):

- за виконання обов'язкiв гимчасово вiлсуr Hix прачiвникiв:
за сумiщення професiй (посал);

- за розширення зони обслуговування
виконуьаних робiт.

або збiльшення обсяrv

Зазначенi види доплат не встановлюються керiвнику навчального
закJIаду, його заступникам, керiвникirм стукryрних пiдроздiлiв.

б) у розмiрi 40 вiдсоткiв годинноТ тарифноi ставки (посадового окладу)
за роботу в нiчний час за кожну годину роботи з l0-i години вечора до 6-i
години ранку;

в) у розмiрi l0 вiдсоткiв за роботу зi шкiдливими i важкими умовами
працi:

г) у розлriрi 20 вiдсоткiв за роботу у несприятливих ploBax працi та
пiдвищеного ризику для здоров'я медичним працiвникал.л закладiв освiти
державноi i комунальноi форми власностi (на перiод карантину згiдно
чинного законодавства);

д) за вчене звання:

- професопа - у граничному розмiрi З3 вiдсотки посадовою окJIаду
(ставки заробiтноТ плати);

- доцента, старшого науковою спiвробiтника - у граничному розмiрi
25 вiдсоткiв посадового окJIаду (ставки заробiтноi плати).

Зазначена доплата встановлю€ться працiвникам, якщо iiня дiяльнiсть за
профiлем збiгаеться з наявним ученим званням. За наявностi у зttзначених
працiвникiв двох або бiльше вчених звань доплата встановлюеться за одним
(вищим) званням;

е) за науковий ступiнь:

- доктора наук - у гранично}ry розмiрi 25 вiдсоткiв посадового окJIаду
(ставки заробiтноТ плати);

- кандидата наук - у граничному розмiрi 15 вiдсоткiв посадового окJIаду
(ставки заробiтноi плати).

Зазначена доплата встановлюеться працiвникам, якщо iхня дiяльнiсть за
профiлеМ збiгастьсЯ з наявним tlауковим ступенем. За наявностi у
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працiвникiв двох наукових ступенiв допJlата встановлюсться за одним
(вищим) науковим ступенем,

Вiдповiднiсть ученого звання та наукового сryпеня профiлю дiяльностi
прашiвника на займанiЙ посадi визначаtться керiвником на""мьн"* закладiв,
установ освiти та наукових установ.

!окументи, що засвiдчують наявнiсть наукового ступеня та вченого
званнЯ повиннi вiдповiдатИ нормаМ i вимогам, передбаченим
законодавством;

с) за використанНя в роботi дезiнфiкуючих засобiв, а також працiвникам,
якi зайнятi пр.t5иранням туалетiв, - у розмiрi 10 вiдсоткiв посадового
(мiсячного) окладу;

4) водiя м авгоrранспортних засобiв:

- надбавки за класнiсть волiям lI класу - l0 вiдсоткiв.
- водiям I класу 25 вiдсоr.кiв установленоi тарифноi ставки за

вiдrIрацьованиЙ час;

- доплати за ненормований робочий день у розмiрi 25 вiдсоткiв
тарифноi ставки за вiллрачьований час.
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ЗАТВЕРДЖУЮПОГОДЖЕНО
уповноважений представн и к праuiвникiв
Закарпатського центру
туризму

)/ .'
I l!,L' К.l.Свирид

!0 " 202l р, tL{- 2021' р.

ПОЛОЖЕННЯ
про премiювання прачiвникiв Закарпатського центру турпзму!

краезнаветва, екскурсiй i спорry учнiвськоi молодi та фiлii

Положення про порядок премiювання (лалi - Положення) лрацiвникiв
Закарпатського центру туризмуj красзнавства, екскурсiй i спорry рнiвськоi
молодi (далi - Закарпатський центр туризму) та фiлiТ розроблено на пiдставi
Кодексу законiв про працю УкраiЪи, Закону УкраiЪи кПро оплаry працi> та

вiдповiдно до наказу MiHicTepcTBa освiти iнауки Украiни вiд 26.09.2005р,
Nэ557 <Про впорядкування умоR оплати прачi та затвердження схем
тарифних розрялiв прачiвникiв навчальних закладiв. установ освiти та

наукових установ> (зi змiнами) i Iнструкцii про порядок обчислення
заробiтноi плати працiвникiв освiти, затвердженоТ наказом MiHicTepcTBa
освiти УкраiЪи вiд 15.04.1993р. Л! 102, яка з 1 вересня 2005р. застосовуеться
в частинi, що не суперечить умовам оллати працi, визначеним наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 26.09.2005р, М 557.

1. Загальнi полоllrcння
1.1 I\e Положення визначас умови та порядок премiювання прачiвникiв
Закарпатського центру т)?изму та фiлiТ з метою матерiального заохочення на

полiпшення якостi та ефективностi роботи, посилення виконавчоТ, трудовоi

дисциплiни та вiдповiдальностi за доручену роботу.
|.Z ,Щане Положення с складовою частиною чинноi системи оплати прашi в

Закарпатському чентрi туризму.
1.3 Дiя Положення поширюсться на працiвникiв Закарпатського центру

ryрIlзму та фiлiТ, а також на працiвникiв, якi працюють в Закарпатському
шентрi ryризму на умовах сl мiсництва на ,l их же умовах. як i на прачiвникiв
за основним мiсцем роботи.
1.4 Премiювачня прачiвникiв Закарпатського чентру ryризму та фiлii
проводиться вiдповiдно ло ix особистого вкJIаду в загальнi результати
роботи.
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1.5 .Щиректора 3акарпатського центру ryризму премiюе департамент освiти
i науки, молодi та спорry Закарпатськоi облдержадмiнiстрацii.
1.6 Керiвник освiтнього заклад/ мас право премiювати прачiвникiв в
межах асигнувань, передбачепих кошторисом на оплату працi. Розмiр премii
визначаеться директором Закарпатського центру туризму за погодженням iз
уповновакеним представником прачiвникiв. виходячи iз наявних коштiв iy
порядку, визначеному цим колективним договором.
1,7 Премii працiвникам виплачуються за пiдсlтиками роботи за мiсяць,
квартал, piK.
1.8 Премii зстановлюються на оклад з урахуванням пiдвищень.
1.9 Розмiр премii працiвнику може встановлюватись як у вiдсотках до
посадового окJIаду, так i в фiксованiй грошовiй cyMi.
1.10 Розмiр премii не обмежусться максимаJlьними розмiрами.
2. Порядок визначення фовду премiювання
2.1 На виплаry премiй спрямов),ються кошти, cTBopeHi за рахlток
премiального фонду та за рахунок eKoHoMii фонду оплати працi, а саме:
економiя фонду оплати працi за за;альним i спецiальним фондами мiсцевого
бюджеry, яка може утворюватися за рахунок наявних вакансiй, тимчасовоi
непрацездатностi, вiдпусток без збереження заробiтноi плати тощо в межах
затвердженого кошторису доходiв та витрат на капендарний piK для ycix
працiвникiв Закарпатського центру туризму та фiлii.
2.2. Видатки на премiювання плануються та здiйсrrюються в межах
асигнувань на оплату працi, затверджених в кошторисi Закарпатською
центру туризму на вiлповiлний piK.
2.3. Премiювання працiвникiв Закарпатською ценIру ц?изму може
проводитись до державних i професiйних свят, ювiлейних дат.
3. Показникш премiювання
3.1 Головними критерiями оцiнки педагогiчних та науково-педаюгiчних
працiвникiв при премiюваннi с:
- володiння iнновацiйними освiтнiми методиками та технологiями;
- наявнiсть методичних розробок робiг;
- застосування нестандартних форм проведення занять, лекцiй, заходiв тощо;
- високi досягнення у змаганЕях, конкурсах тощо;
- )лlасть та досягнення (переможцi або лауреати) у фахових конкурсах;
- досягнення ;пхованцiв (перемога в конк}?сах, спортивних змаганнях
рiзного рiвня тощо) - перемt,lжцiв МАН, конференцiй; зльотiв; виховання
спортсменiв-розрядникiв, кандидатiв у майстри спорry, майстрiв спорry,
майстрiв спорry мiжнаролного класу;
- вмiння на високому piBHi вирiшувати педагогiчнi проблеми;
- активне використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй в
навчдlьЕо_виховному процесi;
- активна участь в заходах, пов'язаних з органiзацiею навчально-виховноi
роботи:
- творчiсть. iнiцiативнiсть. Kot,l пете н,гн icTb, cTapaHHicTb;
- забезпечення пiдготовки аналiтичних, методичних розробок тощо з питань
компетенцll кожного працlвника;
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- участь в громадськiй дiяльностii
- iнiцiативнiсть, що сприя€ змiцненню матерiально-технiчнот бази
навчzIльного закладу;
- та iнше.
3.2 Головними критерiями ошiнки прачi iнших працiвникiв Закарпатського

цектру туризму та Фlлll с:

- якiсне i сумлiнне виконання робir. пов'язаних з органiзацiею процедур
закупiвель;
- своечасне i якiсне виконання плзновоi або оперативноi роботи, доруrень,
наказlв, розпоряджень;
- свосчасне та якiсне подання фiнансовоj, податковоТ, бюджетноТ та
статистичноi звiтностi ;

- забезпечення безперебiйноТ роботи обладнання та устаткування, виконання
графiкiв планово-попереджувальних peMoHTiB;
- розроблення i впровадження заходiв, спрямованих на економiю
енергоресурсiв водопостачання, матерiалiв, палива;
- якiсне i свосчасне виконання завдань, безперебiйне обслуговування
об'€кriв, проведення технiчного обслуговування i поточних peMoHTiB

автомобiлiв, вiдсутнiсть порушень правил дорожнього руху та трудовоi
дисцип.lIiни;
- iншi критерii та показники дiяльностi, що не суперечать законодавству та

цьому Положенню;
- якiсне збезпечення правильного застосування норм чинного законодавства
У краТни.

4. Пере.пiк показникiв, при наявностi якшх розмiр нараховавоТ премii
мояtе блп зменшено або повпiстю позбавлено
4,l Премiя мохе бути зменшена за:
-HeHaIe)(He виконання обов'язкiв, передбачених посадовою фобочою)
iнструкцiсю;
-порушення технiки безпеки;
-порушенrrя трудовоi дисциплiни, регламенту цодо органiзацii використання

робочого часу та рехиму роботи.
4.2 Протягом сlроку дii дисциплiнарного стягнення премii для лрашiвникiв
не застосовуються.
5, Прикiнчевi полоя{ення
5.1 Змiни та доповнецня до цDого Положення вносяться в порядку,
встановленому чинним законодавс,Iвом та внутрtшнlми органlзацlЙно-

розпорядчими документами Закарпатського центру туризму.
5.2 Вiдносини, цо вреryльованi в цьому Положеннi, реryлюються .{инним

законодавством Украiни.
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Додаток Np 4

до Колективного договору

погодl(Ено
уповновакений представник працiвникiв
Закарпатською цен,тру
туризму

IIатського центру 1уризNr!

/Б"' К.l.Свирид -,a-a_, . м.l.Мошак

,, /9 " [r,l-pHc* 202l о. \ !)=L 202| р.

ПОЛОЖЕННЯ
про надання щорiчвоi грошовоi винагороди педагогiчним працiвникам

Закарпатського центру туризму, красзнавства, екскурсiй i спорry
учнiвськоi молодi та фiлiil. Це Положення поширюсться на педагогiчних прачiвникiв

Закарпатського центру туризму, краезнавства, екск}рсiй i спорry yrHiBcbKoi
молодi та фiлii. KpiM тих. якi працююlь за суviсництвом.

2. Щорiчна грошова винагорода педпрацiвникам надасться за зрaвкове
виконанкя службових обов'язкiв. ?а у\lови досягнення ними успiхiв у
вихованнi i навчаннi учнiвськоi молодi, методичному забезпеченнi,
вiдсутностi порушень виконавчоi i труловоi дисциплiни та здiйснюсться в
межах загмьних коштiв, передбачених кошторисом позашкiльного закладу
на оплаry працi.

3. Щорiчна грошова винагорода нада€ться вiдповiдно до цього
Положення, яке затверджусться керiвником Закарпатського центру туризму,
кра€знавства, екскурсiй i спорту учнiвськоi молодi за логодженням з

уповноваженим представником працiвникiв з )?ахуванням специфiки
навчальною закладу.

4. Щорiчна грошова винагорода педагогiчним працiвникам видасться
на пiдставi наказу керiвника Закарпатською центру т).ризму, красзнавства,
екскурсiй i спорry учнiвськоj м_олодi. а керiвнику - за нмазом дирекгора
департаменту освiти i науки, молодi та спорry Закарпатськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii.

5.Розмiр щорiчноi грошовоТ винагороди не може перевищувати одною
посадового окладу (ставки заробiтноТ плати) з урахуванняNl лiдвищень
(виплачуеться тiльки тим прашiвникам,
ка,чендарний piK).

як1 вlдпрацювали повнии

,Щане положення розроблено на ocHoBi:

- Колексу законiв про прачю Украiни:
- Закону Украiни ,,Про ocBiTy" та Закону Укра'rЪи ,,Про колективнi

договори i угоди";
- Постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 05.06.2000 р. за Nэ898 та п.4

Порялку надання шорiч Hoi грошовоi ви нагороли педагогi ч ни v працi вн икаv
навчаJIьних закладlв державноl та комчнаJIьцоl власност1.
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лодаток Np 5

до Колективного договору

ПОГОДЖЕНО
уповновахений
Закарпатського
туризму

представник працiвникiв
центру

lB* к.I.свиоид

:jф tJ,,,:,* zbzro.

----Гт7-

2021 р.

ПРАВИЛА ВНУТРIШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ
ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

зАклрпдтського цЕнтру туризму тл ФIлIi

L з,{гА"льш положЕння
1.1. Вiдповiдно до Констиryцii Укра'rЪи громадяни УкраiЪи мають право на
працю, тобто на одержання гарантованоТ роботи з оплатою прачi вiдповiдно
до i'i кiлькостi та якостi i не нижче встановленого державою мiнiмальною
розмiру, включаючи право на вибiр професii, роду занять i роботи
вiдповiдно до покJIикання, здiбностей, професiйноi пiдготовки, освiти та з
}?zrхуванням суспiльних потреб.
1.2. PiBeHb умов працi, охорону трудових прав працiвникiв установлюе
законодавство Украiни про працю,
1.3. Кодекс законiв про працю УкраiЪи регулюс трудовi вiдносини Bcix
прачiвникiв. сприяючи зростанню продуктивностi прачi, змiцненню
дисциплiни.
1.4. Правила розробленi на ocHoBi Кодексу Законiв про працю УкраiЪи,
Законiв Укра'iни <Про ocBiry>>, <<Про позашкiльну ocBiry> та основних
нормативних документiв, пов'язаних з позашкiльною освiтою.
1.5. Метою цих Правил € визначення обов'язкiв педагогiчних та iнших
працiвникiв Закарпатського центру туризму та фiлii, передбачених нормами,
якi встановпюють внутрiшнiй розпчрядоh у позашкiльному закладi. Зазначенi
норми закрiпленi в Типових lrравилах внутрiшнього розпорядку,
затверджених наказом MiHicTepcTBa освiти УкраiЪи 20.12.93 Ns 455,
зареестрованим у MiHicTepcTBi юстичiТ Украiни 02.0б1994 р. за Nо 12ll330.
1.6. Питання, пов'язанi iз застосуванням Правил внутрiшнього розпорядку,
розв'язуе директор в межах наданих йому повноважень, за погодженням
iз уповноваженим представником прачiвникiв.
1.7. Щi правила поширюються на Bcix працiвникiв Закарпатського центру
туризму та фiлii, незалежно вiд посади, рiвня освiти та професiйноТ
пlдготовки. квilлlФlкацlиноl категорrl та навант кення, належностi до
професiйноi спiлки тоцо:
- адмiнiстрати вно-управлi нський персонал;
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- педагогiчний персонал;
- непедагогiчний персонал;
- обслуговуючиЙ персонал.
1.8. Правила_вяу,грiшнього трудового розпорядку Закарпатського центру
ц?изму та фiлii е органiзаЦiйно-правовиМ до*у".пrо", що упорядковусвiдносинИ суб'ектiв освiтнього та трудового процесiв у закладi,
життсдiяльнiсть якого регламентусться законодавством, що лiе у сферi
позашкiльноi освiти Украiни.
1.9. Правила вну,трiшнього розпорядку складенi з урахуванням змiсry
основних_органiзацiйно-правових документiв Закарпатського ценlру
ryризму: Статуцi та Колективного договору, якими визначаеться специфЙ
взаемодii та взасмовiдносин ycix 1,часникiв навчально-виховного лроцесу.
1.10. Правила 

._внуцtiшнього розгорядку набувають чинностi 
-.rо 

фuпrузатвердження ix загальними зборами працiвникiв до прийняття нового
докум_енту, ро_зробленого i затвердженого у встановленому порядку.
1.1l.. Коло обов'язкiв (робiт), що ix виконуе *ожний працiвн"к за сво€ю
спецiальнiстю, квалiфiкацiею чи посадою, визначаеться посадовими
lнструкцlями, затвердженими в установленому порядку.
1.12. Внутрiшнi органiзацiйнi Процеси в .u*адi, jоrрr"чння порядку в
ньому регламентуються понят"tям режиму роботи, що встановпюеться
наказом керiвника установи на 01 вересня кожного навчального року.
1.13. Режим роботи закJIадУ протягом навчального року може бути змiнений
за наявностl
спецiальний
працiвниками

об'сктивних на те причин та обставин, про що
наказ керiвника за погодженням педагогiчною
3акарпатського центру ryризму.

вида€ться

раДою та

П. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТЛ ЗВIЛЬНЕННЯ ПРАЦIВНИКIВ
2.1. Керiвником Закарпатського центру туризму може бути особа, яка е
громадянином Украiни. вiльно володiс лержавною мовою. мас вищу ocBiry.
стаж педагогiчноi та,/або науково-пелагогiчноi роботи не менше п'яти poKib,
органiзаторськi здiбностi, стан фiзичного i психiчного здоров'я, що не
перешкоджа€ виконанню професiйних обов'язкiв.
2.2. KepiBHriK Закарпатського (ентру ryризму признача€ться засновником
(уповноважениМ органом), а саме - наказом директора департаменry освiти i
науки, молодi та спорту ЗакарпатськоТ облдержадмiнiстрацii..
2.3. Працiвники Закарпатського ЦеНц,у туризму (педагогiчнi й
непедагогiчнi) призначаються на роботу nu*a.o" дйр"*орц у т.ч. за
трудовими договорами, вiдповiдно до чинного законодавства.
2.4. Трудовий договiр е угодокt мiж працiвником та керiвником
Закарпатського центру туризму.
2.5. На посади педагогiчних працiвникiв приймаються особи, якi мають
педагогiчну ocBiry, вицу ocBiTy та,/або професiйну квалiфiкацiю, вiльно
володiють державною мовою (для .ро"Ъд", УкраiЪи) Ъбо володiють
дер)r(авною мовою в обсязi, достатньому для спiлкування, моральнi якостi та
фiзичний i лсихiчний стан здоров'я 

"*"* 
до."оп".r" 

""пЬцrr"ur, 
професiйнi

обов'язки.



2.6. При прийrяггi на робоry особа, що працевлаштову€ться, повинна
надати TaKi документи:
- заяву;

- паспорт та його ксерокопiю (стор. 1-3, стор. l l);

- довiдку про присво€ння iдентифiкаrliйного коду;

- диплом або iнший документ про ocBiry (професiйну пiдготовку);

- вiйськовий квиток (у разi наявностi);

- документ про реестрачiю або розiрвання шлюбу (у разi розбiжностi у
прiзвищах на документах);

трудову книжку, оформлену у встановленому порядку.

| 2.7, У разi проходження атестацii на попередньому мiсцi роботи
| пелагогiчний прачiвник надас оригiнал атестацiйного листа.

| 2.8. Особа. шо працевлаштовусться на посаду, не пов'язану з педагогiчною
I

| дlяльнlстю, поддa тои самии перелlк документlв, крш атестацlиного листа.

| 2.9. Працiвник, що влаштову€ться на робоry, власноруl заповнюе особовий
| листок встановленого зразка та надае згоду на обробку персона,rьних даних.

| 2.10. Прачiвник, що влаштовусться на роботу, за власним бажанням або за

| веобхiднiстю може надати iншi документи про себе та членiв свосi ciM'i',

] якщо TaKi документи впливalють на визначення оплати його працi,

| вiлтворюють право на додатко8у соцiальну вiдпустку тощо (пенсiйне

| посвiлчення. свiлочтво про народження дитини iT,iH.),

l 2.1l. При прийняттi на робоry забороняеться вимагати вiд осiб, що

l працевлаштовуiJться. вiдомостi про iх партiйну та нацiональну

| привалежнiсть. документи. подання яких не передбачено законодавством.

| 2.1Z, Ксерокопii документiв працiвника, що приймасться на робоry,
| зберiгаються в його особовiй справi за мiсцем безпосередньоi роботи -
| Закарпатського центру туризму,

I Z.tЗ. Прачiвник. шо влаштовусться на робоry. несе вiдповiдаJьнiсть за
l.
l достовlрнtсть представлених докумен []в.

| 2,14. При прийняттi на робоry працiвник ознайомлюсться з Правилами

| внутрiшнього трудовою розпорялку, отримус посадову iнструкчiю та

| прохолить Bci необхiднi iHcTpyKTaжi f питань орони прачi (з обов'язковою
| фiксачiсю у вiдповiдних журналах),
l Z.tS. Оплата прачi особи. прийнятоi на робоry в Закарпатський шентрl ... ,

| т)?из}ry. здlисню€ться вlдповlдно до чинного законодавства про працю на

l пiдставi нормативно-фiнансових докумен liB по факгу допуску прачiвника ло
| виконання cBoji посадових обов'язкiв.

2.16. .Щопуском до роботи с особиста медична книжк4 оформлена у
встановпеному порядку. Вона повинrrа мiстити медичний висновок про стан
здоров'я суб'екга праui за показниками, визначеними спецiмьним
документом, що визначае згiдно вимог щодо стану здоров'я прачiвникiв
системи позашкiльноi освiти.
2.17. Медична книжка особи, що вjlаштувалася на робоry, з результатаr.tи
медичного огляду-лопуску зберiгаеться в Закарпатському чен,грi ryризму.
2.18. На осiб, якi прачюють у Закарпатському чентрi ryризму бiльше п'яти
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днiв, ведуться трудовi книжки.3аписи в трудових книжкlлх працiвникiв
здiйснюються згiдно з Iнструкчiею про порядок ведення трудових книжок на
пiдприемствах, в установах i органiзацiях, затвердженоi спiльним наказом
MiHicTepcTBa працi, MiHicTepcTBa юстицii i MiHicTepcTBa соцiального захисry
населення Украiни вiд 29 липня 1993 року No 58.

2.19. На тих, хто працю€ за сумiсництвом, трудовi книхки ведуться за

основним мiсцем роботи. Запис вiдомостей про робоry за сумiсництвом у
трудову книжку оформлюеться за бажанням працiвника.
2,20. На осiб, якi працюють на умовах погодинноi оплати, трудова книжка
ведеться за умови, якцо ця робота € основною.
2.2|, Труловi книжки прачiвникiв. oKpiM труловоI книжки керiвника
закладу, зберiгаються як документи сувороi звiтностi безпосередньо в

Закарпатському ueHTpi ryризму.
2.22. Приймаючи працiвника або переводячи його в установленому порядку
на iнпrу роботу, керiвник повинен:
--ознайомити гlrацiвника з наказом, у якому HirзBa посади вiдповiдас ЕТКС
робiт та професiй, пIтатному розпису, умовам прачi i ii оплати;

-пояснити права i обов'язки працiвника у вiдповiдностi з посадовими
iнструкцiями;
-ознайомити з Правилами внуц.liшнього розпорядry та колективним

доювором;
-провести iнс,груктаж iз технiки безпеки, виробничоi caнiTapii,
протипожежноi безпеки i органiзачii роботи з охорони життя
iздоров'я.
-визначити прачiвниковi робоче Micue, забезпечити його необхiдними для

роботи засобами.
2.ZЗ. При оформленнi на робст1, в наказi може бути обрловлений
випробувальний TepMiH. TepMiH випробування при прийомi на роботу
встановлю€ться у вiдповiдностi з дiючим законодавством. Результати
випробування оцiнюс робстодавець. Якщо працiвник не вiдповiдас займанiй
посадi, роботодавець припиняс договiр без погодження з уповноваженим
представником працiвникiв i без виплати вихiдноТ допомоги.
2.24. Переведення на iншу роббту, в тому числi iтимчасову, здiйснюеться
тiльки з письмовоТ згоди працiвника. У випадках виробничоi необхiдностi

роботодавець може перевести технiчного працiвника з однiеi дiлянки роботи
на iншу iз збереженням тарифноi ставки i встановлених об'смiв роботи.
2.25, Звiльнення педагогiчних прачiвникiв за результатами атестацii, а

також у випадках лiквiдацiТ за::ладу освiти, скорочення кiлькостi або
штаry працiвникiв здiйснюсться 1, вiдповiлностi з чинним законодавством.
2.26. Припинення тудового договору (з iнiцiативи працiвника чи з
iнiцiативи роботодавця) може мати мiсце лише на пiдставах, передбачених
чинним законодавством.
2.27. Звiльнення педагогiчних працiвникiв у зв'язку iз скороченням обсяry

роботи може мати мiсце тiльки в кiнч: навчального року.
2.28. Припинення трудового договору оформлясться наказом керiвника
закладу освiти.
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Пiдставами припинення чи розiрвання трудового договору €:
а) угода cTopiH;
б) закiнчення строку договору;
в) призов або вступ працiвника на вiйськову службу;
г) розiрвання трудового договору з iнiцiативлl працiвника, з iнiцiативи
керiвника установи;
д) переведення працiвника за його згодою на iнше пiдприсмство, установу,
органiзацiю або перехiд на виборну посаду;
е) вiдмова працiвника вiд переведення на роботу в iншу мiсцевiсть разом з

установою, а також вiдмова вiд продовження роботи у зв'язку iз змiною
I iстотних умов працi;
l.| €) набрання законноi сили вироком суду. яким працiвника засуджено до
| позбавлення волi або iншого покарання. яке викJIюча€ можJIивiстьl._-
l продовження даноI роооти.
I Z.ZЭ. 3аписи про причини звiльнення у труловiй книжцi повиннi

l пРоволитися у вiдповiдностi з формулюванням чинноm законодавства iз

l посиланнлr,r на .вiдповiдний пункт, статтю закону, ,Щнем звiльненrrя
l вважасться останнiй день роботи.
l 2.30. 3MiHa пiдпорядкомвостi закладу не припиняе дii труловою договору.

I ?.1r: При реорганiзацii установи припинення трудового договору за

l lнlцrативою керlвника закJIаду освlти можливе лише у випадку скорочення
l чисельностi абt штаry прачiвникiв.

7 2,З2. Прачiвник. який розривас Iрудовий логовiр. поперелжус директора

| Закарпатського центу ryризму письмово не менш як за два тижнi.
l
| ш-основril tрАвАтдовов,вкиIрАtщникIв

Коло обов'язкiв (робiт), що ii виконуе кожний прачiвник за своею
спецiальнiстю, квалiфiкацiсю чи посадою, визначаеться посадовими
iнструкцiями i положеннями, затвердженими в установленому порядку
квалiфiкацiйними довiдниками посад службовцiв i тарифно-
квалiфiкацiйними довiдниками робiт i професiй робiтникiв, р,овами
трудового договору, де цi обов'яз'iи конкретизуоться.

З.1. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ ДИРЕКГОРА ЗАКАРIIАТСЬКОГО
ЦЕНТРУТУРИЗМУ

3.1.1. ДиDектор мас пDаво на;

- забезпеченrя та реа.riзацiю в позашкiльному заrо.rалi cBoix законних ltpaB,
свобод та iHTepeciB, на охорону i заiист своеi професiйноi честi та гiдностi;

- максимальне використання професiйно-особистiсного потенuiалу для
ефективного управлiння ocBiTHiM процесом у заtс,tадi;

- максимальне використання cBoix повноважень, не заборонених чинним
законодавством;

- делеryвання посадових повнова)(ень cBoiM заступникам, iншим
працiвникам Закарпатського центру туризму;
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- розiрвання з працiвником (за rтопередньою зюдою з уповновакеним
представником працiвникiв) трудовогrl доrcвору, уr.ладеного на невизначений
строк, а т:!кож строковою трудового договору до закiкчення стоку у
випадкФ(:

а) змiн в органiзацii установи, в юму числi лiквйацii; рорганiзацii,
перпрфirповання або скоlючення птгаry працiвникiв;

б) виявлення невiдповiдностi працiвника займанiй посадi;
в) систематичною невиконzlння гцlацiвником без повахних гцlичин

бов'язкiв, поюrаденIr( на нього;
г) проryлу без поважних причин (протягом 3-х годин у рюбочий день);
д) неявки на рбоry протягом бiльш як чотирьох мiсяцiв пiдряд внаслiдок

тимчасовоi непрацездатностi ;

е) появи на роботi в нетверезому cTaHii
е) вчинення :в мiсцем роботи розкраланtul держ:rвного або громадською

майна;

- розпорядженн,{ на свiй розсуд ненормованим
}?аховуючи виконання як заллановilною для ралiзачii.

робочим часом,
так i проблем, що

потреб5лоть оперативного розв'язання;
- встановлення на свiй розсуд календарного дня початку щорiчноi

ocHoBHoi вiдпустки, додаткову вiдпустку (ло семи календарнкх днiв) за
ненормоваяий робочий час, виплату компенсацii за невикористану вiдпустку;

- дiяльнiсть, не пов'язану зi сферою освiти, у вiльний вiд робmи час.
3.1.2. Дипекгор зобов'язаний:
- здiйснювати ефекгивне управлiння позашкiльним закладом! що

харакгеризу€ться здатнiстю вирiшувати професiйнi проблеми i типовi
професiйнi задачi, якi виникають у реаJтьних сиryацiях упраыIlнськоl
дiяльностi, з виrсристанням професiйного i життевого досвiду;

- здiйснювати заходи цодо оптимiзацii системи упрамiння закJIадом,
у тому числi - в аспекri кадровою забезпечення;

- визначати працiвникам робочi мiсця, забезпечувати оперативне

I

доведенлul до'lxнього вiдома режиму роботи закладу, розкJIФrу занять та
графiку черryвання, рiчного плану-роботи, iнших докуuентiв, що зумоалюють
органiзацiю та порядок виконання прачiвниками cBoix посадових обов'язкiв;

- визначати працiвникам, що прийнятi на робоry дlя обслуговування
примiцень' територiт Тощо, робочi мiсця, забезпечувати доведення до ixнього
вiдома режиму роботи закrrаду, графiк iiHboi роботи та iнших доrg,ruентiв, що
зумовJrюють орrанiзачiю TxHboi прачi:

- оргаяiзоврати курсову пiдютовку педаюгiчних кадрiв, ii атестацiю,
правове i прфесiйне навчання;

- надilвати чiдпустки BciM працiвникам Закарпатською цен]]ру туризму
згiдно з графiком вiдпусток;

- забезпечlъати оптимальнi умови безпеки житгедiяльностi учасникiв
освiтнього процесу, рлови технiки безIrеки, виробничоi caHiTapii ющо;

- додержуватись умов Колекп.Iвного договоруl
- забезпечувати належне }тримання примiщення. опалення. освiтлення;
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- своечасно подавати органам державноi виконавчоi влади встановJIену

звiтнiсть, а також iншi необхiднi вiдомостi про робоry закладу.
3.1.3. ДпректоDу забоrrонясться:

- залучати працiвникiв без iхньоi особистоi згоди до участi в роботах, не
пов'язаних з безпосереднiм виконанням обов'язкiв, передбачених посадовою
абоli робочою iнструкцiсю.

3.1.4. Вiдповйальrriстьзапорушення.
3а вчинення порушень директор може

дисциплiнарноi вiдповiдапьностi, передбаченоi
Укра'tЪи.

бути

Вiдносно керiвника закладу можуть бути застосованi iншi за,ходи

адмiнiстративного впливу, передбаченi чинним законодавством УкраiЪи або
застосованl заходи громадського впливу.

3.1.5. Заохочення за чспiхи в Dоботi.

- Успiхи та результати прашi лиректора знаходять вiдтворення
в загаJтьних показниках роботи Закарпатського центру туризму.

3.2. прАвА тА оБов,язки зАстуllникА дирЕкторА з
нАвчАльно-Rиховноi роБоти
3.2.1. Застчпник дrrрекгора з навчально-виховноi роботи мае пDаво на:

- реалiзацiю в позашкiльному закладi своiх законних прав, свобод та
iHTepeciB, охорону i захист професiйноТ честi та гiдностi;

педагогiчну дiяльнiсть у закладi, а також в iнших навчальних закладах, за

фахом, у межах навантаження, не забороненого законодавством;

- користування оплачуваною вiдrусткою у повному обсязi, на
та соцiальнi вiдпустки, передбаченi у шьому Колекгивному договорi;

додатковi

- на rlасть у державно-громадському самоврядуваннi, на приналежнiсть
(членство) у громадських спiльнотах (органiзацiях, асоцiацiях), у тому числi в

т}r(, шо мають первиннi осерелки у заклалi:

- дiяльнiсть, не пов'язану зi сферою освiти, у вiльний вiд роботи час.

3.2.2.Застчпшикдиреlсгоразнав.rальн ноli_рqбqIц_lqбq

- здiйснювати свою дiяльнiсть у межах повноважень. делегованлD(

директором 3акарпатського центр) туризму, визначених ним у персональних
посадових iнструкuiях, затверджених у встановленому порядку, та
повновакень, вiлlворених 1 вiдповiд:tих наказах по закJIаllу:

- доIримуватись корпоративноi етики, у тому числi в аспекгi зовнiшньою
вигrrяду: дiловою одяry та взу"ття, аrрибутики (у повсякленнiй роботi, при
виконаннi представницьких функцiй та пiд час урочистостей тощо);

- активно використовувати засоби щодо вдосконаленtul керiвничтва
закJlадом, змiцнення трудовоi дисциплiни в колекrивi, шляхом особистоТ
зразковоi поведiнки, сумлiнноТ прачi, бездоганноi виконавчоi дисциллiни;

- активно використовувати заэоби щодо забезпеченrrя дисциллiни в
закладi, додержуватись умов Колективного договору. чуйно ставитися до
повсякденних потреб праuiвни KiB га вихованцiв:

чинним
притягнутим до

законодавством



- оперативно гоryвати проекти
або вiдомостi про роботу закладу

управJIiння освiти, для подання органам державноi виконавчоi влади.
3.2.3. Заступцикч директоDа з навчально-впховноi Dоботи забоDоняеться:

- переносити проведення запланоRаних заходiв органiзацiйно-педагогiчноТ
та науково-методичноТ спрямованостi на iнший час безпiдставно (без видання
спецiального розпорядження (наказу);

- залишати позашкiльний заклад в робочий час для розв'язання особистих
проблем.
3.2.4. Вiдповiдальнiсть за попчшеннll.

* За вчинення правопорушень застуtIник директора з навча.rrьно-виховноi

рботи мохе бути прл,тягнлим до дисциплiнарноТ вiдповiдальностi,
передбаченоi чинним законодавством Украiни.

- Рiшення про притягнення заступника директора до дисциппiнарноi
вiдповiда"T ьностi прийма€ться директором закладу позашкiльноi освiти.

- Вiдносно заступника дирекгора з навча!,Iьно-виховноi роботи мож)ть
бути застосованi iншi заходи адмiнiстративного впливу, передбаченi чинним
законодавством Укра'lни, а також заходи громадського впливу.
3.2.5. Заохочення за чспiхи в роботi.

- Заохоченгtя засту[ника директора з навчЕLльцо-виховноТ роботи
здiйсню€ директор за tlопереднiм погодженням з уповноваженим
представником прачiвникiв,

3.3. прАвА тА оБов,язки пЕддгогItIних прАцIвникIв
3.3.1. Педагогiчнi працiвпики Закарпатського центпч турпзмч мають
пDаво на:

- злоровi й безпечнi lмови лрачi:

- реалiзацiю, забезпечення, охорону i захист cBoix законних прав, свобод та
iHTepeciB. професiйноТ чесli ra tiлностi:

- пiдвищення квалiфiкацiТ, перепiдготовку, вiльний вибiр змiсry,
програм, форм навчання, органiзацiй та установ, якi здiйснюють пiдвищення
квалiфiкацii i перепiлгоr овку:

- вiдпочинок вiдповiдно до чинноt о законолавствtr;

- користування оплачуваною вiдпусткою у повному обсязi, додатковi та
соцiальнi вiдпустки, передбаченi v Колективноvу договорi позашкiльноtо
закJIаду;

- rrасть у громадському самоврядуваннi. приналежнiсть (членство)

у громадських спiльнотах (органiзачiях, асоцiацiях), якi мають первиннi
осередки у закJIадi;

- вирiшення колек-lивних грl лr_lвих спорiв.
3.3.2. Педагогiчнi працiвники зобов'язанi:

- здlиснювати свою дIяльнlсть на пlдставl чинного законодавства,
керуючись посадовою irrструкцiею, tцо визначае коло обов'язкiв (робiт) та

зд1iйснювати свою дiяльнiсть на пiдставi

з2

документiв (статистичних та iнших звiтiв)
(irrформаuiю) .]ля подання у виuri органи

затвердженою в установJIеному порядку;

- виконувати вимоги статуту i правила внутрlшнього трудовго
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розпорядку Закарпатського центру туризму, дотримуватися дисциплiни
працi;

- виконуваrи вимоги з охорони працi, технiки безпеки, протипожежнот
безпеки, передбаченi вiдповiдними правилами та iнсrрlкчiямиl

- повiдомляти оперативно директора про Bci випадки порушення Правил
внутрiшнього розпорядку, про нецаснi випадки та факти травмування
вихованцlв, свlдка}rи яких вони ст:lпи;

- береrти обладнання, iHBeHTap, матерiши, навчальнi посiбники тоцо,
виховувати у вихованцiв бережливе ставлення до майна закладу;

- в установленi строки проходити медичниЙ огляд у вiдповiдностi з
чинним законодавством;

- додержуватись педагогiчноi етики, моралi, поважатп гiднiсть дитини та
Bcix учасникiв освiтнього процесу;

- захищати дiтей, молодь вiд будь-яких форм фiзичного або психiчного
насильства, iнших шкiдливих звичок;

- постiйно пiдвищувати професiйний piBeHb, педагогiчну майстернiсть
i зага.пьну культуру;

- пiдIримувати нормальний лсихологiчний клiмат: уважно ставитись до
спiвлрачiвникiв: надавати необхiдну в роботi допомоry.
3.3.3. Педагогiчrrпм працiвникам пDотягом робочого часч заборонясться:

] - змiнювати на свiй розсул графiки
! взаемозамiкучерryвання;

черryвання та органlзовувати

| - подовжувати або скорочувати тривалiсть занять i перерв мiж ними:

l - лередорrrати виконання обов'язкiв iншим працiвникам;

| - порушувати режим роботи закладу, скоригований затвердженим

| розклмом занять та графiком черryвання.
I 3.3.4. Вiдповiлальнiсть за поDчшення.

l - За порушення дисциплiни дЬ педагогiчного працiвника може бути| ,"
| застосоване дисциплlнарне стягнення, згlдно rз законодавством.

| - ,Що застосування лисциплiнарного стягнення дирекrор повинен

| зажалати вiл порушника тру.ловоТ дисциплiни письмовi пояснення. У
l виладку вlдмови працlвника дати письмове пояснення складаетьсяl.
| вlдповlднии акт.

| -.Щлсчиплiнарнi стягнення застосовуються безпосерелньо лiсля

l виявлення провини, але не пiзнiше одного мiсяця вiд дня 'ii виявлення. не
врахов},ючи часу хвороби прачiвника або перебування його у вiдпустцi.

1 Дисциплiнарне стягнення не може бути накладене пiзнiше б мiсяцiв з дня
| вчинення просryпку. За KorriHe поруluення труловоТ лисчиплiни накладасться
| олне дисчиплiнарне стягнення.
l-
| - Лисциплlнарнl стягнення супроводжуються пакетом документiв, шо
| пiлтверлжують факт порушення, визначають змiст ско€ного.]-
l - llисциплlнарне стягнення оголошу€ться в наказl l повlдомлясться
] лрачiвниковi у встановленому порялку пiл пiлпис.

-.Щогана як дисциплiнарне стягнення може бути застосована у
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вiдповiдностi до п.п,З,4,7.8 ст.40, с,г.41 КЗпП Украiни.

- Звiльнення як дисциплiнарне стягнення може бути застосоване у
вiдповiдностi до п.п.3,4,7,8 ст. 40, ст. 4l КЗпП Украiни.

- Якцо протягом року з дня накладання дисциплiнарного стягнення
прачiвника не буле лiллано новому дисциплiнарному стягненню. то BiH

вважаеться таким, що не ма€ дисциплiнарного стягнення. Якщо прачiвник не
припустився нового порушеЕня ,грудовоi дисциплiни i до того ж виявив себе
як сумлiнний працiвник, то стягнення може бути зняте до закiнчення одного

року. Протягом строку лiТ дисциплiнарного стягнення заходи заохочення до
працiвника не застосовуються.

- ,Щиректор мао право замiсть накладання дисциплiнарного стягнення
передати питання [ро порушення трудовоl дисциплtни на розгляд
працiвникiв.

3.4. прАвА тА оБов,язки прАцIвникIв, що зАимАють
посАди, нЕ пов,язлнI з пЕдлfогIчною дяльнIстю.
3.4.1. ПDацiвнпки. що займають посади. не пов'язанi з педагогiчною
дiяльнigгю. мають пDаво на:

- злоровi й безпечнi уvови лpaltil

- реалiзацiю, забезпечення, охорону i захист cBoix законних прав, свобод та
iHTepeciB, професiйноi честi та гiдностi;

{ - дiяльнiсть за межами цавч.цьного заклалу у вiльний вiд роботи час;

- )ласть у грмадському самоврядуваннi;

- вiдпочинок вiдповiдно до чинного законодавства;

- користування оплачуваною вiлпусткою у повному обсязi, додатковi та
соцiальнi вiдпустки, передбаченi у Колективному договорi позашкiльною
заклаlry;

- вир!шенrrя колекгивних трудових спорiв.
3.4.2. ПDацiвнпкн. що займають посадп. не пов'язднi з педаmгiчною
дiяльнigгю. зобов'язанi:

- берегти обладнання, iHBeHTap, матерiа,rи, навчальнi посiбники тощо,
працюмти сумлiнно, доTримуgатись режиму роботи закJIаду, виконувати
вимоги Статуry i положення Колективного договору, до,тримуватись
дисциплiни працi;

- виконувати вимоги з охорони прачi та безпеки життсдiяльностi,
| до,гримlъатись правил rехlIiки безпеки. виробничоI caHiTapiT. протипожежноi

безпеки, передбачених посадовими iнструкчiями;

- здiйснювати свою дiяльнiсть на пiдставi чинного законодавства,
органiзацiйно-правових документiв, кер},ючись посадовою iнструкчiею або

робочою iнструкцiею, що визначzlють коло спецiальних обов'язкiв (робiт) лля
кожного працiвника, затвердженими в установленому порядку, з якими
ознайомлено кожного прачiвника пiл розпис.
3.4.3. Ппацiвникам. rцо займаюrь посадп. не пов'язанi з педагогiчною
дiяльнiстю. забопонясrься:

- виконувати робоry, не пов'язану з його безпосереднiми обов'язками;



з5

- вживатлl за\оди виховного вп",Iиву стосовно ryрткiвцiв без ледагогiчних
працiвникiв за винятком форс-мажорних обставин, Йзвичайних сиryацiй;

- виконувати дорr]ення, розпорядження тощо педагогiчних працiвникiв
без лоюдження з директором;

- скорочувати на свiЙ розсул графiк роботи та визначений обсяг роботи на
день;

- залишати Закарпатський центр туризму без дозволу безпосереднюm
керiвника дlя розв'язання особистих проблем у години, в;значенi графiком
роботи;

- передор)лати виконання cBoix обов'язкiв iншим гцtацiвникам,
органiзовувати власну замiну без спецiальною розпорядження-дозволу
дирекrора;

- яа свiй розсуд розпоряджатися майном, iHBeHTapeM тоцо, що скJIцае
матерiально-технiчЕу базу закладу i за вiдсугностi uбо поrп*од*"п* 

"о*.призвестИ до негативних наслiдкiв щодо збереження територii, примiщень уналежному cTaHi.
3.4.4. Вйповiдальпiсть за порчшепня.

- За порушення дисциплiни до працiвникiв, що займають посади, не
пов'язанi з педагогiчною дiяльнiстю, може бути засmсоване дисциплiнарне
стягнення, згiдно iз законодавством.

- .Що застосування дисциплiнарного стягнення керiвник установи повинен
зажадати вiд порушника трудовоi д;,tсциплiни письмовi пояснення. У випадку
вiдмови працiвни(а дати письмове пояснення скJIада€ться вiдповйний акт.

- .щисциплiнарнi стягнення застосовуються безпосередньо пiсля виявлення
провини, апе не пiзнiше одного мiсяlц вiд дня iT виявJIення, не врirхов},ючи
часу хвороби працiвника або перебування йою у вiдгryстцi. ,Щисциплiнарне
стягнення не мох(е бути накладене пiзнiше б мiсяцiв з дня вчинення проступку.
За кожне порушеннЯ гр}довоТ дуqцдплiни накладас гься одне дисциrшiнарне
стягнення.

- Дисциплiнарнi стягнення застосовуоться дирекгором за наявностi
доr.-у {ентiв, що ]Iiдтверджуrоть факт п<,рушення, мiстятi змiст заподiяного.

--Щисциплiнарне стягненн, оголоцIу.€ться в наказi та повiдомляеться
прачiвниковi у встаношеному порядку пiд пiдпис,

. - {огаlа як дисциплiнарне стягнення може бути застосована увiдповiдностi до п.п. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 4l КЗпП УкраiЪи.
- Звiльнення як дисциплiнарне стягнення може бри застосоване увiдповiдностi до п.п. З. 4. 7. 8 ст. 40. cr, 41 КЗпП Украiни.
- Якщо протяюм року з дш накладання дисциплiнарного стягнення

праuiвника не б}де пiдданО новоvу лисциплi"uр"о"у ar"о.пню, то BiH
ввzDкасться таким. що не мас дисциплiнарного с l-.Iгнення. Якщо працiвник не
припустився нового порушення ,трудовоi дисчиплiни i до тоm ж виявив себе як
сумлiнний працiвник, то стягнення може бути зняте до закiнчення одного potcy.
протягом строку лii дисциплiнарного стягнення заходи заохочення до
працiвника не застосовуються.

-.щиректор мас право замiсть rtакладання дисциплiнарного стягнення

{
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передати питання про порушенюl трудовот дисциплiни на розгляд lрудового
колеюиву Закарпатського центру туризму,

- Забезпечення трудовоТ дисципlIiни реалiзуеться наявнiстю у суб'ектiв
працi - працiвникiв, якi займають посади, не пов'язанi з педагогiчною
дiяпьнiсто, готовностi до високопродуктивноТ роботи. Нмежний piBeHb такоi
готовностi забезпечуеться з боку працiвникiв, неза,rежно вiд посади,
вiдповiдним piBHeM rрофесiйноi обiзнаностi, володiнням спецiа.тьними
знаннями, дисциплiнованiстю, доIриманням обов'язкового порядку поведiнки,
що вiдповiдас загальнолюдським нормам права та моралi.

- Успiхи та результати працi, зразкове виконання обов'язкiв, високi
досягнення в професiйнiй галузi, тривала i бездоганна робота е пiдставою д,lя
заохочення rцlацiвникiв у моральнiй або MaTepia:lbHiй формi, як то передбачено
чинним законодавством.

- Заохочення попередньо погодrý/ються з уповновакеним представником
працiвникiв i оголошrуrоться в наказi.

4. юючиIi чАс тА Його використАння
4.1. Адмiнiсrрацiя, бухгалтерiя, педпрацiвники, обслуговуючий персонал

працюють 40 годиц на тиждень з 8.30 до 17.15 години, обiдня перерва тривас
з l2.30 до 13.15 години;

- ryрткова робота ведеться впролоВж тижня з одним вихiдним днем;
- робота гурткiв проводиться в межах з 8.30 до 20.1 5 години;
- перерва мiж кожною академiчною годиною заняття в гуртках становить

не менше l0 хвилин;
- черговий сторож засryпас на чергування щодня о 17.30 год. i здас

черryвання о 8.30 год. наступного дня, у вихiднi днi працю€ з 9.00 до 18.00 -
згiдно з графiком.

Дирекюр та його заступники можуть працювати бiльшу тривалiсть
робочоm часу, виходячи з кола обов'язкiв та обсяry виконаних робiт.

4.2. Тривалiсть робочого часу д,tя педагогiчних працiвникiв визнача€ться
навч:lльним планом та розкпадQм занять (у межах тижневого навант&tсення),
затвердженим дирекюром та погод)tiеним з уповновФкеним представником
працiвникiв, i вк.лючае пiдготовчу, виховну, методичну, органiзацiйно-
педагогiчну та iншу робоry вiдповiдно до посади.

4.3. У межах робочого дня педагэгiчнi працiвriики повиннi виконlвати Bci
види навчаIьно-методичноi роботи вiдповiдно до посади i цавчаrrьного
плану.

4.4.Трива.лiсть щоденноТ робmи працiвникiв, що займають посади, не
пов'язанi з педагогiчною дiяльнiстю, не може перевищувати визначену
кiлькiсть годин, обумовлену чинниt'i законодавством.

4.5. У передсвятковi днi тривалiсть роботи працiвникiв скорочу€ться на 1

mд{ry.
4.б. У зак.пацi ведеться щоденнийl табель облiку робочого часу його

працiвникiв. Пiдписаний уповнова.женою особою, вiдповiдальною за кадри,

{
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табель облiку робочого часу пода€ться в бухгалтерiю до 25 числа кожног0
мiсяця. Табель облiку робочого часу скJIадае заступник директора з н:lвчiшьно-
виховноi рботи.

4.7. Керiвник установи органiзовус контроль за дотримаrrням працiвниками
реходлу роботи. Пе;rебувшrня працiвникiв зi службових пfiань у робочий час
поза робочим мiсцем повинно бути лопередньо погоджене з директором або
заступниками директора.

4.8. Рбога у вIжiд{d день може компенq/ватися за поюдr<еюlшr.t сюрiн
н4ддшrл-r iшlrою дlя

4.9. Керiвtппс иrcцry заryаа€ педаrогi.ппо< працiшflпф та ац,rНсграцiю до
черryвапя в закпцi. Грфiк черryм+rя i йою трlвапiсть затвердlсуе rcрfuпл< ик:и.ry.

4.10. Грфiк надшя щфчнrо< вiшryсюк поюрtglсться з уповноЕDrеним
прдсгазпзлсом прцfuпл<Ь i сrcццасrюя на кокшri rелендрlллi piK

4.1 1. Надаttл вiдуспс,r д.rрпору офршпосгься н:чсrюм дrреюOра депарпlме}rry
освiти i HayK-r, мо.гtодi та спорry Ъмрпаrcькоi бтцерrсад,riнiсrрацЦ а itilnь,I
працiвlллсаru - rи<азом дирекюра Ъrартrаrcькою цеrпF,у ц?ш}I\,{у.

4.12. Подiл вiдlуспg-l на часп{ни допуска€ться нll промю{я працiв}пх<a за }мови,
щб основм ti часпд{а буrи не менше чотирнадrяги дrЬ.

4.13. Пернесеlпл вi.шryсгк-r на irшпй сrрк допуска€тъся в по[ядýi, вспtновпеному
чинним зЕшонодаЕстюм.

4.14. Ъборонясrъся ненадання щорiчноТ вiдrусrш проTfrом дох ркЬ пiдряд
Порцдок бц.tс.пеr+rя трвалосгi вi.щlуики н.вtачteъся зЕlконодавfiвом. Черювiсгь
надалrя вiдryиок вспlношIоешся керiвrrлсом установи зil поюдкешýм з
)ловновФl€ним предстаашдсом працЬю.кЬ
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ПОГОДЖЕНО
уповноважений представник працiвникiв
Закарпатського центру
т)?изму

К.I.Свирил

,,-AL' Цw zozte.

тривалiсть ocHoBHoi та додатковоi вiдпустки (календарнi днi) окремих
категорiй працiвникiв

,Щодаток ЛЪ 6
до Колективного договору

Jакарпатського центру туризму

202l' р,

я вникiв Закарпатського це

Найменування посад

Тривалiсть вiл стки

осповна ст. б
ЗУ ,,Про

вiдпустки"

Додаткова зг. ст. 8
ЗУ ,,Про вiдпустки",

додатку .llЪ l до
Галчзевоi угодп

,Щиректор, засryпник директора з
навчально-виховноi роботи,

42 ,7

Методисти, iHcTpyKTop з туризму.
Kepl вники rypTKlB

42

Практичний психолог ,|

, Заступник директора з АГЧ 24 4
Головний бухгаптер, провiдний
бухгалтер, iнженер з охсрони
працi, фахiвець з публiчних

закупiвель

21 7

fliловод, завскладом 24 4
Водii, прибирапьник службових

примiщень, робiтник з
комплексного обслуговування i

ремонry будинкiв, споруд та
обладнання, сторожi

24

2,.Щля працiвникiв фiпii Закарпатського центру туризму:
- для педпрацiвникiв,тривалiсть основноi вiдпустки - 42 кмендарних днi;
- для Bcix iнших Прачiвникiв - 24 календарних днi.
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Додаток Ns 7
Директор ЗЦТКЕСУМ

2021 року

плАн
комJIлекснпх заходiв з охороЕп працi

Мошм M.I.
q feЦl!"

N9
пlп lЪйменумвнi заходiв

Про*.-rtr а""лЬ 
".а"у "*ор",, "р"цiта о€зпеки житг€д|яльностi за 2020_

202l нaвчальний piK та виконання
запланованих заходiв

Строк
виконавня

Затрати,
грн Виконавець

2.

серпень 202l
року

Iнженер з ОП
Безмен с.Г..

лровiдний фахiвець з
оП Багiн М.ю.

i l lровести перевlрку знань прачiвникiв
| центру. фiлii'. якi} вjдповiдностi з

"Перелiком робiт r пiдвищеною

] 
небезпекою" повиннi лроходити

| щорlчну леревlрк} знань з пllтань
l оrооони ппаr,i

[Пй;й"йй"е."^"-"ц"
Iнстит)лl пlслядипломноi пе!агогiчноi
освiти членам Koмicii з перевiрки
знань з охоDони поаuiПр*..ЙйЙ;"dййr" 

"iдальнi фйii,.Едельвейс"

травень 202l
рку

грудень 202I

року

,"псь r0)

Комiсiя з перевiрки

зоП

з,
I}tженер з ОП
Безмен С.Г.,

провiдний фахiвець з
оп Багiн м.Ю

4, 4000.
00 Мукачiвська СЕС

5.

аптечки дlя авт(}транспорry.
стукryрних пiдроздiлiв ueHTp5. фi.ili.
необхiднi матерiми по наданню

Jаuезпечити пr}ацlвникlв центру та
фiл ii спецолягом, мийними засобами
ющо згiдно встановлених ворм за
потреьи

Провести навчання з питань охорони

:ВН;:3""о1:"^'' """ТРУ 
та фiлii 

i

Провесги пiаr,отовку авlогранспорп | ЗI iдно clpoкiB
до пров(дення ]ехнiчноl о tll ля, |\ провеJення___i
Доукомллехryваlи або придбати 

--Г 
--

постiйно

Протягом року,
згiдно плану

l постlино

працiвникiв центу та фi-,lii
,,Едельвейс", медогляду та

першоi медичяоi допомоги l

Тй"еде*я "-и,,"й-rrд 
----

постiйно

з0000,00

Засryпник дирекюра
з АГЧ, засryпцик

директора-керiвник
фiлiТ <Едельвейсь

6,

Iюкенер з ОП
Безмен с.г..

провiдний фе\iвець з
оП Багiн М.Ю

,7. 5000,
00

Заступник дирекгора
з АГЧ. засо,лник

диреk-тора_керiвник

фiлii (Едельвейс>

8, 5000,
00

7500,
00

Засryпник дирекгора
з АГЧ, засryпник

директора-керiвник
фiлii <Едельвейс>

9,
Заступник директор

з АГЧ, засryпник
дирекmра-керiвник
фiл ii (Еде,.lьвейс))

l0,

Uрганlзувати проведевня замiрiв
конт}рjв_lаземленняlаlрозоза\исг} липень]02
на Bclx оо .lсlai Ueн]p) га фilil рuh)
.,Едельвейс"

l l000.00

Заступник дирекrора
з А[Ч, заступник

дирсктора_керiвник
фiл iT (Едел ьвейс)

lI
Lис lЕсматично проводити aHi!1ll стан)
охорони працl та невиробничого
lравvаlизм) u.",p1 ,u бlпii ППСliЙНО

..ЕдеOьвейс'

MMiH jстрацjя,

вiдповiдальнiза
охорону працi

t
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,Щодаток J,,l! 8

до Колективного договору

с клАд
робочоi KoMicii з контролю за виконанцям колективного договору

а) вiд р9ýш9дззця: - Пецкович оксана Володимирiвна, заступник
директора з навчально-виховноi роботи;
lBaHoBa Марина Володимирiвна,
заступник директора з
адмiнiстративно-гослодарськоi часr и ни;

б) вiд працiвникiв: - Свирид Катерина IBaHiBHa,

уповноважений представник
працiвникiв, пракгичний психолог;
Бiлей Мирослава Павлiвна,
представник працiвникiв, методист.

(
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