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1. зАгАльнI положЕння
Колективний договiр (далi -,Щоговiр) укладено вiдповiдно до Кодексу

законiв про працю УкраiЪи, Закону УкраiЪи <Про колективнi договори i угоди>.
iнших aKTiB законодавства з метою регулюванЕя констиryцiйних прав
працiвникiв, соцiально-,трулових вiдносин, посилення соцiального захисry,
економiчноi i соцiальноi стабiльностi, соцiальних гарантiй BciM працiвникам
Установи <Агенцii регiонального розвитку ЗакарпатськоТ областi>> (лалi -
Установи),

Колективний договiр укладено мiж представником роботодавця, в особi
директора Установи з однiеi сторони, та працiвниками в особi вибраного i

упоанов:Dкеного представника працiвникiв - юрисконсульта, з лругоi сторони.
Сторони визнач:lють повновакення одна одноi i зобов'язуються

дотимуватися принчипiв соцiмьного партнерства, паритетностi
представництва, рiвноправностi cTopiн, взасмноi вiдповiдальностi та
apryMeнToBaнocтi при провеленнi переговорiв, консультачiй щодо укладення
договору, внесення змiн i доповнень до нього.

1.1. .Щоrовiр укладено gа 202l - 2026 роки, набувае чивностi з MoмellTy
пiдписання сторонами i дiс до укладання нового колективного договору.

1.2. Переговори з укладання нового договору, сторони починають не
пiзнiше нiж за 2 мiсяцi до закiнчення строку лii цього договору, на який BiH

укJIадався.
1.3. Змiни i доповнеllня до колективного договору вносяться у разi

потреби тiльки за вза€мною згодою cTopiH i обов'язковому порядку у зв'язку iз
змlнами законодавства.

1,4, Змiни та доповнення попередньо розглядаються та узгоджуються
утвореною комiсiсю та затверджуються на зборах працiвникiв i всryпають у
дiю з моменту затвердження, якщо не обумовлений iнший TepMiH.

1.5. Про внесення змiн та доповнень зацiкавлена сторона повiдомля€
iншу сторону про початок проведення переговорiв (лата) та надсилае cвoi
пропозичii, якi мають бути розглянутi у l0-ти денний TepMiH з дня ix отримання
iншою стороною.

1.6. Протягом дii колективного договору жодна з cTopiH не може в
односторонньому порядry приймати рiшення про змiну або припинення його
положень .

|.7. Представник
колективного договору забезпечус доведення його
Установи та ознайомлення з ним протягом його дii.

1.8. Пiсля пiдписання колективний договiр подасться для ресстрачiТ в

порядку, визЕаченому Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 2l серпня
20l9p. Nэ768 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
l3 лютого 20l3 р. Nэ l l5". ло органiв мiсшевого самовряJlування.

1,9. Сторони, що пiдписали колективний договiр, звiтують про його
виконання не менше одного разу на piK та складають вiдповiдний акт.

робото.чавця директор пiсля пiдписання
до Bcix прачiвникiв

2. зоБов,язАння роБотодАвця



з
2.1. оргАнIзАцIя прАцI, змIни в оргАнIзАцIi вироБництвд

п рА цl. зАБЕ]пЕчЕння продуктивноi дlя.rьностl
2.1.1. Роботодавець затверджуе дJIя кохного прачiвника посадовi

lнсцукцll та lншl документи, що визначають його функцiональнi обов'язки, i
вимагас 'iх викоЕання.

2.1.2. Роботодавець зобов'язуеться вживати наступних заходiв для
забезлечення пролуктивноi зайнятостi, а саме:

- неухильно додержуватися вимоГ законодавства про працю Украiни;
- пiд час влаштуваЕня на роботу роз'яснювати працiвниковi його права та

обов'язки. iнформувати лро умови та оплату працi:
- створювати для працiвникiв необхiднi умови, для ефективного виконання

функчiональних обов'язкiв, пiдвищення продуктивностi прачi;
- забезпечувати сво€часне фiнансування дiяльностi працiвникiв Установи

за рахунок коштiв державного та мiсцевого бюджеry, розробити та запровадити
систему матерiаЛьного i моральнОго заохочення прачiвникiв до пiдвищення
продуктивностi'iх працi;

- регулярно за умови перерахування коштiв .щержавним казначейством
виплачувати працiвникам заробiтну плату не рiдше двох разiв на мiсяць через
промiжок часу, що не перевишу€ шiстнадцяти календарних лнiв. у разi коли
день виплати заробiтноi плати збiгасться з вихiдними, святковим або
неробочим лнем. заробiтна плата виплачусться напередолнi:

- створювати умови для навчання та пiдвищення професiйноТ майстерностi
працiвникiв;

обсязi забезпечувати працiвникiв_ сво€часно та в повному обсязi забезпечувати працiвникiв матерiально-
технiчними ресурсами, необхiдними для роботи, комп'ютерною та iншою
оргтехнiкою, матерiалами та приладдям та проводити it свосчасну замiну в разi
виходу ix з ладу;

- забезпечувати виконання вимог з охорони працi, технiки безпеки,
caHiTapii', гiгiсни працi та протипожежноТ безпеки вiдповiдно до законодавства,
вживати заходiв щодо сво€часного Усунення причиlr i умов, що tlсрешкоджають
норма.llьнiй роботi працiвникiв;

-конlролювати виконання працiвкиками вимог з:жоr]одавства УкраiЪи,
Положення про Установу <<Агенцiя регiонального розвитку Закарпаiськоi
область>, посадових iнструкцiй та Правил внутрiшнього трудового розпорядку
лля працiвникiв Установи <<Агенцiя регiонального розвитку Закарпаiськоi
областЬ>;

- здiйснювати заходи, спрямованi на змiцнення трудовоi i виконавськоi
дисциплiни, дотримання встановленого режиму лрачi i вiлпочинку прачiвникiв:

- виконувати iншi обов'язки, передбаченi законодавством Украiни.
2. 1.3. Повiдомляти письмово уповновalкеного представника працiвникiв не

пiзнiше, нiж за три мiсячi до намiчених звiльнень прачiвникiв з iнiцiативи
роботодавця у разi виникнення об'сктивних причин (лiквiдацii, реорганiзацii
уст,лнови, скорочення штаry, тощо), про причини, обсяг i термiни звiльнення
працiвникiв.

Тримiсячний. перiод використовувати для проведення переговорiв цодо
заходtв, спрямованих на зменшення обсягiв звiльнення пралiвникiв та
пом'якшення його соцiальних наслiдкiв.
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z.1.4. Надавати працiвникам (на Тх прохання), якi попередженнi в

установленому порядку про звiльнення на пiдставах, передбачених п.l ст.40

2.1.4. Надавати працiвникам (на

КЗпП УкраiЪи можливiсть здiйснювати у робочий час пошук нового мiсця
роботи за логодженням з безпосерелнiми керiвниками.

2.1.5. ЗабезпечУвати зайнятiсть i використання прачi працiвникiв
вi:повiдно до професii. квалiфiкаuiТ. трудового договор).

2.1.б. Забезпечувати участь уповноваженого представника працiвникiв у
розробцi внутрiшнiх документiв установи, внесення до них змiн i доповнень в
час ги н i соцiал ьно-трудови х та економiчних вiдносин.

2.2. трудовI вIдносини
2.2.1. Питання трудових вiдносин працiвникiв регулю€ться Кодексом

законiв про працю Украiъи та iншими нормативно-правовими актами.
2.2.2. Умови, що включаються До трудових договорiв не можуть

погiршувати становище працiвникiв порiвняно з чинним законодавством та цим
!оговором.

2.2.3. Тривапiсть робочого часу працiвникiв визнача€ться вiдповiдно до
законодавства про працю Украiци.

Встановлювати цlивалiсть роботи, перерви для вiдпочинку i харчування
згiдно з Правилами внуцriшнього трудового розпорядку для прiцiвникiв
Установи <Агенцiя регiона,rьного розвитку Закарпатськоi областi>l.

для окремих працiвникiв згiдно з поданими заявами.
Скорочувати Еа одну годину трившiсть робочого часу

святкових i неробочих днiв.
2.2.4. За згодою мiж працiвником i директором Установи, вiдповiдно до ст.

5б Кзпп Украlъи може встановлюватись неповний робочий день, або неповний
робочий тиждень. оплата в таких випадках проводиться пропорчiйно
вiдпрацьованому часу.

2.2.5. Рiшення щодо зilпровадження в ycTaHoBi неповного робочого дня
(тижня) приймаються директором устаlrови пiсля попереднiх переговорiв з
уповновzDкеним представником працiвникiв.

Результат переговорiв оформлюеться протоколом i с пiдставою для
прийняття рiшення на обумовлених умЬвах i порялку.

2.2.6. Заборонясться залучати до роботи понад установлену цlивмiсть
робочого дня, а тzжож у вихiднi, святковi та неробочi днi вагiтниi жiнок i
жiнок, якi мають дiтей BiKoM вiд 3 до 14 poKiB, або дитину - iнвалiда, можуть
залучатися до надурочних робiт лише за Тх згодою.

2.2.7. На прохання вагiтноi жiнки або жiнки, яка мас дитину BiKoM до 14
poKiB, працiвникiв, якi здiЙснюють догляд за хворим членом ciM'i, за письмовим
розпорядхенням директора встановлювати скорочеЕу тривалiсть робочого часу
на l годину в день iз зберехенням оплати працi за повний робочий час за умови
l00% виконання планових завдань.

2.3. соцIлльнЕ злБЕзпЕчЕння
2.3.1. ПрачiвЙикам Установи нацасться основна щорiчна вiдпустка,гривалiстю 24 календарних днi та додаткова оплачувана щорiчна вiдпустка за

За погодженням директора може встановлюватись гнучкий графiк роботи

напередоднl
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особливий харzжтер працi тривалiстю 7 календарних днiв працiвникам, якi
займають посади з ненормов:rним робочим днем (список посад додаеться)
згiдно зi ст. 8 Закону УкраiЪи <Про вiдпустки>.

2.3.2. Надавати оплачувану вiдпустку у зв'язку з навчанням у вищих
навчальних закладах, навч:lльних закладах пiслядипломноi освiти та
аспiранryрi працiвникiв у вищих навчапьних зtжладах за наявностi виклику з
мiсця навчання.

2.3.3. Надавати вiдпустки без збереження заробiтноi плати за зtlявою
працiвника у встановленому законодавством порядку.

2.3.4. Затверлжувати графiк цорiчних вiдпусток не пiзнiше 5 сiчня
поточного року й доводити до вiдома прачiвникiв.

2,з.5. Повiдомляти працiвникiв про даry початку вiлпустки не пiзнiше нiж
за два тижнi до встановленого графiком TepMiHy.

2.3.6. У зв'язку з виробничою потребою, а також в iнших виняткових
випадках роботодавець за згодою працiвника або на його прохання мох(е
переносити щорiчну вiдпустку на iнший перiол, нiж ue перелбачено графiком.

2.З.7.У разi подiлу вiдпустки на частини за бажанням прачiвника основну
безперервну частину вiдпустки надавати в кiлькостi не менше 14 календарних
днiв. Перенесення щорiчноi вiдпустки здiйснювати в порядку, передбаченому
ст. l l Закону Украiни <Про вiлпустки>.

2.3.8. Вiдкликання директора Установи iз щорiчноi вiдпустки здiйснювати
лише за його згодою у зв'язку з службовою необхiдностю та у виIIадках,
передбачених чинним законодавством.

2.4. оплАтА прлцI
2.4.1. Jдiйснювати заходи. спрямованi на пiдвищення зацiкавленосri

прачiвникiв у розвитку Установи, реаrriзачii проектiв регiонального розвитку,
та полiпшення якостi роботи.

2.4.2. ()lлата прачi прачiвникам Установи здiйснюсться на пiдставi
нормативно-правових akTiB Украiъи у мехах фонду оплати прачi та за рахунок
власних коштiв Установи.

2.4.3. Устаяовити, що у разi, коли розмiр посадового окладу прашiвникiв
Установи нихчий, нiж визначений законом розмiр мiнiмальноТ заробiтноi
плати, посадовий оклад установлбсться
мiнiмальноi заробiтноТ плати.

на plBH1 вlдповlдного розмlру

2-4-4- При формуваннi фонду оплати прачi перелбачати кошти на виплату
посадових окладiв, iндексацii, налбавок та надання матерiальноТ допомоги на
оздоровлення.

2.4.5. Виплата заробiтноi плати працiвникам Установи здiйснюсться двiчi
на мiсячь, п'ятнадцятого та тридцятого числа кожного мiсяця.

Розмiр заробiтноi плати за першу половину мiсяця становить не менше
оплати за фактично вiдпрацьований час з розрахунку посадового окладу
працiвника та додаткових виплат у виглядi надбавок.

У разi, коли день виплати заробiтноi плати збiгасться з вихiдним,
святковим або неробочим днем, заробiтна плата виплачу€ться наперелолнi.
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2.4.6. Премiювання працiвникiв здiйснюеться вiдповiдно до ix особистого

внеску в загальнi результати роботи за р:жунок ekoHoMii фонду оплати працi.
Положення про премiювання затверджуеться директором Установи.

2.4.7, Надавати працiвникам, якi пролрацювали в YcTaHoBi не мецше 12
rriсячiв лiлряд, MaTepiaJIbHy допомогУ на оздоровленнЯ при наданнi щорiчноТ
основноТ вiдпустки у розмiрi, що не перевищус серелньЪмiсячноI зароЪiтноi
п_rаlи. у межах фонд1 оплаrи прачi,

2.4.8. НадаватИ прачiвникаv маlерiальнУ допомогУ для вирiшення
сочiально-побутових питань у розмiрi, що не перевищуе середньомiсячноi
заробiтнот плати, за рiшенням директора Установй та за наявностi ekoHoMii
фон,rу оплати прачi.

.2.4.9. Заробiтна Плата працiвникаМ за час щорiчноi вiдпустки виплачу€ться
не лiзнiше нiж за три днiдо лочатку вiлпусгки.

2.4.10. {иректору та працiвникам Установи можуть встановлюватись
насryпнi надбавки у встановленому директором Установи розмiрi вiд
посаJового окладу:

_ за високi лосягнення у працil
- за виконаtlня особливо важливоТ роботи (на сцlок ii виконання);
- за складнiсть, напруженiсть у роботi.У разi несвосчасного виконаннЯ завдань, погiршення якостi роботи i

порушення трудовоi дисциIIлiни TaKi надбавки скасовуються або зменшуються.

2.5. охоронА прАцI тА здоровlя
Роботодавець зобов'язусться:
2.5.1. Забезпечити вчасне виконання

забезпечення нормативiв безпеки, гiгiсни
нешкiдливих умов працi, покращення охорони

2.5.2. Забезпечити суворе доlримання працiвниками закону Украiни ''Про
охорону працi", нормативних aKTiB про охорону працi.

2.5.З. За порушення закону та нормативних aKTiB з охорони працi
притяryвати винних працiвникiв До дисциплiнарноi та матерiальноТ
вiдповiда,,rьностi у порядку, встацовленому чинним законодавством.

УкраТни "Про пожехну безпеку''.
2,5.5, Забезпечити коttтроль за

алмiнiстративних заходiв щодо заборони
Установи.

2.5.6. Забезпечити належне утримання
Установи.

комплексних заходiв щодо
працi, створення безпечних i

працi.

виконанням органiзацiйно-
тютюнопалiння у примiценнях

санiтарно-побутових примiщень

обладнання,

2.5.4. Гаранryвати пожежну безпеку в YcTaHoBi вiдповiдно до закону

2.5.7. Ужиьатп заходи, у тому числi й дисциплiнарнi, щодо виконання
праuiвниками таких обов'язкiв з охорони прачi:

- вивчати та виконувати вимоги нормативних aKTiB з охорони працi;
- суворо дотримуватися правил експлуатацii

комп'ютерноi технiки, iнструкцiй з охорони працi;
- про нещасний випадок невiдкладно повiдомляти директора Установи.
2.5.8. Здiйснювати контроль за виконанням зобов'язань iз питань охорони

працi згiдно з Колективним догоаором.
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3. оБов,язкипрАцIвникIв
3.1..Щотримуватись вимог трудового законодавства, внутрiшнiх

норчативн их та розпорялчих aKTiB:
3.2. .щотримуватись та чiтко виконувати Правила внутрiшнього трудового

розпорядкУ для працiвникiВ УстановИ <Агенцiя регiонального розвитку
Закарпатськоi областЬ>;

З.3. Бережливо ставитись до мйна;
3.4. Сумлiнно i якiсно виконувати cBoi посадовi обов'язки;
з.5. .щотримуватись правил дiлового етикету та поваги у вза€минах з

iншими працiвниками;
3.6. .Щотримуватися вимог з охорони працi, технiки безпеки, виробничоi

caHiTapii, гiгiсни працi та протипожежноi безпеки, передбачених вiдповiдними
правилами та iнсцlукцiями;

3.7. Зберiгати матерiальнi цiнностi, якi наданi в користування та нести за
них повну вiдповiдальнiсть, а в разi цестачi та псувдrня нести
вi:повiдальнiсть вiдповiдно до законодавства;

3.8. Не розголоШувати конфiденЦiйну та службову iнформачiю Установи,
що була оголошена такою, в установленому порядку, i яка стала вiдома при
виконаннi посадових обов'язкiв,
використанням персон:lльних даних.

тiжох iнформацiю, пов'язану

4. ЗОБОВ,ЯЗЛННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕДСТАВНИКА
прАцIвникlв

уповноважений представник прачiвникiв сприяс:
4.1. Всебiчнiй реалiзачii цього .Щоговору.
4.2. Зниженню напруги в трудовому колективi та виконаlню працiвниками

обов'язкiв, визначених посадовими iнструкчiями.
4.3. Поперелженню виtlикнення колективних трудових спорiв (конфлiктiв).
4.4. Керуючись Положенням про Установу <Агенцiя регiонального

розвитку ЗакарпатськоТ областi)), чинним законодавством уповноважений
представник пралiвникiв забезпечус:

- здiйснення конIролю за додержанням законодавства про працю, аналiз
причин йогО порушекь та направлеirня до органiв дерхавноi влади вимог i
лропозицiй шодо прийняття законiв i нормативно-правових aKTiB, якi
забезпечують реалiзацiю констиryчiйних прав громадян;

- Еадання працiвникам правовоТ допомоги, проведенвя методичноi роботи,
спрямованоi на забезпечення квалiфiкованого захисту ,Iрудових i соцiально-
економiчних прав громадяЕ та iHTepeciB, участь У вирiшеннi колективних
трудових спорiв;

- проведення роботи щодо змiцнення трудовоi дисциплiни в трудовому
колективi та доIримання Правил внутрiшнього трудового розпорядку для
працiвникiв Установи, а також виховноi роботи з метою liедопущення з боку
працiвникiв вчинкiв, не сумiсних з посадовими обов'язками;

_ контроль за сво€часною виплатою за рахунок коштiв соцiального
fiрirхування доломоги в разi тимчасовоТ нелрачезлатностi. вагiтностi. при
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народженнi дитини, iЕших соцiальних виплат вiдповiдно до чинного
законодавства;

- додержання соцiальних гарантiй працiвникiв в органiзацiТ i оплатi прачi,
з-]iйснювати контроль за сво€часною виплатою заробiтноТ плати;

- участь у розробцi i погодженнi нормативно-правових aKTiB, нiжазiв
Устапови, якi стосуються питань оплати i охорони працi та iнших iHTepeciB
працiвникiв щодо трудових вiдносин;

- збiр та узагальнення пропозицiй працiвникiв з питань полiпшення
дiяльностi Установи, доведення iх до директора Установи в здiйсненнi заходiв
щолоii реапiзацii, iнформування прачiвникiв про вжитi заходи;_ запрошення повноважного представника Алмiнiстрацiт Установи на
загальнi збори працiвникiв, де розглядаються питання захисту трудових i
соцiально-економiчних прав працiвникiв;

- представлення прав та iHTepeciB працiвникiв У вiдносинах з
Алмiнiстрацiею Установи у виладку змiни струкryри, 

"*opur""", rпrury,
прведення реорганiзацiI або лi квiдацiТ Установи.

- проведення роботи з працiвниками стосовно рацiонального та
та iнших pecypciB,оережливого використання обладнання, матерiальних

збереження майна;

5. СОЦIАЛЬНЕПАРТНЕРСТВО
Сторони домовились:
5.1 Сторони ввzDкають, що договiрне реryлювання соцiально-економiчних

вiдносин на принципах соцiального партнерства € обов'язковою необхiднiстю.
5.2. Основними формами реалiзацiт соцiального партlrерства визначаються

колективнi переговори, консультацiт та спiвробiтничтво cTopiH, а також
розв'язання конфлiктних сиryачiй згiдно iз чинним законодавством.

5,3. Сторони зосереджують cBoi зусилля i здiйснюють KoHKpeTHi дii.,
спрямованi, насамперед, на створення умов для
пiдви шення життсвого рiвня прачiвникiв.

продуктивноi працi та

5.4. Кожна iз cTopiH iнформуватиме iншу про наступне прийняття рiшень з
питань, що стосуються соцiа,,rьно-економiчних iHTepeciB працiвникiв i с
предметом чього Щоговору, та здiйснюватиме попередн€ узгодження таких
рiшень шляхом офiчiйних переговорiв'i консультачiй.

б. зАключнl положЕння
6.1. КонтролЬ за виконанням колективного договору здiйснюсться

двохсторонньою комiсiею. У разi порушення виконання .Щоговору, комiсiя уппсьмовiй формi iнформус про це осiб, якi його пiдписали.
Сторони проводять взасмнi консультацiТ по cyTi подання i приймають

вiдповiдне рiшення.
6.2. Ддмiнiстрацiя i уповноважений представник прачiвникiв по

]авершенню дii колективного договору звiтують лро виконання колективного
.]оговору.

6.3. Змiни та доповнення до колективного договору лротягом строку його:ii узгодхуються'та пiдписуються сторонами, е невiд'емними частинами
{оговору та не пiдлягають ресстрацii.
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6.4. Спiрнi питання, якi виникають пiд час реалiзацii колективного

:оговору, розв'язуються шляхом проведення консультацiй i переговорiв.
б.5. За порушення чи невиконання положень [оговору, ухилення вiд участi

в переговорах, ненадання своечасно iнформацii, необхiдноi для колективних
перговорiв i здiйснення контролю, представники CTopiH несуть
вi:повiдальнiсть згiдно чинного законодавства.

6.6. Буль-якi додатки i положення. на якi в чьому колективному логоворi с
посилання, iякi пiдписанi Сторонами, е невiд'емними частинами колективного
.]оговору.

6.7. I_{ей колективний договiр пiдписано у лвох примiрниках, якi
зберiгаються у кожноi iз CTopiH, i мають однакову юридичну силу.

невiд'емною частиною Договору € додаток: список посад працiвникiв з
ненормованим робочим днем в YcTaHoBi <Агенцiя регiонального розвитку
Закарпатськоi областЬ>, яким нада€ться щорiчна додаткова оплачувана
вi,tпустка за особливий характер працi тривалiстю 7 календарних днiв.

КОЛЕКТИВНИИ ffОГОВIР ПI[ГIИСАЛИ:

вй роботодавця:
,Щиректор Установи <Агенцiя

регiонапьного розвитку
Закарпатськоi областi>

-Jф-*м лаба

Вiд працiвникiв:
Уповноважений представник
юрисконсульт

I.B. Карпинець
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Додаток Ns1
до колективного договору
на 202l - 2026 роки
мiж роботодавцем Устацови <Дгенцiя
регiоuального розвитку Закарпаlськоi
областi)) та працiвяиками УстаЕови

"дгенцiя регiонального розвитку
Змарпатськоi областiD

Список
посад працiвникiв з ненормованим робочим днем

в YcTaHoBi <Агенцiя регiонального розвитку Закарпатськоi областЬl,
яким надаеться щорiчна додаткова оплачувана вiдлустка

]а особливий характер працi тривалiс rю 7 каленларних лнiв

l. [иректор
2. Заступник лиректора
3. Головний бухгалтер-начальник вiддiлу
4. Юрисконсульт

Примiтки
l. ПерелiК розроблепО вiдповiднО до РекомендацiЙ щодо порядку надання працiвникам зненорvованиМ робочим двеМ щорiчноi додатковОi вiдпустки за особливий характер працi,
зzrтвердjкених н.казом MiHicTepcTBa працi та соцiмьноi полiтики Украiни Nэ 7 вiд 10.10.1997
рý.

J_ Додаткова вiдпустка за особливий характер працi
роботах iз нецормовмим робочим дt{ем, про.rЪрчiйrо
:ас право ца цю вiдпустку.

2. НенормовмI{й !юбочий день ве
Ееповним робочим днсм.

Bi.l роботодавця:
Jиректор Установи (Агенцiя
ргiонального розвитку
3акарпатськоi областil>

застосовусться для працiвникiв, зайнятих на роботi з

надасться працiвникам, зайнятим на
часу, вiдпрацьованого на посадi! що

вй працiвникiв:
Уповноважений представник -
юрисконсульт

М.М. Лаба LB. Карпинець
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2,

3.

l.

Додаток Ng2
до колективного договору
ва 2021 - 2026 роки
мiж роботодавцем Установи <Дгепцiя
релiональноl о розви l ку Закарпа lcbKoi
областi)) та працiвяиками Установи
(Агеrrцiя регiоцальвого розвитку
Закарпатськоi областi>

Правила
внутрiшнього трудового розпорядку для працiвникiв

установп <<Агенцiя реfiонального розвитку Закарпатськоi область)

I. Загальнi полоlкення

Вiдповiдно до cTaTTi 43 Констиryцii УкраiЪи кожен громадянин ма€ право
на лрацю, що включа€ можливiсть заробляти собi на житгя працею, яку
BiH вiльно обирае або на яку BiH вiльно погоджу€ться.
.щержава створюс умови для повного здiйснення громадянами права на
працю, гарантуе piBHi можливостi у виборi професii та роду трудовоi
дiяльностi, реалiзовус програми
пiдготовки i перепiдготовки кадрiв,

професiйно-технiчного навчанняl

Правила внутрiшнього трудового розпорядку мilють на MeTi змiцнення
тудовоi i виконавськоi дисциплiни, правильну органiзацiю працi, повне i
рацiонапьне використання робочого часу, пiдвицення якостi i
продуктивностi працi.
Кожен мае право на належнi безпечнi i здоровi умови працi, на заробiтну
плату не нижчу вiд визначеноi законом. Громадянам гаранту€ться захист
вiд незаконного звiльнення.

II. Порядок прийняття та звiльненrrя працiвникiв

l. Громадяни Украiни вiльно обирають види дiяльностi, не забороненi
зaжонодавством, а також професiю, мiсце роботи вiдповiдно до своiх
з:iбностей.

З. Прачiвники приймаються на роботу вiдповiдно до структури Установи,
штатного розпису та,/або умов проектiв, Що реалiзову€ Установа. Умови
:оговорiв про працю, якi погiршують становище прачiвникiв порiвняно з
законодавством УкраiЪи про працю, с недiйсними.

3. Прийом, переведенtlя, звiльненнЯ з роботи здiйсню€ться лиректороN{
Установи <Дгенцiя регiонального розвитку ЗакарпатськоТ областi>
(надалi Дгеццiя або Установа) та оформляеться наказом, у випадц
уlс;tадення контракry (трулового договору), також вносяться вiдповi:нi
змlни до нього.

{. При уклаленнi трудового договору громадянин зобов'язаний подати:- паспорт або iнший документ, що посвiдчу€ особу;
- трудову кнIrжку;
- вiйськовозобов'язанi - вiйськовий квиток:

4.
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5. Прrr прийняттi на робоry, цо потребуе спецiальних знань, Установа ма€

право..вим:гати вiд працiвника документ про ocBiry (спецiальнiсть,
_ lооliфiкацiю), про стан здоров'я та iншi документи.
б- При укладаннi трулового договору заборонясться вимагати вiд осiб, якi

п(юцпають на робоry, вiдомостi про ix партiйну та нацiона.llьну
приналежнiсть, походження та документи, подання яких не передбаченЬ
законодавством.

7- Трудовий договiр вважасться укладеним i тодi, коли наказ не бчв
л впданий, a,,re працiвника фактично було допущено до роботи.t- Чрr. прийняттi на робоry, п"р""ед"rri на iнЙу робоry Агенцiя

зобов'язаяа роз'яснити працiвнику його права i обов'язки та
проiяформувати пiд розписку про умови лрацi, оЪнайомити працiвника з
Правппами внутрiшнього тудового розпорядку, визначити Ърачiвнику
робоче мiсце, забезпечити його необхiднимп дrr" робо"п Ъасобами,
провести iнструктаж з технiки безпеки, виробничоi caHiiapii, гiгiсни прачi
i протипохежноi охорони.

9- Особам, якi посryпили на роботУ вперше, не пiзнiше 5 днiв пiсля
прийнятгя на роботу випису€ться Iрудова книжка.

lO.Ha тих, хто працю€ за сумiсництвом, трудовi книжки ведуться за
основним мiсцем роботи. На осiб, якi працюють на умовах погодинноi
оплати, трудова книжка ведеться за умови, якцо ця робота с основною.

ll-Запис у трудову книжку вiдомостей про робф за сумiсництвом
прводиться за бажанням працiвника власником або уповноваженим ним
органом за мiсцем ocHoBHoi роботи.

12-Ведення тудових книжок необхiдно здiйснювати згiдно з Iнструкцiею
про порядок ведення тудових книжок на пiлприсмствах. в установах i
органiзацiях.

l3-Труловi книжки працiвникiв зберiгаються як документи сувороi звiтностi
в Агенцii. Вiдповiда.льнiсть за органiзацiю ведення облiiсу, зберiгання i
видачу трудових книжок поклада€ться на юрисконсульта дгенцii.

14.Припинення трудового договору "о*" "ai" мiсце тiльки на пiдставах,
передбачених чинним законодавством Украiъи. Прачiвник ма€ право
розiрвати трудовий договiр за своею iнiцiативою, попер"дruпr, Усталову
ппсьмово за два тижнi. Пiсля закiнчення ц"о.о ,ep"iry працiвник маъ
право припинити робоry, а Агенчiя не ма€ права затримувати проведення
ротахунку i звiльнення з роботи працiвника та зобов'язана в деньзвьнення видати йому належно оформлену трудову книжку i повнiстю
пtювести з ним розрахунок. За
трудовий договiр може бу
попередження про звiльнення.

l5.Причина звiльнення повинна бути

домовленiстю мiж працiвником i Дгенцiям
ти припинений до закiнчення гермiну

rrричина звlльнення повинна Ьути зазначена в точнiй вiдповiдностi з
формулюванням лiючого трулового законодавства iз посиланням на

_ _ 
статпо (пункт) Кодексу законiв про працю Украiни.

lб.розiрвання трудового договору з iнiцiативи директора не допуска€ться, за
винятком 9yпадкiв, передбачених чинним законодавством УкраiЪи.,I|нем
звlльнення вважаеться останнiй день роботи.
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III. OcHoBHi обов'язки працiвнпкiв.

Основними обов'язками працiвникiв с:
пРацюватИ чесно i сумлiнно, дотримува,]]ись дисциплiни працi,
впкояувати вимоги Статуry Установи та цих правил;
постiйно вдосконаJIювати органiзацiю cBoci прачi i пiдвицення
професiйноi квалiфiкацii;
внкористовувати весь робочий час для продуктивноi працi;
повнiсто 

_дотримуватись правил теiнiки безоеЙ, охорони працi,
впробничоТ caHiTapii та протипожежноi безпеки,'передбаченi
вiдповiдними правилами та iнструкцiями;
вживати заходiв до негайного усунення причинu усунсння причин t умов, щоперешкоджають чи утрудняють нормаJIьне виконання роботи i негайно
повiдомити директора Агенцii про те, що трапилося;
тимати свое робоче мiсце, устаткування, обладнання, ocHoBHi засоби
Установи у порядку, чистотi i спр!rвному cTaHi, а також пiдтримувати
чистоту на територii Установи;
дотримуватися встi!новленого порядку збереження матерiальних
цiнностей i документiв;
пйвищувати продуктивнiсть працi, вчасно i ретельно виконувати роботипов'язанi iз виконанням завдань визначених трудовим договором;
дбайливо ставитися до майна Установи;
сво€часно i якiсно виконувати розпорядження безпосереднього
керrвництва, а також директора Установи.
Коло обов'язкiв (робiт), цо ix виконуе кожний працiвник за своею
спецiальнiстю, квалiфiкацiсю чи посадою, визнача€ться положеннями i
правилами внутрiшнього розпорядку Дгенцii та трудового договору, де цi
обов'язки конкретизуються.

iY. OcHoBHi обов'язки дпректопа

I. {иректор зобов'язаний
- наJIежним чином органiзувати роботу працiвникiв, щоб кохен працював

за фахом i квалiфiкачiею, мав заiрiпленJза ним робоче мiсце;- затвердити посадову iнструкuiю на кожну посаду за штатним розписом(прu наявносrпi пaqozo)\
забезпечити злоровi iбезпечнi умови працi;
постiйно змiцнювати трудову i виконавську дисциплiну;
полlпшувати умови працi, неухильно дотримуватись зчжонод!tвства про
працю;
постiйно контролювати дотримання працiвниками Bcix вимог по технiцi
безпеки, виробничiй caHiTapii i гiгiсни прачi, протипожежнiй безпецi;
видавати заробiтну плаry п'ятнадцятого та тридцятого числа кожного
мlсяця , у тих випадках, коли день виплати заробiтноi плати збiгаеться з

:n*io"ny. зg_ол"yтковим днем, заробiтну nrury 
"пппu*у"urи 

напередоднi
(стаття t l5 КЗпП УкраiЪи);
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IIiдвищувати роль мораJIьного стимулювання працi, заохочувати
працiвникiв, забезпечувати поширення передового дос;iду роботи;
забезпечувати систематичне пiдвищення дiловоi квалiфiкаuii прачiвникiв;
створювати необхiднi умови для сумiщення роботи з nu"runn", 

"учбових закладах;

дотримуватись чинного законодавства, активно
щодо вдоскон:lлення управлiння, змiцнення
дисциплiни.

- Уважно ставитись ло потреб
працl,

- видавати заробiтну плату працiвникам у встановленi строки.- надаватИ вiдпусткИ BciM працiвникаМ Установи вiдповiдно ло графiка
вlдпусток;

v. Робочий час i час вiдпочинку

l. ,Щля працiвниКiв УстановИ встановлю€ться п'ятиденниЙ робочий тиждень
з двома вихiдними днями - субота, недiля.

2. Тривалiсть робочого часу працiвникiв не може перевищувати 40 годин на
тиждень.

3. Напередоднi святкових i неробочих днiв тривалiсть роботи працiвникiв
_ ско_рочусться на l годину (статгя 53 КЗпП УкраlЪи).
4. Робочий час Установи починаеться з 8-i години ранку. Перерва на обiд з

l2-i години до l3{ години. Кiнець робочого дня - о t Z-i годiлнi.
5. Надурочна робота та робота у вихiднi та святковi днi не допуска€ться.
6. Залучення окремих прачiвникiв до роботи в установленi йя них вихiднi

днl допускасться у виняткових випадках, передбачених законодавством,
за письмовим н:жазом директора. Робота у вихiдний день може
компенсуватися за погодженням cTopiн наданням iншого дня вiдлочинку
або у грошовiй формi у полвiйному розмiрi.

7. Залишення працiвником робочого мiсця без дозволу безпосереднього
керiвника не допускаеться,

8. Працiвника, який зlявився на роботi в нетверезому cTaHi, Агенцiя не
допускае до роботи в даний 

- 
робочий день i цей день rtважа€ться

прryлом.
9. Забороняеться в робочий час:
- вйривати працiвника вiд його безпосередньоi роботи;- викJIикати або змушувати працiвника виконувiт, громадськi обов'язки чи
_ л 

здiйснювати рiзного роду заходи, не пов'язанi з робЬтою в YcTaHoBi.
l0..Черговiсть надання щорiчних вiлпусток встановлюсться графiком.
l l.щорiчна основна вiдпустка нада€ться працiвникам ,рпйъrо не менш

як 24 календарних днi за вiдпрацьованийробочий piк, який вiдлiчусться з
дня укJIадення трудового договору.

l2.Працiвникам за ii змвою мохе бути надана вiдпустка без збереження
заробiтноI плати за сiмейними обставинами та з iнйих повФкних причин

використовувати засоби
договiрноi та трудовоi

i запитiв працiвникiв, полiпшувати ix умови

у порядку визначеному законодавством УкраiЪи,
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l3.Графiк вiДпусток складаеться на кожний календарний piK не пiзнiше 5сiчня поточного Року i доводиться До вiдома Bcix працi"н'rкi" Д.енцiТ.

yI. Заохочення за успiхи в поботi

l . За сумлiнне виконання трудових, обов'язкiв, тривапу i бездоганну робоry,новаторство в працi i за iншi досягнення в рЪбоri 
'au".ro.o"yaroa"

наступнi заохочення:
а) винесення подяки;
б) видача премii.

2. Про заохочення вида€ться нак;в, що оголошу€ться всьому колективу iЗаНОСЯТЬсЯ в трудову книжку лрацiвн"пu-у порЙпу-' 
"nrru""no"yзаконодавством.

l. порушення трудовоi дисциплiни або невиконання чи неналежневикон:lння з вини працiвника покладених на нього трудових обов'язкiвтягне за собою накладення дисциплlнарного стягнення.5а порушення тудовоТ дисциплiни до лрачiвника може бутизастосований лише один з таких заходiв стягнення:
а) догана;
б) звiльнення.

з. Звiльнення як дисциплiнарне стягнення може
вiдповiдно до пп. 3, 4, 7, 8 ст. 40, .т. 41 К;;;с;
УкраТни,

бути
законlв

застосоване
про працю

4. До застосування Дисциплiнарного стягнення директор абоуповноважениЙ ним орган повинен з:Dкадати вiд порушника трудовоiдисциплiни письмовi лояснення. V пип"".., -;;:.л:],:- .

_ письмовi поясн"пr, 
"-*ч#i'}й"lНН-IJ'дмови 

працiвника дати

5. Дисциплiнарнi стягнення зас
ним оргzrном u".,"""o"o,"J",::;1-;;;ixxTl1l""#:: #:T:"fri]l:одного мiсяця вiд дня iT виявлення. не пяYwhчг ;л:;:::_:.
або перебування йо.о у uioniJi,?i|", 

не рахуючи часу хвороби працiвника

6. {иректор або уповноважен"й n"ttl opau" мас право замiсть накладеннядисциплiнарного стягнення

_ лп"ч,ппiп,iпu o;.;;;;;;;;J#""i;Ж;'"Ё ;::"порУшення 
ТрУДоВоi

/. Lтягнення застосову€ться Агенцiсю бirпо".рaд"оi -ri' 
""""n."n""проступку, але не пiзнiше одного мiсяця з дня його виявлення, не

i}rючи часу звiльяення працiвника вiл роботи у."';;у; гимчасовою
о нелрацездатн iстю або перебування його у "iдпу.rцi,о. лисциплIнарЕе стягнення не може бути накладене пiзнiше шести мiсяцiвз дня вчинення простчпкч.
9. При накладенпf дrп"цппоirчрrого стягнення повиннi враховуватисьтя;кхiсть вчиненого.проступпу i .аподi"пu п;;;;;;;;;ини, за якихвчинено проступок i попередня робота та поведiнка п;Й;;;-".
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l0.ffисциплiнарне стягнення оголошуеться в наказi (розпоряdlсеннi) i

повiдомляеться. працiвнику пiд розписку. Наказ (розпоряdlсення)
доводиться до вiдома працiвникiв дгенцii.

1l.Якщо протягом року з дня Еакладення дисциплiнарного стягнення
працiвника не буде пiдданО новому дисциплi"чрrо"у й.п"rню, то BiH
ввакасться таким. що не мав дисциплiнарного стягнення.

12.Якщо працiвник не допускав нового порушення трудовоi дисциплiни i дотого ж проявиВ себе як сумлiнний прачiвник, то стягнення моке бути
зняте до закiнчення одного року.

13.Протягом строку дисциплiнарного стягнення з:жоди заохочеЕня допрацiвника не застосовуються.

Bi: роботодавця:
Jвркюр Установи <Агенuiя
регiонального розвитку
ЪларпатськоТ областi>

М.М. Лаба

Вiд працiвнпкiв:
Уповноважений представник -

l.B. Карпинець

юрисконсульт

Z-f-1/
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плАн

,Щодаток Nе3

до колективпого договору
на 202l - 2026 роки
мiж рботодавцем Установи
<Агеяцiя регiонального розвитку
Закарпатськоi областill та
працiвниками УстапоЁи
(Агевцiя регiовального розвптку
Закарпатськоi областi>>

аходrв

Вiд роботодавця:
,Щиректор Установи (Агенцiя

регiонального розвитку
3акарпатськоi областil>

Вiд працiвпикiв:
Уповноважений представник -
юрисконсульт

комплексних 1 l охо аd Ел 2о2
N9 п/л Найменування заходiв Строк

виконаItня
3атрати, Гря. виконавець

I Провести анмiз стану охорони
працi та виконання Плану
комплексних заходiв з охорони
працi на 202l piк

сtчень Вiдповiда,,rьний
за охорону працi

2 ,Що укладення нового
колективного договору
пiдготувати пропозицii до роздiлу
"Охорона лрацi"

сiчень Вiдповiдальний
за охорону працi

з Забезпечити працiвника Установи
(тех. працiвника) миючими
засобами та iншим iцBeHTapeM
згlдно встановJIених ноDм

KBlтeHb 200.00 Вiдповiдальний
за охорону працi

4 .Щоукомплекryватиабопjидбаrи-
аптечки для струкryрних_
пlдроздlлlв центру необхlдними
матерiмами по наданню першоi
медичноr допомоги

травень 200.00 Вiдповiдоlьний
за охорону прачi

5 llровести навчання з питФrь
охорони працi на тему :

- Електробезпека. ocHoBHi заходи
по забезпеченню
електробезпеки;

- Правила Еадавяя першоi
медичriоi допомоги при
пещасних випадках

вересень

xoBTeltb

Вiдповiдапьний
за охорону працi

6 Систематично проЪолййБББ
стану охорови працi та
невиробничоrо травматизму ло
YcTaHoBi

щоквартаJ,Iу Керiвники
пlдроздlлlв1

вiдповiдальний
за охороцу пDацi

,,l/z
М.М. Лаба
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