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загальнi положення

Даний колсктивtIиЙ договiр укладений cTopoltaN{ll (cT,l2 Кодексу закоttiв пр, rrpnlLt,l

Украiни) N!iж Роботодавцем в особi дпрекгора Уr(городського мiського ueBTpy зайнятосri i

ВоППо в особi голоRlt виборний органу первивrtоi профспiлковоi органiзацii,

УNlови даного колеlсиlJного договору с обов'язковиýl!t ,лля CTopilt, якi його пiJписшrи,

I_{i умови у вилалку будь-яких суперечок i розбiжностей не мохуть трактуватися як тдкi. llLo

погiршуtоть, у порiвгtяннi з,пrнним законодавствоN! УкраiЪи, становище прпuiвникiв, itlnK rlc

вiдповiднi умови визнаIоться цедiйспими.

Положення lilного коlективl,оlо ,]оговору поulирюються на Bcix праuiвникit, vicr,K,,r"

центр),зайtlятостi й обов'язковi як jlля керiвниltтRа й управлirtського персонмr , lnK i п:rя

кожного працiвника .

Жодl{а iз CTopiH. цо ук-lаJIа колективпий договiр, не може в односторонtlьому поряjпi},

припинити його дiIо або виконання своiх зобов'язапь за даниNt коJlектпвниNI договороNl,

Дапий колективнцЙ договiр зберiга€ силу у випадку зNriни склал},. чгр)кl\рll i

найп{енувалня устаtlови, а у випа:ку реорганiзаuii установи колективниii ,tоговiр Mo>Itc бути

переглянутий за згодою CTopiH.

Положення лаllого колективного доrовор\ .ciroTb до пiдписalння ноsого колеlo,tlt]Ilоl1)

договору мЬк Сторопапtи.

Роздiл 1

Здгальнi права i обов'язки cTopiH

KepiBtlrtrtTBo зобов'язустьсяl

l, Роботода8ець затверджус дlя кожного працiвпика посадовi iltcтp)Kцi'i ,]n iHrlli

до(ументи, що визначаlоть його фуgкцiонацьнi обов'язкц, i вимагае ix виконанuя,

, 2, Роботодавець зобов'язусться вживати наступцих заходiв для забезItсчеtltt,t

продуктивноi заЙнятосl,i i

- виttлачl,ваr,и заробiтну плат),;

- створlоl}tlги працlоtочlrпl здоровi i безпечпi умови та оплату праui ;

- нdдавзlи шорi,rнi опл.r,rуванl вi.ппусtки :

- забезпечувати уNtови прачi, необхiдrriлля виконаЕня роботи,
],3вiльненнЛ прruiвникiв. реоргоttilпrrirО сtр)кl}ри. скороllснl!я шrэliв rlpoborr"rt

вiдповiдно до чпнltого закоtюдавства, а саме:

а) звiлыiеп]tя npauiBBrlKiB з iнiцiативп керiвництва злiйснкtваl rr

тiльки за згодою виборIl м органом профспiлковоi органiзаuii;

б) повiдом-цяти ВО|lПО. прачiвпикiв ueHTpy зайпятостi не McHlU. яIi ,,l

два лtiсяцi про налtiри здirjсIlювати змiну в с,грук,гl,рi. реорlапiзачitt, L,r i r i

заходrl, KoTpi tIризвед)"гь до звiльпсttttя працiвппкiв з роботи;
в) при скорочсIIпi лt,гатiв. у paзi неltо-rкливостi праuевлашц,вання 1 rLettLpi

заliнятосгi. .;приrlИ прац(Jлiшг)IJJннIП лрачiвникiВ llcp-"l (,l):\;\

зайнятостi.



4. ЗабезпечитИ 40-годивнЙ робочий тиждень, який складасться з 5-тп робочих днil],

Робот} у вихiцli. святковi днi KoN1lleHcyBaTп в порялк)', вхзtIачепоN,у дiкl,tиv rn)rotзttrt

,]аконолавстIrоNj УкраТнп,

Виборппй орган первинноi профспiлковоТ оргапiзачii зобов'язусться:

l, Представляти iнтереси коrrоrого працiввика з ycix пптань, пов'язаних з приijоIlом Ilil

роботу та звiльпснняlI з роботи, переводоlt на iншу роботу. пiдвицення1,1. квалitЬiкацi'i,

2. Сприяти створенню сприят,lивоI трудовоi атмосфери у колективt,

3, ПроволrtтИ виховяу роботУ з метою педопущення з боку працiвникiв вчивкill,

несумiсниХ з посадоЮ соцiального працiвника або таких, цо дискредитують c]Iy)i6)

зайнятостi.
4, Брати участь у рОзробцi документiв Щодо лtатерiмьного СтимулюваннЯ праtLiвниьir,,

передбачивши у нихj зокреNlа. заходи заохоченяя працiвникiв за сумлiнну прачю,

5, Орг.trri loBl,Battt вiтэtrttя пр.tttiвrrикiв:

- з Новим роком;
- чоловiкiв - з Дцем захиспика Вiтчизни:

- жiнок - з Дrrепt 8 Березня;

- lовiлярiв та iпtепинникiв з дrlем народження,

- з одружеllняl\{ та народхеtlt]ям дитиIlи

l б здiйсIпоrати контроль за викопапI{ям договору та iнфорплуватп колеrсгпв

8икона liя l раз на piK,

7. Надавати прпктпчrrу допоплогу вивiльненипt працiвникам 1, вирiшеltнi

лравил поведirлки

про iit,t о

пи,гпllIIя lx

та пpaBltjl
працевлаштувлння,

8. Забезпечувати дотримання трудовоi дисциплiни,

внутрiшпього тру,чового розпорядку.

Прачiвll ики зобов'язуються ;

l, Коя(ен працiвник зобов'язаний сумлiнно, якiсно i нмежно BltKoHyBaтll cBol

оvоВ'я'lки. прilцюваrи чесно i .]обросовiсllо. несlи персональн) вi"Lппвi::rлr,lriсrь rэ

allKllHJ'l'lя слlжбоtrих обов'язкiв. пок,litденllх lIc llього, прUявляlrr iнiuirtиву i

гворчiсlL, доlрll\!уватись вс,гаIIовлсного розпорядку дня,

2, Ilocтiiiпo пiлвuutуватIt свiй про(Ьесiйний piBeHb.

3.утримувати у належному станiсво€ робоче мiсце,

4, СтворIовати i зберiгати спрпятливу атмосферу у колективi,

Сторони зобов'rtзуrоться:
Оперативtlо вr(I,]Rати заходи до усунеЕtIя передуN{ов виник ення колектпвllllх

тру:ових спорiв, у разi ix виникЕення прагн)ти до вреIулюваЕня спору шляхоNI лpllrlиpHllx

проце:1},р ), порядку. вi{значепому tп]вниlll законолавствоN',
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Роздiл 2

Труловi вiдносини
Режпм працi та вiдпочиrrку

Керiвпrrцтво мiського цсtlтру зайuятостi зобов'язусться :
], ознайоN]лIовати пiд розпис tlрацiввикiв з посадовими iнс,грукцiяN]и при Тх прIIйо\]i l]ll

роботу, леремiulепнi rla iншi посади, зltiнi кола слуясбових обов'язкiв. а тако;х iзЗалальними правилами повелiнки працiвttиоi", поп"ред*епп"" про слсцiаqыIi обrtе>кеlItrя.
встановлепi Законом УкраiпИ ''Про запобiгання корупцii '', npuunno"u BнyTpiulllbol{)
трудового розl,]орялку, Установити для праuiвItикiв лliського цеttтрУ зайнятостi п.ятrt_!еl]llIlii
робочttй тилrдеtlь з дволrа вихiдtrимл (сt,боlа. недiля).
1'рившtiсть робочоl.о чхс),- ,l0 гоJцп на ,гиждень з 8- годинним робочи\1 дпем. поча,гоl( iзакiнченвя щоденttоi роботи - згilно з прсвил внlтрiшньоaо aоrrоооaо оозпооядку (llода]оli
,\Фl). Злiйснювати просування по слуябi працiвникiв шляхом йняття бiльш високоi посадtl.] кадрового резерву, або пiсля проходllсення стая(увilнвя, У порядку, визпачсно\lч
IJорNlilтивно-прa]вовичи ак! алl lt

2, Розриваги,lру,lовпй договiр з працjвниками на пiдставi п,п.2-5,7 ст,40 та л.п,2.] с1,.{]КЗПП з дотрипrанttяпI llорядку, визначеного ст..1з кзпП YKDaiHIr.
3, ОtрипtавшИ вiдомостi прО вiдсутнiсть У npuuiun"nu ]аборгованосli перед )cIirHnBu|,,,.l 1обхiлвиЙ листок працiвника, який звiлыlя€ться J чстацови; npooa"r,., повнllй poзptl\)IjOIitl звiльниrи лрrlli,,ника 1, вi:повiдttос,l i до з;коtrолавс гвз.

граt!iкопr,
графiколt

4. }{адаватlr працiвltикпlrл чеп,гру зайяятостi щорjчнi вiдпусгки згiдно з
затвердr(еним длрекrюром цея,гру ве л iзн iч]е ] U c iчня пото,lноrо pon) , u , 

"nun 
пoro

), встановлених законом випадках (Додаток М2).
5, Гараltтl,вати вiдпусrrtи :

- працiв[iцкал1. оплата якиХ здiliснlостьсЯ ЗГiДно накltзу MiHicr.epcr.Ba розtrlrtгл,еконолliкп, торl.iв.лi та сiльськоrо господарства YKpaiB и 26.О2,202.1 Np 396 заре€стровпlrllii 8MiHicTepcTBi lостriцii Украiни 04 березня 2021р. за JtГe 289/35911 <Про умови опла1ll пplllriпрацiвцпкiв державНоi служби зайнrтосТi>, Тривмiсть вiдпУ"rпп 24 па,".пдuр"п" лнi га ,]() 7кillеIlдарп1.1х .цнiв за особливлй характер праtli з Ilенор\tованим робоч;tм лtlепл зti.tlt,l liсписком посал. робil га IIроrЬесiй (Лодаток,lv!j),
- обслlтuвуru,t.,пrr Ilcpc(,H{Ul\ i воJiям оплпlа яких здiйснкrttься ltlдllо } ll:,l,:lr,,.]MiHicTepcTBa працi Украiни вiд 02.10.1996 року ){s 77 '' Про у]\Iови onnul:u npoui робiтпиrtirr.заliнятих обслуговУванням органiв виконавчоi влади мiсцевого саI\IоврядуваIпIя та I\ВИКОНаВЧI,1Х ОРГаНiВ, оРгапiв прокураlури! судiв та itlшпх органiв '. lpиBIUIicIIo _.]ксrендарнi днi.
6, забезпечиlr] вtrплату працiвttикапt заробiтпоi плати за весь час

пirнrше . нiж з_ tprt .t,ri .ао ltочlгttr вif.t)сlки сг,ll5 l(зппУ, cl,.2l
вiдпусlки". за письмовою ЗГОДою працiвника в сtроки. перелба,tенi
зарплати.

щорiчноi вiдпусгкlr r;c

Закону yKpaiHrl ..Ilpo

для вилачi aBiulcv або

Виборнцй оргаш первппвоi профспiлковоi оргапiзацiI зобов'язуеться:



Надавати працiвlIикам

]аконодавства,

Роздiл 3

Опла,га працi та ii нормуваннп

Керiвниrtтво пriського цеllтру зайпятостi зобов'язусться:

l, оплата працi прачiвникiв мiського цептру зайнятостi повинна забезпечува-lи

паlехпi лtатерiмьпi умови для вIlконання службових обов'язкiв (посадовi iIlcтpvl(Ilii).

сприяlи )коvплекI)ll:]llнIо KoMпelellIHttrtlt i ,,lосвiдчеtlими кJдрi!пlи. с]иvу"lh,в:]lll i\

сl,лlлiнну прачtо,

2, ВстановлrоватИ посадовi окладй змеяtно вiД квалiфiкачii. ск-,Iадпостi РОботи lla

ocHoBi схеми посадових окладiв та установлювати цадбавки за :

- за вислугу poKiB ;

- iптенсивlriсть працi ;

- почесне звання '' зас]l},жеltий ";

- ]нання 1.1 викорисlпнllя в poбotiillo}eMHoi мови,

3. Оплата працi прачiвникiв здiЙснIо€ться у вiдловiдностi до наказу MiHic,t,epcrBa

розвитку екояомiки, торгiвлi та сiльського Iослодарства УкраТни 2602-202l N! ]96

заресстрований в MitticTepcTBi юстпцii Украiни 04 березня 202lp, за Ns 289/3591l <llpo

уl\1ови оплати праui пpartiBrrlrKiB дерхавноi служби заЙнятостi), згiдно з циN! 'ie пака]!)\1

працiвлlика1!l цеllтрУ заiiItятос,гi у ller(ax затверlженого фонлу оплати працi 1,станови l tt:

KoHKpcl Hi ро,мiри поса.,lових окладiв

надбавку за iнтенсивItiсть праui -.uo l00 вiдсоткiв поса,цоllого оклаlу, !' llltli
Ilесво€часногО виконанпЯ завдань, погiршенНlr якостi роботИ i пОрушсння rрl,цl,tлri

дпсциплiIIII ця падбавка скасовусться або ij розмiр зменшусться;

працiвникаrt (Kpitvl заступпиrtа керiвника, керiвникiв стру]сг},рних пi;tроз.,Iiлiв Lo r"

заступпикiв) доuла,tи:

за виконання обов'язкiв тимчасово вiдс}тнiк працiвникiв чих самих катсгорiй

персонaLцУ (у разi вiдсутпосТi внаслiдоК ти]\1,1псоВОi llепрацезлатнос r i. пepc6lBirttlt,t r

вiдпустцi без збереже1l!Iя заробiтtrоi пrrати, у вiлпустцi у зв'язку з вагiтнiстlо i лолоt,tьl t, r

вi:п}стцi для логлядч зэ дитиноlо до дQсягнення ttею трирiчного вiку,rи у вirпlсrчr i,c,

збереженЕя заробirноi плати тривмiстiо, визначеноIо у медичному висttовку. мс не бiлыrlс

Hix до досягненпя дитиною шестирiчного BiKy) - до 50 вiдсоткiв посадоt]ого оклалч 'll1

ocHoBпoIo роботою з викорIiстаltIIям IIа !lю \IeTy до 50 вiдсоткiв посадовоI,о oliJlll]l\

вilсчтttього праltiвtrика:

за BиKoяallllrt обов'язкiв тимчасово вi.лсутнього керiвнпка або застrпlIика KepiBHttt,,,

струr:т),рного пi,lроздiлУ - у розлriрi рiзницi мiж фактичtrим посадовим оlOадоI\1 тиN{чiLс(ll]L)

вi.lс}тньогО керiвнпка абО заступника керiвнпка структурвого пiдроздiлу (без урахl,ванttя

на]бавок та доплат) i посадовим окладопr праttiвltика. якийI виконуе обов'язки тилr,tас,rво

вi:сlтпього керiвника або заступника керiвttиrсir структурцого пiдроздiлу. за yNtol]ll, l Ill

лрачiвник. якttй BlttioHye обов'язки тилrчасово вiдсутнього керiвника cTpyKr,l,pHc,t о

пi-]рз-liJу, не с йою заст),пником;

6

безкоштовну допомогу та консультацii з чиllllоl,о



за виконання функцiil iпдивi"l)мl,ного супроволу при працевлаштувзtlнi беl|)обilLlll, -

у порядку та розмiрах. ви]l]ачеilr,х Державни! центром заЙнятостi за погод,(еlI]LIi 1з

Mlni",rap"ruo", poaunTlty екоttомiки, торгiвлi та сiльського господарства YKpaiпtr:

здiйсвrовати преNliювання працiвникiв вiдповiдно до iх особис,гого вкJtад1, в lаl,гlыti

результати роботи, а також до дерпiавцих, професiйIiих свят та ювiлеЙцих дат у Nlexax (Ьоfl]lу

;;;;;r"";", утворевогО в розNIiрi пе Ilенше нiяi l0 вiдсоткiв посадових окладiв та екопо'lii

розмiри премiюваяяя працiвникiв визначаIоться у

у Дер (авпому центрi зайцятостi, реIiоrtальiiому, Його

фонду оплати працl.

KoHKpeTHi умови. порядок та

поrlожеЕвi про премiюванпя! що дiс

фiлiях i базовому центрах зайвятостi;

надавати працiввикам матерiальну

питань та допомогу дJIя оздоровлевяя

допомоry для вирiшення соцiально-поб)T 'ових

у розмiрi, цо не перевищуе середньомiсячноi

I

заробiтноi плати прачiвника.

Виплачува,ги прачiвниttам. ]аlltачеIlим )'п}lIl{тi 1 цього Itaкa]y, tlадбавку за Bltcltrt,v

poKiB у вiдсотtсаХ до посадовогО оклiц), залепillО вiл с,гаrку робоги у лержавнiil сл}пiбi

заiiнятостi, а Taliori c,l,a)l(y роботи. який зараховуеться до стажу дсржавноi слухби зг|tкl з

чипцtIл, законодавстволt, у такшх розмiрах: понад l piк _ 5, поtrад з роки _ 10, поtrад 5 poKiB _

l5. понад 10 poKiB - 20 вiдсоткiв посадового окладу,

ЗдiйсЕюватl{ оплату праui робiгнrIкiв заitня,гих обслуговуванttям lJизIlаLIаIо'гLся Ilil plllILl

оплоти працi робiтIпlt<iв. зайняlпх обс-:irгов}'ваllяям органiВ викоlIавчоi вЛаJtt, ltictK,t, t,r

спмоврядуваняя 'l,a '.lx виконлвчих оргапiв, органiв прокуратури, сулiв та lнших оргаlIll],

Пр*iloо"п,u, прачiвникiв цеrtтр1 зайнятостi то робiтпикiв, зайrrятих обсlуговlванtlяrt

ueHTpiB зайнятостi, здiйсвю€ться за результатами роботи вiдповiд}tо до ix особисIого вliла]l},

u aaa-orri результати роботи, враховуючи наступвi критерii i'i оцiuкIi на пi]cr,ttti яll rr

ouannroaro"" розмiр премii вiдповiдrtО до ПолоясенrtЯ "Про премilовснrrЯ прпuirзIIrrri t

обласпого та базових ueHTpiB зайн,I,гостi Закарпатськоi областi " затверлrкеItого li,]Ka]0\l

3акарпа,rського обласllого центру зайIlятостi l5 березrlя 202l року Nl50 (llолаток М4)

4, I-Ie допускати затримки у виплатi заробiтноi плати, Перерахунки по заробiтrtiir плаr i,

прово]tитп a,ro,,u""no i вiдповiдно до ввсденого в лilо Закоtrу YKpaTtrи "ГIро опltатч tLplttLi',

ро]порr]lпiеllь c)o}ljly про деря(авне соцiальuе страхуванItя на випа,lок безробiтt,я га illlrrrLx

Hop\t]I !1,1но,tIР:,вови{ aliтiB,

5. l]iбсэпечIt,гп г;tасrliс'гь умов оплати праrli, порядку виплати зарплдт! llIuIпx ,:1oIl]IaT,

надбавок, полоr(евь про премiювання, вlIплатп винаIороди, iвших заохоч},вапь l

кtlttпеtlсlцiйtlих вttпла'г.

6, Виплltчуватll заробiтну плагу двi'ti tta мiсяць: за першу.половипу мiсяця Iб ,пlс] l1

rtiсяшя та ос,гато.tнййl розрilхунок 01 числа наступного лtiсяця за умови 0восчllсноl о

фiнансування вишсс lояшоlо opl aHi iilцi,ю,

При збiгу встановленого дня виплат заробiтноi плати з вихiдЕиI!t, святковим аоо

rtеробо,t,trl,,lllяNtи. вllflла,lи ]Jiйснlпваlи ltаперсдоf tli,

7, Проволити irtдексачirо заробiгноi trла,гtr праtliвяикiв вiдповiлно до закоподавсl'ва

\ БpJ'iIIll

8. При коrlсliй RItrlлатi заробiтIlоi пJIати письlllово повiдомляти ко)к]lого пpalllBIlIIl(a пl)t)

TaKi данi, цо н&пежать до перiоду, за якиЙ проводиться оплата працl:



а) загаrlьна cyN{a заробiтпоi плати з розшифровкою за видами вип",1атi

б) розмiри i пiдстави вiдрахувань iз заробiтноi плати;

в) сума заробiтяоi плати, що ндIежить до виплати.

9. ЗдiйсЕIовати виплату заробiтноj ллати, матерiального заохочення та t,tзтерi,rпыr,li

-]опомоги на умовах i у розlrtiрах. всrановлених вiлповiдним Полоя(енняNr,

I}иборrlий орган ItервипtlоI профспiлковоi органiзацii зобоs'язустьсяl

l. Здiйснlоватп коttтроль за дотриNjанцяl\i .лiючоло тру,lового закоltодавс,гва lа

поjrоrкень в qастпнi Оплати працi працiвпикiв i здiйснювати ii захист вiд порушенt) тр}'довог(l

}tконодавства.

Роздiл 4

соцiально-побутовi гарантii, пiльги та впплати

Керiввиuтво мiськоrо цеIrтру зайнятостi зобов'язустьсrrl

l. Здiйспювати заходи по пiдготовцi примiщень до роботи в осiuЕьо-зимовий пepio:t-rl

забезпечити в пих норммьний температурний режим,

2, Згiдно з наказом MiHicTepclBa розвитку економiки, торгiвлi га ci,tbcыi,to

госполарсl.ваУкраiни26'02.2021Nл396зарессгрованийвМiнiсrерствiIостЛlliiУкрilillil()J
березня 2021р. ]а N! 289/359l1 <llpo улкlвп оп:tа,ги праui працiвникiв дерiкавtк]Т \_"l\,b,]ll

зайнятостi):

.здiйсItlоватиrIремiюваrtняпрачiвпикiввiдповiдвоДоiхособttстогоliклlrllвзltг.чtt'tti

ре}ульtати роботи в меr(ах фонлу оплати прачi:

Пiдставою для нарахувапня преltii с листи i паказп MiHicTepcTBa роlвитлi} eKott,rlt]t: l,

торгiв:ri та сiльського господарсtва Украiпи. правлiнrtя ФздссувБ, ,Щержавпого ttcпrpy

заilнятостi, обласпоrrl ttептр1 зайня,гостi, ltlicbKoгo цеIlтру зайнятостi,

Премiя rtuраховусться у вiдсотках до посадовоIо окладу за фirктичrrо t,iдлрltur,ова tttй

Ltac.

ПремiюваппЯ праuiввикiВ здitiснtосться у вiлповiдIlостi до ix особпстого вклад), I}

загмьнi результати роботи в попередяьоl,tу лtiсяцi за 4)актично вiдпрацьованиi{ час, а,гаl(о]li

,]о державвих, про4)есiйнйх свят. Iовiлейяих дат (50 poKiB), при виходi прачiввлка на пенсirо

та у разi нагорrl;tlкеttпя вiдзttакаlлlt Мilliсгерства розвитку eKoHoMiK1.1, торгiплi гlt (ri]ll,cbк(,lo

господарства Украiни, Почесвою грьмотою,щерхавного центру зайнятостi, Почесttокl

lparloToro Закарпатськtrго обласного IIентру зайнятостi.

ПрелriIовання окремпх прачiвlrиttiв за виконання особливо важливих робiт з:tiIiснкlс-l,r,ся

на пiдсгавi слухбовоI запIIски (полalння) нilчмьника вiдliлу центр} зайня,гостi. заст\пtlIlIill

]прехтора,
Рiчний фоп,ч премiювання формуеться у розмiрi не менше l0 вiлсоткiв посадовrrr

- ilaJiB та еконолrii t!онлу опIатrl працi. Копriреrtпlй розмiр прелrii працiвника гpallllllHll\rIl

: _-зrriраrlИ не обrrехусться, збiльшенIiя або зплеltпrепня розпriру премii керiвногr, скл,l,t1 tir

::ецiапiстiв здiilспlосться з врахуванням пропозицiй заступника длректора. H0.1ill1.1llllill

зiцLTiв rriського цеI(тру зайцятостi i оформляються наказом директора цснтру зайttlr't,<lс,t,i з

.'б.,в'!,}ковим зазнirченням причини.



працiвtlикаtч, якi звiлыtилися з робопr, прелtiя виплачусться в мiсяцi ]вiлыlсllllя lil

результатами роботи в попередньому мiсяцi та за вiдпрацьований ,lac поточного Nliсяllя,

за час тпм.rасовоI цепрацездатIlостi премii прirцiвниклм tle нараховуIоться,

,Щля вирiu-tенпЯ соцiалыIо-побутовllх пиlанL llхдава,1,1l працiвникам центру заЙIlяlосгi

\tатерiальпу допомогу 1, розлriрi середlrьомiсячноi заробiтноi плати ,

Допомогу на оздороl],,Iення яадавати працiвника!I цептру зайfiятостi у роЗ1,1iрi

середньомiсячноi заробiтноi плати.

ГIрацiвllикам, якi знаходяться у вiдрядяселIнi та виконуlо,гь роботу, пере,цба,lсlIу

,pl.aouuм ooaonoponl, оплата працi за Rllкoнalty роботу злiйсrtюсться вiдповiлно до vrtrlB

,plrouoro oo.oonpr, У разi rrаправлснrtя працiвника на курси пiдвицення квiчriф ittat Lii,

порiвнlоaться суп{д ссрелньоденпого заробiтку iденпого заробiтку працiвникir Biдtrt,Bi;Lrro llо

1.a" ,pyoouoro оо.овору, i у разi коли заробiтна плата вица вiд його середнього заробiтк), -
оплачусться заробiтtlа плата, а якщо виlций серелlri]i заробiток - середня зilробiтна плп Ia (( l ,

l2l КЗпП Украiпи).
Виплата разових преNliй робiтIIикам,

]а c)It,IiHH) ПРi,ЦlО. З ItalloЛlt лерл<rпних i

згiдно з наказом керiвника вiдповiдно до

заЙнятихобслуговуваняям центру заЙItятосli,

професiйпих свят, ювiлейЁих дат проRо,Ilиlьс,

дiючого Положення iрозповсюдж}гться tIa Bcix

I

штатнпх працiппикiв.
Виборrlиir оргап первlIIIIlоТ профстriлковоi органiзацii зобов'я]у€,t,ься:

]. Систематично аttапiзувати cTaIr житлово-побутових у}ов прllчiвликiв LLeHLpl

заitвятостi.
2, При rrаявностi коштiв надавати одноразову грошову допопtогу праltiвttпкаrt у зв'яlк1

] сiNlеitниNlи обставиllilllи! а саме:

- з наrоди олруж.,llня;
, при HapoдircettHi дttтинIt;
_ на поховання;
- tta похованпя б:tизьких родичiв (батькiв, пеповнолiтнiх дiтей),

Роздiл 5

пiдBlrrrleHrrlt Irвалiфiкацii та професirrне просувдrlня кадl)il}

l. Пiдвиtценrtя квалiфiкацii прачiвtrикiв центру зайнятостi здiйснtоваlи ]liцll() ,

графiком пiдвищеtпrя квалiфiкацii працiвникiв ,д,ержаввого uеятру зайня,rостi,

2, Передбачастьс, порядок iпфорлtуваrtня членiв трулового колективу llp(r llJяlltt](Ll,

вакаксiй в цеlпрi зайllя,rостi. L]становлюетьOя перева'оtе право прачiвникiв LIetrl р1,

заitнrтостi прегенлуваги на замiщеIlня вдкантних посад бiльш високоi категорi'i,

Розлiл 6

ВiлtIустltIt та оздоровлення
Керiвuпцr,Rо зобов'яrl,с,гьспi

9



l, BciM працiвникам гарантувати оплачуванi вiдпустки тривалiстю, визначеIlоIо

ЗirкопоN{ Украil!И "Про вilпустки". ст,47 ЗаконУ Украiни "ПрО статУС iсОuirпьниЙ lirrtltL

громадян, якi постраlкда-qи Rпаслiдок ЧорIюбпльськоi катастро(l)и",

2, 'JJбеlпе,lll']И Hit LilHHя -loJilllioBиx оплачуваниХ вlдпусток попi],] lРИsilllСlЬ l'(ll"]'l,, i

оплачуваtrо'i вiдпусткп згiдно iз Законолt Укрдiни "Про вiдпустки", Законом Укра'itlи "llpo

соцiальниЙ захист громадян, гIострая<д,tлих внаслiдок aвapii на Чорнобильськiй АЕС '"

3. Батькалt. якi мають дiтей шкiльного Bil(y, падавати щорiчну вiдпустку за jx ба)liанпяNl

lIepeBa)Kllo пiл,rac лi rttix гаrriкул,
4, Жiццi. яка процю€ i ма€ лвох i бiльше дit'ей BiKol,t до l5 poкiв або дитину,l lll]ajll, tit,

;r<iнцi яка праurос iуснновила дитину, одинокiй магерi, батьку,,lttиЙ вихову€ ltиlи]l\ l-M(J

rtaтepi, у то;у числi Й у разi триваJlого персбування MaTepi в лiкувальнопt1 зсклuлi_ а таt;,,,ы

особi, яка 
"a"nu 

дr*пу пiд опiку, чи одвому iз прийомвих батькiв вадасться шорiчrrо

]lОДаТКОВа ОПЛ.llt}Ваllа вiдп)стка тривмiсlIо l0 кмен:арних ,1ltiB без )гa\}BilIIlt' jlr\lK,,BIl\ i

неробочпх днiв (ст.19 Закоrrу yкpaiнIl "Про вiдп)стки"), За наявнос,гi декiлько\ пiдс1,1]l ]l Lя

rrсцнrlя цiсi вiдrtус-Гки ii загаLrьна r,риваЛiсть ле лtоже перевицувати l7 кlцепдарни\ l]l]lr,

5. Працiвrrиriаьr. якi прцлбiultl путiвки па callaтop!lo-Kypop,lнe лiк)'в'lнllя l1,1]1,1Bi1l l

Ilon(лttBicTb у перенесеняi черговоi вiлпустки протягом поточtlого року ,

6. У pari rаrриrtкИ виплсlи вiдпускниХ. lta ви\lОI) праuiвникJ ПСРеllеСlи Jl,,гi'll,\

вllп)'сlк} на iншиil перiод. який вIгtначеllо la зlо,'Iоlч с'I'огiн,

7. IнваJtiдаМ I та lI груП надас,lься щорiчltа основна вiлпустка,грива"liс,]iо ]|)

liаjlендарних двiв. а iIIвалiлаl\l Ш групи - 26 калепдарних днiв

8'особдпtвir<олlловiсiпrrrддцятирокiвнадастЬсяЩорiчпаосtlовнзВilll\(1li.l
r ривмiстю 3I кмендарниЙ день,

9, При падаttнi сочiапьних, навчtrtьпих вiдпусток iвiдпусток б(,з збере>t(епЕя заробl,пrоl

п:rати дотриNlуватись tIиIiного закоltолавсl,вil.

Виборпllit оргаlt первпltноi профспiлковоi оргапiзацii зобов1,1,}усгьсtt:

]'Подава'ГизаявкиRзlкарпаrськетериторiальнепрофспiлкоВеоб'сдпанttяпlr:lLtirrtttrl'Lr
соцiалыlоi с4)ери на озлоровлевня дi],сii прtцtiвItикiв,

2, I(oHTpoлIoBаTIl ;lОтриNtання чинного закоltодавства, даного Колективttого догово1,1ч в

частинi цадапн'l вiдпусток (ocItoB]ti ,1,а лолатковi),

Розлiл 7

Упtови роботи та охорона працi

Керiвпuцt,t}о пliського цсвтру ]аiIпп,l,остi ]обов'язус,t'ьсяl

Створити па робочих Nriсцях iB мiсцях загмьного

вi:повiдають сацiтарIIиN{ i безпечниi\l ylloBarl працi, (Дола]ок Nps)

1,забезпечувати працiвнпкiв необхiдною комп'ютервоlо!

\itнц'lов]га\lи. tobiLK,,B.,ltr l.r спеuiмыt,rо лitегаI\,рою в \le)(]x

J(llгH)BJHb Ila ) lгll\lilllllя llli-гат\,,
2. Видавати безоплатно засоби iндивiдумьяого захисту, N(иючi та знешколrt{уIочl

]зсобп водiяý1 та прибиралыtицяNl (ст.ст.l6З,l65 КЗrlПУ), а такоr( з.безпеtlri'гIl l\IиI(lllll|,rIl

засоба\lи санiтарно-гi|iснiчlri кiллtати заг&rlьпого l(орIlстування,

користуванпя yMoBlI. rKl

копiювмьною ]exIl jKoI!).

IIорматиllу забезпечеllIi,l l,а

l0



1 ппгяIIiTчвати. при яаявносгi видiлених KorцTiB Фонду, прове"rеняя перiодttчпоl.()

,,.^";"Н ;:;Ё;;,uiI""*," * 
"о,,'* "л,lкб,lвиr 

rвtоvобiлiв,

4, Проводtrти перiод""", n,o,;;;;;;;; у"оо, o*oponu прачiта вживатя захо,il,t lцо,1,1

itого покрацеIпlя,

5, Органiзlваlи llропаtанд) llDавил проl ипожех(ноi безпеки,

6. ЗабезпечLlти noou"^"no" о,|"'о', ";;;;; 
;;*о-" , 

"Ta'o]\t 
очороllи працi га TcxttttitI

беlпеки. 
lуlочllх побутових пршмiщень, уьrивмьникiв ),пa-Ilcil(1to\1\,

7. Забе1llе,lиlll ) lгиNlil'lllя Icl ,

caBiTapHoMy с,гаrti,

Вrrборtlпii оргаtl перDпllноi llрофспiлt,i:::l:,l1l,"н,."j::;ж;i., керiвнпцтвом
l, здiйснlовати "".'l"r.'""iL:"j]:,]];t", 

',;;о;,;; ,'",;;- "K,iB 
прu or,o1,o,11 

''1',' 
".

\tiського цец'гр), заilпятос'гi,]i
створеrIня бсЗПеЧlttlХ У\lОВ ПРаЦl ., .. л__,,.i лл.янiзаlrii безпечltих i иешкiдлпвих yrtoB

"""",:;':,HiJlXl}'i"";l:Ёi:;"#Ьi,;li-^ "Lv^"io, 
,"iл",1"о,"ють загроз}, ,(иl-ttо чп

.iiil;i;;;;;i";;;;aбo о,о"у,o"и" люпей, та навкол''шньому середовпцу,

Роздiл 8

КоtIr'роль ,}д l}икондIlIi,lм доrовору, вiдповiдальнiс rь cTopitI з:l

його виконання

_ cTop(Jltll ломОВltЛИСЬ ' __," ,,,,л, лл6лllа гпчпз ttneдctaBtIttlliB ct,,гir,. l,:'
) ; 

';;;;;;.iu,," 
onnonu,,n"n' .rоtопог) .,'.iйjlllo, робо,tз групз ttp

провела перегоRори l1,o,"o 1,o,u yo,","n",, P"yn"'u'n перевiрки оформляються ilкгоNt,

2. При виявлепtti *lо,,'"""'Т*""lt""я договору зацiкавлепа, cтopolla iнформ)с lll]ll,"

сторону про порушення, у 
'"*""""И 

TepNIitl Matoтb бути провеленi взаслtнi консультirцtt га

"'''Т]Т;;:,:"::;;;::#, *'*,-" , о]., * о]::1л:л1,:ьпих засiлаявях KePiBtпlrLl 'a

тr .".,,,Jпi,про,i,ооi:у,пiдсIIк:]п::;:лт:"i:::,т;fli:;,;,;,;"l,-::"1,"_оItаllн, взяIIlх

4 Кож а i,} cтoplrt ое

з.lбовязань.

Те p-tt i п t'rii Ktl.,t eKtttцB Hozo itlzo Botly

внuй ao?o|il)

Ko.1eKtttttctt ttй dozo Bip llidt1 uсал u

_ _;: -s.' к ilr р

о v*пао!1]!!-!р

cmopollu :

За доручеrtвяпt працiвникiв

- голова виборного орган)'

первиIIноi профспiлкоl]оi
органiзачi-t
Ужгородського Nllського

цен,грjrЯнятостla,Z
l,<-,Z! д, Сереч"к

1l

<Шь О4 202l. poKt



Додаток Jфl

ми працiаltиltiв

ького цеIIтр\,

прАвилА
вну] рiшlIього

n*." о"о J,lJi"""J l",Ж"XJ,i##; j]#"XT," " "' "

I. Зltгальпi полоrкеIIня

",,. __,| l L{i правлrла визначають загальцi полоlкеннзяr трiшнього трудового p*::|:aly V*"opoo""no.o'ini;;;;" l""*;, :ilHlll;:a_r t - АдviнiстраIliя). режим,робоr". y"ou" n"paOy*n,',, про,,iвника в vct.rttotrj .tззоезпечення рацiонального використання Лu.о роОЪ"о.о uuir.
, l.: С.l1жбов.r ].ltuиtt lir ,. ,,роф..]л/,о.;;;,:;;il;;i :i:.ýЦПliНiСТРаЦii 

ГРУнтусться на засадах cyllrIiHtltltrl

rr;lffi i**ъ*1, j,,il"i'""#Hlx":i:I",::HЖ#х""'",#жj:lll;

:УДОВОго. розпорядку в ддмiнiс грr,.ilПРаЦIВНИкiв мiського чентру зайнятосii l,r

l.З Правила внутрiшнього
]атверд;куються загапыtими зборамп
по:анням ддмiнiс грацii.

" _- л,-1.j_ |Чuп"ла внУтрJшItього 
:|lДового р_озпорядку Адпtilrjстрацii ло]](}jtя1,1,с,:о Bl-]ola Bcix працiвникiв, якi працlоtоть 

",riи 
y"runoui пiд о"оо".r"й пiдпu.,

1.5 ЗГiДIlО З КОНСТиТуЦiсюJкраiн и кожен громадяниtl мас право на пl)аtLl().
.r: iiЖ;:НТ;flУ"-r сОбi на лtиття ,рr,r;., 

";' ;i;; вiльно обирас абtl rrlL

обов'язколr кожltого лрацiвttИКlr УIсгqрgдgьцglо lticbKoio центру заiiIIяIL)al;

-;.]i]T;#li,,"J,ý;|*X| ДОТРИltанltя Коле,."у ."noniu'npo працlо \/ltpa]ilrt.
Tp_,,oobu u*,,,,п?i"'".""^|::1,"о"о-у,га 

труловоi лисциплiни,
:.::l.:апьноi uu"оооп|о'о*rп-JJii"Ъ"J;"; ;Т:iХ'#'.НtОбХiДних 

yN1oI] ,l(.lLl
i- \, 'ЧеliНя\l за cybl,,liHн} пl;ltцttl. ЛеНllЯМ ДО праtli,

", .::"lT;Hiiiili ]ji,illii;ii,]j{trп-,tilti 
засr осовуIоться заходLI дисtlиплiIJарl i()]l)

=., ;".1'::;ilH"rjJ;"""J;'i:I У;Кгоролського лtiського l{e'Tpy заiiIlяIосIi
, - п"й;* ;;;;l:fi"","""T.r.i:Ш:#;J*Tn]1'oi,,,,o.o 

lp},l1, 1,,,Е::,а]я,]ц,, вирiпrуються Адмiнiстрацiсrt-r 
" 

;;";; ;,;o";;'-'|i' ,,o"u, а у випаJLli.l).

ia



передбачених чинним зак
ро]порядку, разом або ,r,, ,,,,опоооп"Uо', 

i гtравилалlи вн
:одriенням з профспiлковим -"J;:iТJ;.'-"'грУДо8Оl'о

II. Порядок прийому i звiльпення працiвнпкiв
2.J При прийняттi Ht

-tокументидозакар".,.;".;"Ё::.Т;,-jНl;;.,Н;.люсаду повиttнi пола1.1.1 ,t.аtii

- Трудов) I<ни;,кl;1. офо1
прист}пас до роботи); 

)MJleHY В УСТаНОВЛеНОМУ ПОРЯДКУ (KPiM тих, хто вперl]Iс

".r""#:Х'":,Ъ::;r,"ЧН;ilТ ":lПОВiДНИй ДОкумент, замiсть вiйськового KBи.iJiil.
- паспорт; НО ДО ЗаКОНОДавства Украiни;

,r", ";i;:};T ;Н'; J::JJ.H,}:;;';;:irj]-rг ocBil у або професirо l r ; r,

_ lТ'.]11 'uiЙ""О 
ttovep об.riковоi к"р.-" .r.',""-;. пo_tatKiB:- двl фо]окар,lки poз\Iipo\l ,]*(, c}I.

JаООРОLIЯСIЬСя allMaГi]TI
,re передбачено за.опоочu".оо'rlu " лрийняттi на роботу докУменти, ,,одаIiня я,,IIх

...,,orno,:;;;''i:,,:'', :?x"J'":*:|:]|o"",1 наказом закарпатськоtо обласн,,tо
,,"nu,i no"un*ro 

-б;,; 
;;;,,;Р11].:НИК 

ОЗНаЙОМЛЮСТЬся пiд особltстий 
"iд,;;;,-;]рItзначасться 

"ir"""ir"" o"',J",,i'j'i"'rT,Ъji,]"#i;#. ;'""""ТЪн:' ";;,;;,,, ;
. ПРllЦiВниl\ IIе vo7ie бчtи _юпущений оо pbOo,u'bar-ynrooon", lp)lo1,1l (,' 

]liiii,il;""Ч"',]J,Ъ;",;1:""' Закарпчтсько,о'"б;;;";;; ченrру tайняtосti tll
,_|ор_\Iування та реалiзацii депхОРГаНУ 

ВИКОНаВЧОi ВЛаДИ З ,rитань забезпе,tеtlttя
,.,r",riu,,ooon'",io;" 

";;i;;ir:",::_"::,:']]'nnn 
З аДМirtiСТРУВеННя сдtlного l]tlec]iv llll

cl.].l КЗпП y,qrli-i""'-""'e СТl]аХУВаННЯ ПРО ПРИйНЯТтя лраttiвtlика 
"" ;;;;,, i

_r..,"Т||,lL:"НЛГti 
tr; РОбОТУ vо/(е BcIaHoIJлIoBatttcя випробувалыtttй tgprli;, 1,-, 

..;:л,|t: ПРИЙНяПi Ira робоtу або ttllи персведеltнi tta il} 
^ГОРО-lСЬкого Micbtcoto uc,,rpr зr;,,1"1о.rl д_r"i"Й"l" ,';u"lll"x"rl"' '' ''. ,

а) в особi керiвлtикl вJJJ-JIl-]alil J,,o.o,,.,un,,n 
".;";i:;i'.';:",|;.-iH:?#i'}JJi::;:''r 

oзII:titovt,t t

-..",*)"fi 
oi""JiЖff" 

Т::лч, 
вi;дiлу ;; р#;;," : 

";:;J;,,,,",, 
озttайом и t ; l

'''',-"".::::f],i;;;;;;;;lil;:;H:i;;"llli:i'" РОЗllОРq,(КУ У,tiГороtt,,l,,,,

_. в) вIдповIдальilоIо особ
r,. ],.riзацiйноi роб";;;, ;;";;:l'. 

З 
_ОХОРОНИ ЛРаЦi. ЦИвiльного захисl} I:l

c.:-:Tapii,. ,i.i."; ;р;;;";;;;;']_В8IДН 
ИЙ 

]1crPYKTarlc з технiки o.,,r.nn. o"pu-,,,,,,,,,,i
с:_.;обrrстиr,t;*,r;;l,. ''УООИ:l ПОЖ€ЖНОi беЗПеКИ Та iнших правил oxopoHrl праlti

Г) Вiдповiда_пыrою особо

E;;;;ll"ffiliTi*;i:*':l,T_H *i:Ё1;lЩ;Ж";-ffi 
,;:,ж?}iii]l

_ :lj Й, 
'".i- ';;:l;#;jJ:: 

]-Рriilи лi,l особис tий пiдпис,
lб, _;нtlй центр ."лJ"ri.ri'"Б. jкl _ПРОПРаЦЮВаЛИ ПОНаД 5 ДНiВ, Закарпаr.сьttrli1
,.-,,r,.пло,,,,опп;;i;" wwuРNlЛЯ€ ТРУЛОВi КНИ'ЛСКИ В порядк),, BcTa]IoB_l]cIIo]'\

Jз



_ 2,4 Не м_ожуть бути призначеними на посаду в Уя<городський мiський цеlI.t.1lзайнятостi особи, якi:
- визнанi в установленому порядку недiездатними;- tr{ають сулимiсть, що е HecyMicHolo iз зайняттям посади;

_,__л_-t,lf:]i 
ПРИЙняТrя на роботу булуть безпосер"оr"о r,iдпор"оповаtti, аtб<l

l lIд,'1еглI 0лизьк]lм особа\|:
_ в ]нших випа1lках, установлеflих законодавством Украiни.
_2.5 Припинення трудового договору можливе тiльки

передбачених tIинним законодавство]!1.
з IIlдстаа,

працiвник мае право розiрвати труловий договiр, укладений lIaневлзначений строк, rIопередивши про це адмiнiстрацiю письмово за два тиlttнi. )'разll колl{ заява працiвника про звiльненtrя з роботи за власним баrканrtялr]умовлена немоrкливiстю продовжувати робоiу 1перетзд на нове мiсцспро)l(ивання; переведення чоловiка або дружини на роботу в iншу MicueBic.b:вступ до навчального закладу; не]!1ожливiсть пролtивання'у данiй мiсцевос-ri.пlдтверджена медичним висновком; вагiтнiсть; догляд за д"rйrо' До ДосягItеllllrI
::: ::]]|:il"rирiч ного BiKy або дитиною-iнвалiдом; догляд за хворим rlлelloNlcl\ll вlдrlовlднО до медичногО висновкУ або iнвалiдом 1 групи; вихiд на пснсitо;rрttйняття 

. на роботу за KoНKypcoМl а також з iнших Itовахtltих лр]Iчl..l]l).

:]:ii]:з*Ь гtовинrtа розiрвати труловиЙ логовiр у стрOк, про який llpocll,|bлрацlвник.
якщо лраuiвник пiсLtя закiнчt,ння строку полереджеtlIIя про звiльнеltttя ttc]а]ишив роботИ i не випtагаС 

.розiрваннЯ договор}, ддмiнiстрацiя не вправiзвi,lьнити його за поданою ранiше заявою, -pi; 
";;";;;; ;оли на його пliсllс]зпрошено iншого прачiвника, якоtt1, вi,lповiдrrо до за,iопода"с,гва не ]\lo)Iie б\,lllвljl]lовлено в укладенtli трулового договору.

Пра_цiвник мае право у визrIачений-ним строк розiрвати трудовий договiр заз-,tасним бажанняN,I, якщо Адмiнiстрацiя не 
"иконуе 

зi*оtrодаtsство про лраLцо.
} \lови*колективного чи трудового договору.

.__ __lo.iouu"l: тРУдового договору . i"iцiurпuп Адмiнiстрацii не допчскlrс] Lcrl_.ез попередньоi Згодtt з виборнилl органо]ц первиrIНоi профспiлковоi 
"p.a',i'1",(,i 

,,,з;iняткоl\I випадкiв, ltсредбltчеrlих законодавством.
З лlетою ).никIlення Bcix моя<ливих заборгованостеЙ за працiвникаltи гlрtiззi,rьненнi обов'язковО необхiднО оформиrИ i" 

""о"r""у- "irлiл по роботi з

::::.t.l,уу :б-trний 
листок (вс.галовлёноi Закарпатським СlЦi,Рорrи) в oc-raIIltiii:!1оочии день дО дати звiльнення. В цьолtу обхiдноМу листку, вiдсуiнiсть боргоtltrх;r]ов'язltнь праuiвникr. Щ..l звiль,,,о,.^.о "";; ,:-;,;::^]^ ":

rз:iвнлlкивiддi,riв: 
]Iьнясться,передустановою,повиннiзitсвiдчtt,Ilt

- органiзацii матерiально-технiчного
- бухгалтерського облiку;- iнфорлtацiйних систем;
- по роботi з nepcoнa.lloN{.

забезпечення;

,.=_л__|л1|:uПr" 
трудового договору оформлюсться наказоl"l Закарпатськоl!сю.lзсного центру зайнятостi.

].6 У день звiльценпя пiлдiл по роботi з персоналоrrr ЗоI{З зобов'язаIrltB;,*:::tt працiвнику його 1.рудовч кни],к](у з u"aa.n""' запису про звiлr,rtеl lt t.,t ir5']*-L-Tll з нилt ос-тЪто.tниii розрахунок. Запис у трудову *п'"лпу npn ,ц.,пчu,,,,

,l'
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звlльнення повинен вноситися вiдповiдно до чинного закоIIодаsства i з посиjlit ня[1
::",:]a.:::la"y _статтю, пункт закону. Днем ,"ir"no"o . останrliй день. Ko_IItlлрJцI8н,Jк перL,б) ва( у lру_tових вiдttосинах , роПо,оrоо,i.".

III. OclloBtri прааа тс обов'язкll працiвникiв
J.J ПРаЦiВНИКи Уrкгородсы<о го_ лtic ько го ценrру зайнягосli лtаюгь правr,:- корисlуватисЯ праваltи_i,своболаvи. якi гарантуються гро\lalJяна\1 yl:l1.a.,,l

l\ oljc l и1) цiсю i-laKoHarttt У лpatttlt:
- opaT}I ,\,llacTl, у ]lозглltдi питань i прийняттi рiшеtIь в trfeiKax ctlot'xпоанова;кень;
- на повагу особистот гiдностi, справед,,tиве i шанобливе ставлення до себе збок5 керiвникiв. спiвробiтнrrкiв i .poMo,rrH;
- на заlверд)(ення керiвtlикоttI чiгtсо виltlа.tсного обсяг1, слliкбоt;ltхповнова)кень за посадою;

,,r"n,r;:a;To" 
ПРаЦi ЗаЛеiКltО Bir ПОСади, ,iKy вони зайItаlоть, яIсостi, досвi,,l), гil

_ на просуваннЯ по 
_р_оботi 

з урахуванняМ квапiфiкацii та здiбносгt,ij.сч\lлlнного виконання обов'язкtв:

__, 
_ IJиIlаlаlи слуrt,.боtrоtо розслiлуваннll з Meloto зняпrt б.ПРаuiВНИка, auпuуuчч",ru або пiдозри; -СЗПlДСТ?ВНИХ, tla ЛУIl]i}'

- lla беJпе,llIi IJ ll:]ле)(н
- яа соцiа,цьний l 

";;;;;#]""-Х.Т;Т"Нfi :"tri:H]l}l'oo" 
nonu''

} - захищt.Iи своi закоttнi llpaca та iнгере.и 1 u.raйппJпоrу зal(o]lolli]8cl.B|.)\l:]орядку.

3.2 ПРаЦiВНrrКll Уrкгородськсrго 
_пriського центру зайнятостi зобов,язаtli:- Додержуватись Констrrrуцii Украirrи ia законiв ykpaiHl.t, 

"'itttrtltx
зор\Iативно-IIравових aKTiB, 

.цих Правил, 
'nono*"n" 

npo".rpyorypnl пiлрозлiltll*el] tр}, та посадо]]их iнслруttцrи;
_ пpltutoBlt tи ,te;Ho i,. .p}.]oBo'i дисцt.плittrr, .uo..,n",:In]'.11:]:_ 

(СТ' 2l КЗПП УКРаТНИJ, ,fодер,{)rillIlu],
3]lкористовува.ги 

""iй 
p"б"",,;::i"_^#":fr.#j,#"iiil"T]i,T,ixxi"lillj'iТ.xiii.

'r, 
.u"оr11:::,]:1им працiвникам 

""no"yba.u i" .pyoo"i оGоu'r,,*";

,.rr";Jfii#'"l.[:, ПРОДУКТИВНiСТЬ ПРаЦi, СПО'Чuсuо i ретельно l]IlKoH.'ljiL]lI

-;lогрим)ва.tись в1.1]\,!ог tl:р}Iативних lKTiB з охорони працi,.гехнiки безItскir.:,, Htt лраui. п1'.rвtllt поrке;t;ttоi б.,п.о" ",.л."а,.,, ,;,,_.":;:l: ,

jarp) кцiями; 
)l ОеЗПеКИ, ЛС'РеДбачених вiдповiднипlи прatв}IлаNIlI .la

_ утримувати свос робоче мiсце в порядкУ i чистотt, Додер)iуIlа.].I1с L:-- :]НОВ"tеНОГО ПОГlяДКУ Зýgрgцg1,,,,о n,arepii,",чи* цi,]о.r.Л'ioony","nrlu,- не допYскати злоI]ж
:: _а.,:аJяIII.на; 

ИВаНЬ ЧИ ПОРУШеНЬ ПРаВ i Свобод JIlоjlиIIи ].i|

- зберir-ати держаВп' 
'u.rjl,u9, iнформацiЮ про громадян, що стма iлl вiдопlа: - ч.iс вJ,конil,Iltя сво]'х обов'язкiв я' ,,.,,* ,,,,:,., i-];:1"

-. .]:lofaBc,tBoM 
"" 

ni,oro.". ooliJ,]:i;.,,i,J:^"* 
itrШУ iНфОрrrаuilо, якll згijltlо i;

-.]lяти в N{ежах cBoix ltoBrroBalteHb;
- 1' разi олержзння дор).чення. яке супереllить чинноNlу ]зliollo,i.l8..lb).

=j-:,jLlafнo в лисьлtовiй формi доповiсти ;р"' 
"" 

;".;;;;Iи ocool, яj(ir _L., .:.
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_]оручення, а у разi }lаполягання на,його 
_викоtiаннi - повiдоNIи,ги керiвниц].во гti)o]"tовживанtlя посадовоlо особою свотNlи обов'язками:

. 
- дотримуватиСя високоi культури спiлкування, дiлового етикету} в To]\I},чtrс",rl щодо зовнiшнього вигляду та одяry;
- не виявляти упередженостi або прихильностi До будь-яких пiлприсtrlсlв._rcTaHoB, органiзачiй, органiв.об'слпчпо.рпп,rrо,, aOo'*J,"nparnn* o"lO;_ вживати заходiв

rHIJ:ffiHj:,;*",i-".#lj:"'TJ;:1T"#J;;;;i::,"'.xуi.,_J.T"";"il.'
_л.-, "ф"пa"u"о ВикористовУваТи комп'ютернУ та iншУ opTTexHiKy, еконопttlо i

'""'"ЪЁ::;.Т;ОаЧаТИ 
МаТе?iаЛИ, 

""п'ро"п"рii'o rа iншi матерiал ьнi ;..й; ;.'
^'.ваliфiкацiею, "".nuuulo.u'"' 

кояtен працiвнИк за свосЮ СПецiалыtiсr,tо.

э j.aHoB-rle'o^'y порядку. 
,ся посадовими iнструкцiями, затвердже}lиNIII 

],

Iv. Порядок повiдопr"ленпя праtliвllиtсопr про caoIo вiдсутнiсr ь

_ 4,1 Прашiвник повiдомляr свого безпосередньогозi:с,rтнiсtь на робоri v письмовiй ф"р"i, ;;;;;;';ffi;',хТ,';:ri."хЬ j;:,.i,
,з я_зку або iншим дЬсrупни, .no.oOo".-Y 

";;;i 
;;# uиладк) lи]\ltll|ctl'oi-зпраuездатностi, повiдомити про це вiддiл no pbOoai a n"oaor-or.J.i У разi нелотри}lання npouioH"oori 

""r;; ;i,;
" 

--.,rтl*+u:"р",r.у,г,,ii,i,,rfi;;;;;;;"б;;;, ffi',I' 
1 ЦЬого ]lоздi t),.

, +,J у ра }l ненrданНя праuiвникоМ Доказiв лoBalt ltocr i лри.rиrrи сtзс, l;i:cl,THocTi на роботi, BiH повинен подати письмовi пояснення на iм'я KepiBtrlrKa:о 1о причин своеТ вiлсутностi.

\'. OclloBtli обов'язки АдмiнiстрацiI
5. l Адмiнiс.Iрацiя зобов'язана:-t _ органiзовувати працю робiтникiВ i службовцiв таким ttино]!,I! щоб Kor(HIIii: j*ював за свосю сttецiальн'

::_]очаlкr_Jор)t,.,,о, pono,'i."i1l":;lJfil;:'i'";';;:,',""".""H::';ii:,,i,l;,;:;;
]:_.i]печениЙ робо,].ою про],ягоI{ усьо.о робо"ого дн"; '

_ створюватIl безпечнi уптовtл працi;- створювати умови для зростання продуктивtlостi працi цt,,rяхоrr: ] ] з,]_];+iенtlя HoBiTHix досягне- }.]ос ко] ]алIо ва I" "o.,;j,ii1-1;#i-ilШr:HНff ;;Х"tiil];,,.,: , . 
,:i:]ня пpalliBHrtKiB за наслiдками tx особи-;j й;ч;;"""-- 

_:i]]:uno uo'lоп-\{уватис,l чинtlого законодавстаа про працiо;- lзоезпечувати пiдвищення квалiфiкаuii npuulununii, .rЪорювати Heoбxi..ttii_ : ] ]:: jo€JHartttrt 
робоr.и з IIаачанII,'INI в учбових .,uпr,".,,aл, '

-,.,_iезlrеччва,гtt ttалеiкIIt

-- -:'- . та Ha,le)Kttc -"o".,"r;"I;oJ;i:iHnJlJ|"*"n"", оЛаЛеltня, ocBir,-rtcttltя,

- - :-.:я:!! ,lрIilнil:lшil'оjлоролв,.tеttrlя lз вi]по,tlrнк5 лраuiвtttlкiв ueHl р1:- ::--.осовчвати необхiднiо ,_..,.. 
i.:,.,,11..;";,;;;;;;;";:;:::";;rj]ffёiixl, ilo"""u"l"""." 

,lрав\lаIи]\1\

: \ Ruпа пи.- *л_лtЕ_- } випадках. перелбачених заl.(онодавством, здiйснкlс своi пoBHoBa;Kertttrt
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VI. Робочий час i його викорпстаlIпя

""л..лU] Д:: 
праuiвникiв центру встановлюсться п'ятиденний робочий rиж:еtrь iзJBo]\]a вихlдниl\lИ днялtи - счбоlоЮ та недiлею, HopMan",,a тривалiсlЬ робо, l,,,,часr лрацiвнttкiВ не мо)((. персвIlщуватИ 40 годин nu ,u*дaп" (cr.,50 КЗпI-I!'краiЪи).

,," ..., Y_T:iaI*, передбачених статгею 56 КЗrrП Укра.iни, окремим працiвнl.tкаrt,Ha_lx прохання, за наказо]v директора че"тру можJ 
""runounrunurua" неповнIlI.i

::_11"л:1 a*" або неповний робо"пИ ,urпд.,," ; ;;;;;;";,p""i, пролорчiiirrозl]працьованому ними Llacy.

разом, або за погодженням iз ВОППО.

Час початку j закiнчення
встановлю€ться ддлriнiстрацiсю
\{lського ценlру зайнятостi .

роботи, а також перерви
за погодженням з ВОППО

для вlдпочиtIку,
Ужгородського

Тривалiсть роботи для Працiвникiв Ужгородського tr,tiського ценr,1l},заilнятостi включаIочи працiвникiв. 
"ni прчцо-iо 

-.u "lо-"ч

зстановлена no д"о*,"*"", *п"оi,"п,'u;"Той ;й" lJiЁI ffi:iu"J"i!\вл,.Iин, п'ятниця - 7 годин; вихiднi днi - .yOo.u i 
""дiп"i 

---' '-
Розпорядок робочого дня:
в ttонедiлок. BiBTopoK. cepeJy. чегвер * з 8:00 по l7:00 год._впяIницIо, з 8:00 пlr Iб:O0год.
обiдня перерва - встановлена окремо для кожного працiвника вiдповiдttсr,цо:ехноrогii €IАС - 45 хвилин.
Напередоднi святкових днiв, визначених статтею 7З КЗпП Украittи.: J Ll]. I l, 1lооо t и t tpllt t i вtrикiв сксlроччг t t,ся ча о_]ну ] оlинч,
Трttвllлiсtt' POri,,,1u,o'rlc5 п1,1rцiз11116;з. o,,i niru,Jo','i,r" осоtlливtrлl Г_.:i ll\], \:: ,TL. ]З лliсяrlь tle NlU)(e llerрев]]щ),sати гtiсячну тривалiсть робочого часч.!,,_ lрив1.1lсlЬ DOIl9tluaO чilс) визнlt(lаl гься вiдловi:ttо :о ]ilKoIIo_].l;\ lI,il J],,

. ,]..r,'_О.. 
УОПuiПП З УРаХУВанНям особливостей, 

""оЙ""r"* законодавс l.во]\1i 'i'j.llHll.
-] tq BttKoIraHtt)l trевiдк. ta_tHo]' i ttелсрс:ul,tеtrоi'роботи гtоаuiвttиt<tl <oбotr'rl r, ti] :_:a-.]]o\I KepiBHttt<lt з!вля,tися на роботу l, о"* iд,, i,'"""rnoni та неробочi дtti,,lltl;lt- ] но\Iпс,lс\( I|,ся l,i1

- :::,-]бачена ..u.i". il кз;п'';i#,:".'" 
LlИННОГО ТР)До]]ого зit*olIo,1ilBcl ва,

6.--] об"riк робочого uuay i .*_о"д",rпо табелIо об,лiку пpitцiBHl,tltiB ttetttil},- - ] ]-]-]а€ться ла вijtдiл бухгалтерськоt.о об,пittч,

vI[. ВiдIIусткlI
- i Прашiвникrv. оплзга сkич ал;й-,,,^^-.,.^ -:,. 1 .. е:ства'соц;;;;;i,".;iJ"Тi 

Yilfi " 
Т;:iт;Х, r'rТ,"'ffi, ёь" lil],;;:-.-,- ::гзui лplruiBHиt;iB-tcp;tt,,Bttc,i.:.l1;t;,i,, ,",'i,,nroaiii - ,i.-,.,o,,,,.n вiдл.rсtt.tt -|i_1-.-:]]HIlx дlti - lчорiчltа та ло 7 кацендар"п* onio * oJruanouu вiдпl,стга ;tt=-i .,,:trзf,нIiГ1 робочtlй день згiдtrо зi спискоN' посадj 

"r,,,,;;;;;; л;:i;;,;;l ,i;:: -::,]:!i\t.

1;.]r Г931'ц1.11lцу пеl)соIJал_! (волiяrt, пiдсобttlIII роб iTFI и I(it\l). оIlлаIа я|ill\:: --- . эJя згi,цIlО,] ]Iаказо]!{ \.'1iH ic.r еpcтBa 
"puu; 

VnpoTi""uio 02.10.]996 ooIrl, \i,
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77 "Про умови опла,гити працi робiтникiв, зайнятих обслуговуванняrt оргаttiввrtконавчоi влади мiсцевого самоврядування та Тх виконавчих органiв, оj]гаrriв
прокуратури, судiв та iнших органiв'' тривалiстю 24 календарнi днi,Працiвникам надаються TaKoiK iцшi вiдпустки, llерелбачелti чlrнtltlьI
заfiонодавством.

7.2 За бажанrlяlt працiвника частина щорiчноi вiдпустки заплiнtосrL,сlt:DошовоЮ компенсацiсю в порядку, передбаченопrу Законом Укра.iни <I-Ipo
зi.]пустки).

7.3 Черговiсть надання ц(орiчних вiдпусток затвердя(усться Ддлliпiстраltiс,rо!'хгоролського ллiського центрч зайнягосri за поiоджеrням з BOI-1llO з,. 
рз\\'ванням необхiдностi забезлечення нормальнот роботи та сllриятливliх уIlоR:lя вiдпочинку праlli8никiв.

Графiк вiдпусток скJIада€ться на календарний piK. Перенесення вiдпустttи trir_;ший перiод доп},скасться в порядку, встановленому чинlIи]!{ законодавство]!L
7.4 Щорiчну вiдпустку на прохання працiвника допускасться подi,lяr.и tta-:стини будь якот триваrlосri, за умови, що основна безперервна ll часrt.ltl;t.,:lновиIиlltе нс }1енше l4 кrленttагних днiв.
7.5 Матерiальна допомога на оздоровленнЯ в розмiрi середньомiсячllоi

ззгобiтноТ 
. 
плати надаеться протягоNl календарного року i не прив'язус.гься j1o

:орiчноi вiдпусr.ки.
7.6' особливий порядок вiдкликання з вiдпустки Bc,IalIoBJlel1()

lзхонодавством. За наказом керiвtrика працiвники можуты бути вiдtt,,lltt<апi iз:орiчноi або додатковоi вiдпустки, ЧаЬтина невикорiстаноi вiдпустttи, яttа

]:]iTl".*, надасться у будь-який iнший час вiдповiдного року, чи присJlн\]с.I.ься
:L1 Бl-]л} стки у наступному роцi.

VIII. Заохочеrrня за успiхи у прачi
8,1 Заохочувальнилrи вiдзttаками Закарпатського обласного цеlllрчззitнятостi та [ержавного центру зайнятостi та iншi € Грамота та llодяка, якin':.::iOB lIоЮ tься з метою вiдзначення краlrдих працiвникiв Ужгорrlдськоrtl\I:.ь:iого цевтру зlйнятостi за особис,гi ц;удовi досягненrrя у професiйнiй.

:_-тl хбовiiI дiялыtос,] i, за супtлiнн1' прчц,о, 
- 
ap*nou" u"*onunn" слlжбовllх_,б.lв'язкiв, пов'язанlrх з ремiзацiсtо державно]' попiти*и f ctPepi зайнятостi ra

з.з_: rr ьнообов'язкОвого державногО соцiальногО aapu*y"u""' УкраТни на випlt.lоtс:<зэооlття, а також з нагоди загальнодержавних та професiйних свят, toBi;reйrttrx::: тощО i поuIирюетьсЯ на Bcix штатrtиХ працiвникiВ зal подання дrIрекlо])а},; -.,ро_tського vicbKoto tletlTp5 lайttятостi.
8.1. Граrtоr,оtо та Подякоtо llагороджуються працiвники мiськоrо цен,rр5,ijii.lятосТi, безперервний стаж роботи у 

'держа"нiii 
службi зайнятостi яtttrх;::::,авпть не менше одного року, за успiхи в роботi, зразковЬ виконання посадовllх..б-.з'язкiв. Грамотою можуть нагороджуватися особи пiсля виходу на пенс]Iо,

_ _ 
Нагород;кенНя ГрамотоtО чи ПодякоЮ проводиться n" fu"irlta Hiltc .tepeз о.цttllf,i ]:сJя ос гаItн bOI о Ilil I ород)(ен llя. KpiM Hal оро.rжен ня .ro ювiлейltих да г,ГраrrотоЮ не нагородr(уеться rlрацiв;ик у перiод дii д".ц"пriпuр,,uruir:,iaння.
Праuiвники, вiдзначенi Грамотою та Подякоtо Закарлатського обJlасIi1)l ()e=-:fj lайнятоýтi, llожуть бути представленi до нагородrкення заохочувалыl1]\]I1l,=;::ýa\{ll {ержавноТ слуrкби заt'iнятостi та Фонду загальнообов'язковtltrr
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]:|r_кавног:, 
соцiального с.tрахування Украiни [Ia виладок безробiття за подаfiIlя_]иректора Ужгородського мiс"кого чентрj 

'uйп"rо.,,i, 
- " '-

8.3. Представлення кандидатур до наIородження Грамотою чи llоi{яliоlо
:i]:::Y_:]:* -"сно у трудовому колективi, л. npuu.. i.ubu, i о,рорrrо.r,,.овl.]повlдним поданням.

8.4 У поданнi зазначаються вiдомостi про працiвника, tIредставленого j(oнагородження, piBeHb виконання ним посадових обов'язкiв, дiловi та просРесiiiнiЯКОСТi, ТРУДОВi ДоСягнення та KoHKpeTHi auanya", rцо--"Йи пiдставокr д,пяt

::ll1,j1: клопотання про нагород,ке}Iня! iнформацiя про вiдсугнiс,t.r,_]исциплlнарних стягнень, IIе знятих в установленому поЬ"дпу.
_, 8' Рiшення 

.про нагород)](ення Грамотою чи вiдзначення Поля](оIо

lTi#Hl'* вiДповiдним nunu'o' д"р"п,ора закарпатс"коi обласного ченr.ру

8.6 Вручення Грамот чи Подяк Закарпатського обласного цеr]]il)'ýI'iнятостi, !ер;кавногО центру зайнятоСтi та' iнших 
'"uaopoo 

проводIj.],LсrI]пректором Уrкгородського мiського центру заЙнятостi або за д9ру.lgнням йоt.о}lступниками.
Вручення Грамот чи Подяк доцiльно приурочувати До держав[Iих тапрофесiйних свят, ювiлейних дат тощо,

трудовоi книжки, за мiсцем робоr.rrвноситься вiдповiдний запис iз зазначенняпt

. '.* 
У разJ втрати Грамоти чи Подяки дублiкат не вида€ться,

JX. Вiдповiдальнiсть за порушепня трудовоi дrrсциплiltи

-л-,,,л?:] .l"оrr"ння трудовоi' дисциплiни, невиконання або нена_цежне виI(онан]Iя:рацlвником покладених на
]з!,тос\,вання заходiв дисциплiнr;""1""#1*:""Х 

ОбОВ'ЯЗКiВ, тягне за собоtо

., л,.|_]^_?: lTY"nu" .рудо"Ьi дrсциплiiи Адмiнiстрацiя, у вiдповiднос,гi :LclJзiонодавства Украitrи, застосовуе TaKi дисциплiнарпi' 
"r],.""nn" 

(cT.l47 КЗлI-I!'rраiЪп):
а) догана;
б) звiльнення.

T:_"'jl."11ll,i.]::1"_*i працiвника "i, p;б;;*";;;;;;"."';,';iillj;,"i]
,,;;;;l;,::,]:::.jj:лi::jl: його ), вiдп),стцi (ст. l 48 КЗпП Укра'itrи).Jltсчиплiнарлtе ..".о, й,о 

"" *",,; ;;; ;;;;;;;;Hi;';:ll'J," i,'." 
"' ",э;il:]ення лр9ýr)llIi) tc r.I48 К3пП Украiни1.

Jз:_,]ьнення. яtt захiд lисциплiнарного стягнення, мох<е бути застосоl]ане ]а

_ 9.j Позбав,пеttня премii.або ltадбавок до заробiтrIоj г]-ча.гll нс }1o;ic:,_ ::-]я,fatтися як захiд дисцип.r
- ;. :ягнення дп n u,, 

"pi- о,,оi',,Jн;;i;""##.т*u,н'ч.Jlj:; Ji"" J;iHi; ];-j5_jнь.. поl iршеllня яt;остi робоги або поруr"пп" rруоЬоi'rЙппri,,п.
9._1 !исциплiнарне стягнення auaro"ouyar"a" керiвником, якоNlу IiадаI]tl

=:a!1 призна.]ення на роботl', ,r";;;;;;",,i;;-";;";,;-"1.rjrl,r*",. ПРаЦiВНИКа За Подаtlня}t диl]еI(,]()i)a

J;:счлплittарне aruauan",

=j- 
: " :. :iф :] ::, 1. {i"" ] :lfi :. ;;I;T н.х; "i н} -:; жfi :JJ;; ;:

8.7 [о особовоi справи та
аагородженого Грамотою r.a Подякою,
-]aTll l номера наказу,
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систематичне невиконання без поважних причин обов'язкiв, покладених rtaпрацiвника трудовим договором ubo npuirru"r""u"r"y'rpirlrnoo.o трудовогорозпорядку, якщо до нього.ранiше застосовувались au*од" д"aцпппiпuр,,п.пстягненнЯ та заходИ дисшиплiнарногО unn""y, u auno* ,u'i,роaупи, за появ\, l'aробогi в нетвере lому с taHi,
Прогулом вЕlа)t(а€ться в'

.ooo.,o-on" о", n]uui r;;'";,ir7;:'"* 
На РОбОТi бiЛЬШе Трьох годин протяго\,I

9.5 Для ]астосуВання дисциплittарного сIягIIення ддмiнiстрацiя trовиlrrtа
::Т_..:,'1 порУшника трУдовоi дисциплiни ;;;";;;.1""""ення. I]i,цlttlBitлрацlвника дати пояснеIlня
.тягнення. За.кожне "йr.';""x",J:;;",,:;Iffiн;ж,J:ъъ ж,"тffiJхlil:!r-]He ДИСЦИПЛiНаРНе СТЯгнення, При обраннi u"oy.r".r""n" Ьмiнiсrрацiя повинltазраховувати ступiнь тяжкостi вчиiIеного i запъдi-,rrrу й-lt:поrу, обставltlrи. ,llt

'*"* u:::_1:: 
l!осТ)Лок, поЛереДнlо роботУ i поu.дi"пу прuцiu"поч.LlягненнЯ оголошч€ть.я наказом i працiвник ознайомлюсться з лtилt liiл.тобистий лiдпис у триденний строк з моменту оголошення наказу.

__л,,,_?'! ]"ry ПРОТЯГОМ РОКУ з дня накладання дисциплiнарного стягI{еIIIIя:lраutвника не буде пiддано новому дисциплil,uрпо"у 
".оaйпю, то Bill BBa)Iiac,],1Jcя-lýlt\|. щ0 не лtав:исuиллittзрноI о сlягнення.

Якщо прilцitsIIиК lle :lоп\с|и_В HoBoro порушенНq трудовоТ лtlсuиплirrи t ,ц,
::::-.1 :|**" себе як сумлiнний працiвник, ;о ;.;r*;;'n;"ro*e бути зня.l.еlloхкIнчення одного року.

Х, Порядок прlrriltя.гтя та ttсрелачiдiловодства (справ) i пtайпа
пр:l цlани кONr

l0.I Працiвrlик зобов'язаний ло звiльнення з посади чи переведення на ilIt_rtv
:,:_Т ]:|"our" справи i довiрен_е майно, уповноваж.ri; "у;';'й;';;n,.n*;;, ; iз]-]ловlдноi!lу органi, особi. Уповноважена особа зобов'язана -rIat_IHo. лзана прииltяти сп1l;rt;tt i

-_ ]о2 Факт переаачi слрав i майна засвiдчУеться акТом, який складасТЬсr{ \:з,,r прtlrtiрниках i пiдпис)tться уповнова)кеноIо оaоооtо uiдпооlо"",Т 
"Lr',',;.i.]lBHиKoNl вiддiлу бухгалтерського облiку та 

"р"чl";;;;;;;й звiльнясться.O_tltH прttлliрttик ,,,,,u uur".r,,"o ""; ,;;;;;,;- 
,' 

.-,]1l

::i"",',*" ;; i"ili;"Ы,,:;i?:lЪТ,,;J;:ТШI;.#","'""::"u:н":;,",ii]

, Xl. Порялок вирiшенIrя трудовшх спорiв, I .l l p).loBl спори. що .i:::::} 
Ii* працiвникопt i кЬрiвницl в.лl tt"H , n._(* ] : :яJJюТЬся 8 поРя 1ку. передUачено]\I\ законода встаом,

t lравила внут1.1iшн ього тг}. ;!; ;;;" ;,ti;T т*JiЖхх:#i;:]iу"ff#;iт:,.",.J;л: liT,li], i ; х

Голова виборчого органу лерви HHoi
профспiл KoBoi органiзачiТ лрачiвни KiB

олексiюк

2а

Ужго

2О2lр.



Додатов l е

Графiк вiдпусток прачiвникiв Ужгородського мiського центру зайнятостi
на 2021 piK

.]Y9

п/п
ll
lt

Мельников I-R

Мiсяць ознайом__
I

i.пcIJIл

01.07 по з(),с'

11,01 по 24.Ci1

03.08 uur 0З

01.07 по 25

lrrrr; "J.cTý0i.09 ло ]4.09

Фахiвець АСУ

BiMiJl органi}ацii о ацевлаш,I,чRаяня ядселення.
5 

| 
Маргiтич М.Ф. [lача,rьник вiддiлу

Ласточкiн А.В.

Заступник начаJIьника ГйJ4 ,.о 07.Гi

- 
; -_-_ъддlду 1j.07 по 2б,07
в"*у* м л ----Ёffi;;п,.ь"*;- 

Ёi#fi'*, #
IIитаiIь заинятостl i

l

,]

l

:_i=_ ______ Питань зайнятостj _;]1!9 ло 24.09l0 Гаuинеuьо,с''Провiлч,,Цакl",ii--Iп;li"йП,о6.

l Нача_цьник вiддillл

l2 Михаць оý ] Заступнrtк нa,iat--lьлtlка

l]роворl€нтацli l2,08 r rll 20.08

-_]-______]I{ , Реб.rр B,l, ffiвi,,.,,,Й,ba";u.un,,

Прiзвище, iм'я, цо_
батьковi

олексiюк С.М.

Заступник дирекrора

Адмiнiстрацiя
Юрисконсульт l 0t,08 ло 25.0ЯГол),б А,В.

ol

i Чуtrа Л t.

24.0j по L],06

]



l.G. =йЁ

вiд.]jлу 20,07 по 02.08
Заступник нач;LrIьника t ]0,0l по 02,02

Росоха 1.I. Провiлний фахiвечь
питань зайнятостi

01.09 по l0.09
06.12 по |2.|2

Провiдний фахiвечь
питань зайнятостi

l7,05 по З0.05
!З,09 по 0l,10

Провi,rний фахiвечь
питань зайнятостi

l8,0З по З 1.03

01.06 по 10.0
Ком'ятi Т.П. Провiлний фахiвечь

литаЕь зайнятостi
l1.0l по l6.0l
01.07 по 16.07

Провiлний фахjвець з
питань зайнятостi

l6.08 по З 1.08
04.10 ло 08.10
2З,12 по 31.12
04,08 по l3.08
I8,I0 по 29.10
\з,12 по 22.12

Начальник вiддiлу
головний бyхгалте

0з.06 по 1з.06
06.08 по 22.08

Провiлний бухгалтер l5,05 по 24,05
17.07 по З0.08

Провiлний бухгмтер l7.06 по ]0.06
25,08 по 24.09

Водiй легкового
ав,гоltобiля

17,07 по З0.07

пiдсобний робiтник 25.08 по 24,09

вiддiл взасмодii з оботодавцями.
Сере,lюrr.Щ,М- Начальник вiддi-rу 19,04 по 02.05

14,06 по 29.06

2l

15

|7

l9

Колька Л.П.

]8 Ньорба Ю.М.

каша Я,к

22 Малеш-каr]айца В,В,

Вiддiл бухгалте ького облi
Зубарь М.М.

].l Дендешi О.В.

Провiлний фахiвечь
питань зайцятостi

20

Мельнцков I.B.

Серелюк.Щ.М.

нlзатотехнолог орга

органlзацlt

Кривенька Л.В

Р"бi-,"л"
Вачи]я M.I.

К!.,Iчар P,L

к -lHpeKTopa-T

рофспiлковоi r

i

___ !:Illll

: _l lt



Гоюва виборноло органу первинно]i
rФФФсл1,1ковоi органiзацii

!тородського мiського
в:цlу зайнятостi

2^1

|Q'aц/ Д.""оrоn,*
" 0t ь ' 0Ч 2021р.

,Щолаток Nэ 3
до колективного доl овору viяс робо г.rлэвt(<1,1
тс працlвниками У>tсгородськоt о
мiського центру зай""rо..iБlо1. r-)Ъzs".

С,олексiюк
202lp.

пЕрЕлIк
!РОфеСiй i посад працiвникiв, яким н.ЗРli з пенормован;;;а;;й;#ТТЬСЯ ДОДаТКОВа ВiДЛУСТКа За особливий хардктердо / ( семи ) ка-лендарних днiв,

1.!иректор
2, Заст} лник директора

] I:::I:y- "l"-':, , 
] головний oyxr ал гер{. пачаqьцик вlддi,,Iч

5. Засrупник началiника вiлдiлу
6. Завiд) вач сектору рекDутинлч
7. Провiдllий б),хгмгео
8. Провiлrlий фэхiвець 1 пигднь зайнятостi
.9, 

Провiлний фахiвечь l профорi, нтацii
I0. Провiчний фахiвець з no
r l ПЬ""iд""л,;;;;#.'-;J;l;ЦЙНЯТОС l i JeK! ору peKpy,l инI )
l2. Провiдний юрисконсчльт

,Щиректор Ухгородсь

о2
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ДОде,гоч,/=

ПОЛОЖЕННЯ
про преuiюва ння пра uiвникiв

обласного та базових центрiв зайнятостi Закарпатськоi областi

[ане Положення про премiювання розроблено вiдповiдно до наказу
}IiHicTepcTBa розвитку економiки, торгiвлi та сiльського I.осподарства
}'краiЪи вiд 26 лютого 2021 року Nч З96 <Про умови оплати працi
прачiвникiв ЩержавноТ служби зайнятостi>>, зареестрованого в MiHicTepcTBi
юстичii Украiни 04 березня 202l р. за N9 289/35911 (опублiковано в
офiцiйному вiснику УкраiЪи 05.0з.2021 Л! l7), наказу MiHicTepcTBa працi
}'краТни вiд 02 жовтня 1996 року Nо 77 <Про умови оплати працi робiтникiв,
зайнятиХ обслуговуванняМ органiв виконавчоТ влади, суддiв, органiв
:rркуратури, державних податкових iнспекцiй та митноi служби> (зi
зrtiнами), заресстрованого у MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 1l ховтня l996
iоц, за Nч 593/1618 (у редакчiТ наказу MiHicTepcTBa соцiаrьноi полiтики
\-rраТни вiд 16 травня 20lб року N9 515), для стимулювання працiвникiв з
\lеIою покращення якостi надання соцiальних лосл) г. гliдвищення
зilконавчоi дисциплiни, розвитку творчоi активностi та iнiuiативи у реалiзацiТ
з:rв.]ань, покладених на Закарпатську обласну службу зайнятостi.

При премiюваннi прачiвникiв враховуються:
. ]о.]ержання працiвниками вимог чинного законодавства Украiни,

}'казiв Президента Украiни, постанов Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи,
нор\fативних aKTiB MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики УкраТни -а
;Iерхавного центру зайнятостi, наказiв, розлоряджень, !lоложень,
iнструкчiй;

о piBeHb роботи з виконання завдань щодо надакня соцiа-tlьних послугl
передбачених законами Украiни " Про загальнообов'язкове державне
соцiальне страхування на випадок безробiття'', ''Про зайнятiсть
населення";

о piBeHb виконання працiвниками посадових обов'язкiв;
о якiсть i свосчаснiсть виконання заsдань, передбачених планами роботи

центру зайнятостi та вiддiлу;
О прагнення до пiдвищення професiйноi квалiфiкацii;
о iнтенсивнiсть працi;
. виконання особливо важливоi роботи;
. виконання прашiвниками вимоt норпtагивttих aKtiB,

)L

4*
ТВЕРДЖЕНО

рпатського
центру зайнятостi

зня 202|
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Умови премiювання

I. Премiювання працiвникiв центрiв зайнятостi областi, фiлiй т;
робiтникiв, зайнятих обслугову ва н ня lt центрiв зайнятостi, здiйснюеться зt
результатами роботи вiдповiдно до ii особистого вкладу в загальн:
рез}льтати роботи. враховlючи насtlпнi критерiт ii'оuiнки. на пiдсtавi якиr
вIlзначасться розмiр премii:

- виконання захолiв. лерелбачених планами роботи чентр1 зайняrостi i

вiлiлу;
- виконааська дисциплiна (виконання у встановленi термiни дорученъ

rерiвництва центру зайнятостi та керiвникiв структурних пiдроздiлiв у
\{е;ках повноважень, передбачених посадовими обов'язками);

- виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх працiвникiв пiдроздiлу (через
хворобу, перебування у вiдпустцi);

- прагнення до пiдвищекня професiйноi ква.,Iiфiкацii;
_ недопуцення порушень законодавства про зайнятiсть i працю, а також

т},]овоТ. виконавськоТ та фiнансовоi дисциплiни та правил безпеки працi.
1. ПремiЯ директору, заступникам директора обласного центру зайнятостi

вIlп.]ач},еться з дозволу та в розмiрах, визначених {ержавним центром
зайнятостi згiдно з листом.

3, Премiювання працiвникiв обласного центру зайнятостi та фiлiй (за
з;{нятко]!1 [осад, зазначених у п, 2), здiйснюеться згiдно з наказом директора
ОЦЗ. який встановлюс розviри пречii:

- начальникам вiддiлiв та директорам фiлiй - з урахуванням пропозицiй
j;::efi ора. заступникiв директора з.t пiдпоря:куван няv;

- застчпникам начальникiв вiддiлiв, працiвникам та робiтникам - з,.:з\\ванняNI пропозицiй начальникiв вiддiлiв;
- прачiвникам та робiтникам фiлiй ОЩЗ t з урахуванням пропозичtй

_;::эiiторiв фi-riй.
-: Пге\tiювання керiвникiв базових центрiв зайнятостj здiйснюсться за

i:i:-ca]1 tr}IpeкTopa ОIlЗ, а конкретний розмiр премii кожного з прачiвникiв
:а э<'бiтникiВ визначаС cBoiM наказоМ директоР базового ЦЗ вiдловiдно до
с,..-.об;t.-того вь,lа.]у в загальнi результати роботи.

5. Преrtiювання працiвникiв центрiв зайнятостi областi_. r rрl]llruDddпя rrрацrвtlикrв ценl.рlts заинятостl ооласт1 до державних,
лэофесiйнrг{ свят та святкових дат, у тому числi працiвникiв, якi знаходяться
} 8l,]пусп]l д..Iя догляду за дитиною до досягненця нею трирiчного BiKy або
зн:жодяться у вiдпустцi без збереження заробiтноi плати, як MaTepi дитици,
яка потребу€ домашнього догляду, виплачусться згiдно iз листами та
наказами [ерхавного центру зайня.Iостi та за рiшенням лиректора ОI]З в
tteKax коштiв, передбачених tta прелriювання, та за рахунок eKoHbMii фонлу
опrати працi.

6. Премiювання з нагоди ювiлейних да'г виплачу€ться працiвникам, якi
:осягли BiKy 50 та 60 poкiв, та якiсно i вчасно 

"икоrуюто завдавня,
передбаченi посадовими обов'язками.



7. Премiя за резу,lь,га,гами роботи за мiсяць не виIIлачу€ться
працiвникам:

за час тимчасовоj непрацезла,гtrостi та за час вiдпусток;
якщо в мiсяцi, за який виплачусIься премiя, вони притяryвмися до

дисциплiнарноi вiдповiдальностi або до них застосовувалися заходи
дисциплiнарного впливу. а гакож. якlцо мали мiсце порушення cTpoKiB
виконання доручень. або liеякiсна лiдготовка матерiалiв, iншi порушення
Правил внутрiшнього трудового розпорядку.

8. Протягом строку дii дисциплiнарного стягнення премij, передбаченi
п. 5 цього Положення, не виплачуються.

9. При звiльненнi працiвника за власним бажанням та з iнших причин
здiйснювати його премiювання згiдно з п.1. цього Положення, за
вjдпрацьований час, у мiсяцi. в якому BiH звiльнясться.

10. Рiчний фонд премiюванtlя формусться за ра,хунок рiзницi копrтiв
мiж загальним фондом оплати працi та коштами, необхiдними для виплати
основноТ та додатковоТ заробiтноТ плати, iнших заохочувальних та
компенсацiЙних виплат (KpiM премiТ), але не менше 10 вiдсоткiв посадових
окладiв згiдно зi штатним розписом та економii фонду оплати працi,

Порядок r,a розмiри премiюванllя

l1. Керiвники структурних пiдроздiлiв обласного центру зайнятостi,
подають вiддiлу фiнансового забезпечення пропозицij щодо премiювання
праuiвникiв (п.l), погодя<еrri директором обласного центру зайнятостi та
його заступниками вiдповiдно ло розподiлу обов'язкiв.

l2, Пропозиuii ltlодо премiювання працiвникiв та робiтникiв фiлiй
обласного uентру зайняr,ос,l,i Ilо.,lаються директорами фiлiй на розгляд
робочоi групи Закарпатського ОL{З,

l3, Премiювання до лержавних,га професiйпих свят згiдно з п.6 цього
По"цоження злiйснlосться у розмiрi до l00 вiлсоткiв посадового окладу, в
межах коtцтiв, передбаче}iих на премilовання, та eKoHoMii фонду оплати
працi,

l4. Премiюванrrя з ttагоди tовiлейt,rих дат (п.6.) здiйснюеться у розмiрi
ло 100 вiдсrrткiв посадового ок,i]аду, в]lходячи з обсягiв коштiв, передбачених
на преviювання. га економii liloH t1 .оп,rаги праui,

15, Вiддiл фiнансового забезпечеiiня обласного центру зайнятостi на
пiдставi отриманих пропозицiй готус лроект наказу та лодас його директору
Оl_|З лля розrlrялу та прийняfiя pitIteH ня,

[{ачал ьп ик вiлдiлу
фiшаrlсового забезпечепIlя

ь
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Про затвердження Положення про
прем lювання працiвннкiв обласного
та базових центрiв зайнятостi
Закарлатськоi областi

MiHicTepcTBo соцiальноi полiтики Украiнr
дЕржАвний цЕнтр зАЙнятостi

ЗАКАРПДТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗЛЙНЯТОСТI

нАкАз

Ужгород

,__ P]ono"io"o до наказу MiHicTepTTBa розвитку економiки, торгiвлi таСlЛЬського господарства УкраiЪи вiд 26 лютого 202l року Jrгэ з9б <про умови
::,J'Il]: Тlчi працiвникiв !ержавноi служби зайнятостi>, зареестрованого в]vllнIcTepcTBI юстицii Украiни 04 березня 2021 року ЛЭ 289/359i1 (опублiкованов Офiчiйному вiснику Украiни 05,0з.2_02l N; 17) наказу Йiпi.."рЪr"ч прuцiУкраiни вiД 02 жовтвЯ J996 рокУ Jt 77 <Про y"oun опйrr-працi робiтникiв,зайнятиХ обслуговуванняМ органiв виконаЬ"оi uпuд", ryддiв, органiвпрокуратури, державних податкових iнспекцiй та митноi 

"nu*O"o 1.i'з"iiu"r),
:т,:::lт::"::: у MiHicTepcTBi юстицii Украiни ll жовтЙ l996'poKy за.r'iчJуJllоiб {у редакцli наказу MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики УкраiЪr вiд lбтравня 2016 року М 5l5) з MeToIo 8лорядкування умов оплати працi працiвникiвлержавноi' слуtt<би зайнятосl i

НАКАЗУЮ:

1, Затвердити Положення про премiювання працiвникiв обласного табазових центрiв зайнятостi Закарпатськоi областi, щЬ додuar""", яке набираечинностi з 05.0З.2021 року.
2, Вваrкати наказ Закарлатського обласного центру зайнятостi вiд28,12,20l9 року No l8] поо ]атвердженI{q Положення про премiюваннялрачiвникiв обласного та базових цЬпrрiu ,urно,о".i iunupiu.."noT oOnu""iтаким, що втратив чинt,liсть,
3, Контроль за виконанням /alаIlого наказу залишаю за собою,

хр 5Р

[иректор

4-|
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Додаток JYgS

кого
ердяiуlо

Копlплексlri злходrt

щодо забезпеченпя техногеяпоi', поже)r{воi бе3пекп та
на 2021 piK

N,
з/п

Назва заходу (робiт) BapTicTb,
тис.грн.

TepMiH
виконання

Вiдповiдальнi
викояавцi

] Перевiряти стан iЕженерно-
технiчних комунiкачiй,
транспортуl зв'язку, що € в

пiлпорялкраянi Ужгородського
мiського центру зайнятостi

Постiйво Комiсiя

2 Уточнцти та вiдпрацювати схему
евакуацii та порядок i регламеят
оповiщення, iIrформування та
зв'язку прачiвникiв
Ужгородського мiського ueHTpy
зайнятостi в разi виникнення
екстDених ситуацiй

,Що l червяя Заступник
директора

Ужгородського
мiського ЦЗ

Мельн}rкоs I.B.

Забезпечувати утрпмання в

постiйнiir готовностi
протипожежних засобiв та
iнвентаря

постiйно Заступпик
директора

Ухгородського
мiського ЦЗ

Мельников LB,
4 Органiзовувати яавчаяня

працiвпrrкiв Уrкгородського
мiського чсятру зайнятостi з
питань охорови працi.

Раз у пiвроку Заступних
директоро

Ух(городськоl,о
мiського ЦЗ

I'озробити iHcTpyKui'i по
:ютриN!аllпIо правил охорони
працi та гlоr(еr(хоi безпеки та
розмiстити jx в кабiнетах
Ужгородського мiського центру
зайltятостi

Ш квартал ЗаступtlI!к
директора

Ужгородського
мiського l_{З

Мельников l,B,

6 ,Щоуколrплектувати або придбати
аптечки дqя лрачiвникiв чентру
ltеобхiдними ltатерiмами по
наданrrю медичвоi допомоги

500 Протягом року умцз, вопгlо

,| Забезпечити прачiвникiв центру
зайнятостi Nlиючими та
дизенфiк}точими засобами та
засобшли iндивiдуаль}lого захисту

500 Протягом року умцз, воппо

28
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