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l. зАI-Альнl IIOJIO}KEHHrI

1.1.СторонаМи Колективного договору е роботодавець Закарпатський
обласний центр соцiальних служб, в особi директора TpaBiHoi Ольги
Валерiiвни (лмi-Роботодавець), однllcl сторони

(далi-Працiвники), з другоi сторони (даlri-Сторони)., 1.2.Колективний договiр (лалi-!оговiр) укладений вiдповiдно до
чинного законодавства Украiни, Закону Украiни <Про колективнi договори i
угоди) ic актом, який регулюе виробничi, трудовi, соцiально-економiчнi
вiдносини мiж Роботодавцем та
узгодження iHTepeciB CTopill, а також

Працiвниками на ocHoBi взаемного
визначас додатковi заходи соцiального

захистУ праuiвникiВ ЗакарпатськОго центрУ соцiальних служб.
1.З.flоговiр укладено з IиeToIo:
а)визначеrтtтя прав та обов'язкiв CTopirr;
б)Регу.,Irоваtrrlя та )/досконаленtIя у]\{ов оп-цати працi, винагород за

висококвалitРiкованч, проду кl.и BIlv r.a я Ki сн1, праIItо;
в)покраrrцення у1\1ов праui Праuiвникiв;
г)визначеtIгtЯ осIIовних положень ,га створення умов для додержаншI

Правил внутрiшlнього труjlового розпоряilку (ДодатокЛЬ l ),
1,4.ГIо,цоrкеrrлlя l{оговорr поIllIlпк)ються на Bcix Працiвникiв i е

обов'язков1.1r,lи для CTopirl. якi tiого yKJIaJItl.
l .5.Невiд'еплrlиNIи LIпс.гиLlаvи Щоговору с долатки до нього (.Щодатки

ЛЪЛ'l 1;2; З; 4; 5: 6).
1.6.ЖодIrа iз CT,opi1.1. IIlo пiдписали /{o1.oBip, не може в

одностороl{tlьо\l). гlоря.i(liv IIрl1IlиIlи1.1.1 вIli(оIlаIIня його положень. якщо iнше
не передбачеtIо l{ин rIи\1 закоItодlj вство\1.

1.7.flоговiр набчвас .tttlltlclc.'.i з дrtя його пiдписання уповноваженими
представниками CTopiH та дiс до того Llacy, гlоки Сторони не укладуть новий
або не перегляt,tу,гь /liючrlй /{оговiр.

l . 8.осtlб"тtивtlсl.i tlи1.lttr tтя ч ttt ttlocr.i l{оговору :

- /{оговiр зберiгаr: .trtннiс.гь у разi зпrirrи складу, структури, найменування
роботодавця, вiд il,terri якого укладено ltей,l]or.oBip;
- пiсля закittчеrrttя cT]lo^y .lилtгtостi liоговiр rlpo/loB)(),c дiяти до того часу,
поки С,гороtlИ Ile ),K,,Ia,lI\,,1,b ltt,lвttй або не переглянуr.ь лitочий .Щоговiр;- у разi рt,орт,аtriзаttii Заttаlltlа,гського об.пасllого цен.гру соцiальних служб
(ла-пi - I_{eHTpy) /{оговiр збсрiгас своtо.tиttнiсть протягом строку, rta який його
},кJаде}iо, або Mo;tte б},тtl llеI-1сг.llяt t\,тtrй tl згодоlо Cr.opiH;
- у разi .пirtrliлаrtiI I [еrI,гру ,Щоговiр дiс гrротягсlпл чсього строку провеле[Iня
.тiквiлацii.

l .9.Yci ПpartiBIlltK!| пoBI.IIiIli бчr,lt o:tttaйor,t.пeHi з договором у 10-денний
строк пiслЯ йоt,tl ресс,граrlii, а rltойнО прийняr.i на роботу Праuiвники -
1, l0-денrrиЙ с,грок пiслЯ llрийttя.гr.я lta робоr.l,.
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Il. оБов,rI:}ки прАцIвIIикIв

2.1.Ko;KeH Працiвник зобов' я зус,rься:
- дотримуватись вимог. Закону Украiни <про мiсцеве самоврядування в
YKpaiHi". I(o-reKc1 законiв про працlо Украiни:
- дотримува,l,ись Правl,r;l tltl\ Tpi ttlltього тг\ дового розпорядку (додаток Nл 1);- береlкltо стalвиlись до rIlйнl t{cHlр1 . раuiо""лuно ви*ор"стовувати i
витрачати eI lергоресурси ;

- сумлirlно i якiсно вико}I)/ватlI cBtli' ф1,1lrtlliоrtа.,tыti обов'язки;
- дотримува,гисI) I}иIIог I Iор}Iа,ги в I lо-прilвоl]liх aKTiB з охорони працi, безпеки
та caHiTapii;
- зберiгат,I,r пlaTepia,rl,1ti l]itIttос,гi, Ilec].Ii за IIих llовIl),вiдlповiдальнiсть;
- не розго,ц о trl}rвати irr(lopMauiro. пов'язаIJу з використанням конфiденцiйних
даних.

IIt. оБоl}.rI:iки р()Бот()ддl}цrI

3.1.()рганiз:rtцiя праlliо з:лIirtlr в оргаlliзацii rlрацi, забезпечення
прод},ктивllt-li з;t iilIя l ос r i.

З. l . l .Роботодавець зilтверл)It}с л.jlя кожrIого Працiвника посадовi
iHcTpyKuii. olo визначаJоt,ь itогtl (lytlKrlitlttaлbHi обовiязки i вимагае ix
виконання.

3. l .2,I)обо,I,о;lа вець зrlбо в'rIз\,("гься в)l(Iiва,ги tlаступIIих заходiв лля
забезгtе,tсttttя lIpo, l\ li I IlItl l()I lайrrяl ос r i:

з. 1 .2. 1 . вчасIIо, два раз!l tTa птiсяць виплачува'и Працiвшикал,т заробiтну
платч:

- заробiтну IIпа,гу за llepllly по.,Iовину мiсяця у розмiрi 50 вiдсоткiв
HapaxoBartoi заробi,гrtоТ гI-пal,tlt з ),рахуваI]ня\{ утриL!аIIь, але не менше оплати
за фактичtlо вiдtlраIlьованttй час - l2 чис.па кожного мiсяця;

осl.аl,очII tlt"i розрах\,llок - 27 .rис-ца поточt]ого лtiсяця.
У разi збi.у встагrовленого /{Itя вигLцат заробiтноi плати з вихiдним,
святковиN,l або неробочl.tмII l(]lяIlи, виllла.|,у зj.(iйснювати на передоднi,

3.1.2.2.С,гво1lIовати 
.11раrliвltикап.t злоровi i безпечнi умови працi;

розмiщувати Праltiвrtикilз r, кабittе,гахj дотриN,rуlочись законодавчо
встановлениХ calr iтарно-гiТiеtli.ttlиx гIорNr; длЯ вико}Iа}Iня функцiональнихобов'язкiв, зокрсNlа, об,,lашr,увати кожне робо,Iе ,iaц" сучасною
комп'Iотерноtо та o1lп,cxttitctllo в разi rtсрсдбачсtlltя ви.lаткiв на зазlтаченi цiлi.
. з.1.2.3.IJе itoпycl(a,Ill ;1rlсrtрtrпtiпацii I]рацiвникiв за буль-якими iT
формапли.

3, l .2.4.Тиrrчасове IIсрсвL..1енI{я I'Iрацiвttиltа IIа ilrшу
вико}{анIIя обов'язкiв, гrе обl,пто в,ltеltих ].рудовиll ло.ооороЙ,
лише за йогtl зго.l(t,ltо.

роботу, або
допуска€ться



3. 1 .2.5.IJадавати Працiвниrсам щорiчнi оплачуванi вiдпустки з наданням
матерiальноi допомоги на оздоровлення у розмiрi не бiльше нiж один
посадовий оклад на pik, kpiM ма,герiальноi допомоги на поховання,

3.1.3.При проведеннi реорганiзацii, скорочення чисельностi
Працiвникiв, разового вивiльнення l0 i бiльше вiдсоткiв Працiвникiв,
роботодавець не пiзнiше, як за /IBa мiсяцi персоrIально письмово попереджас
ПрачiвникiВ про наступне звiлыrення та водночас пропонуе iншу роботу в
I]eHTpi, а у випадкУ FIеможливостi або вiдмови Працiвника вiд Hei останнiй
працевлаштову€ться самостiйно. Зберегти протягом одного року за
Працiвником, звiльненим з I {eHTpy у зв'язку зi скороченням штатiв, право на
укладаI{FlЯ трудовогО ltоговорУ та повторне прийняття на робоry.
Працiвникам I_{eHTpy у разi звiльнення в зв'язку з лiквiдацiею,
реорганiзацiею, скороченням чисель]{остi Працiвrrикiв виплачуеться вихiдна
допомога у розмiрi середньомiсячноi заробiтноi плати,

3. 1 .4.Робото:lавець може скликатИ та проводити збори Прачiвникiв
I]eHTpy.

3.2. Оп.rtа,га праlti

3.2.1. l'обот,о,ца в el| ь зобов'язустr,сlI:
3.2.1.1.Забезгlеtlити оIl.ча.гу працi Працiвникам залежно вiд займаноi

посади (тарифних ставок, ставок заробiтноi плати) визначених, вихолячи з
розмiру посадового окliаду (-r.арифноi' сr.авки) Слиноi тарифноi сiтки,
встановленого у розмiрi прожи,гкового пTiHiMyMy для лрацездатних осiб на l
сiчня кален.,(арIIого poK\I, вс,гаI Io влеI ItIя ,l(оплат, надбавок, премiй та iнших
виплаl ttcpc_lбn,tcttttx .lЛlt ttlrrttiBtttlKiB vcTattoB соttiа.lыtих служб згiдно
чинного закоI{оJlавства.

3.2.1 .2.Забезпечити опJIату праrti Ilрацiвrlикiв вiдповiдно до:
- постаIIовИ Кабirlеr,У MirricTpiB УкраirrИ Bi;r З0.08.2002 Л,l 1298 <Про orr,,raTy
працi пpartiBrIttrtiB tTa c,lcttotti Cjlt.llloi Taprr(lrroi сiтrtи розрядiв i коефiшiсrrтiв з
оплатr{ rIparti пparliBrlttttiB yc,r,atttlB, зак.lIа,цiВ та орr.аr;iзацiй окреп.tих галузей
бюдл<етноТ сфери>:
- постаноtsи Кабilrсту MiHicтpiB Украiни вiл 2l .06.20l7 N9 4з5 <!еякi питанЕя
оплати rlpirrli ll pirrliBH tlKiIl tletll1riB ctlttia.,rыlltx с.,I1,1ttб для ciM'i, дiтей та
молодi>;
- наказ), N4irricтepc,r,Ba cotlilt.tbltoi rt<l.;til.икrr YKpairll,t lзiд 18.05.20l5 Лlч 526
<Про умови оп..'ати гrрацi працiвникiв закладiв соцiальноI-о захисту дiтей,
закладiв соцiа-цыtогtl обс:lуl,о ByBatlr rя i tцеrr,грiв соцiа.rыltлх с.llуrкб для ciM'i,
дiтей та пло.,tt,lлi> (iз зпrillаплrt):
- IuтатIIого розплIсу 

,l.a KolI]]\)pljcyl
- lнIпих IIop\Ia,г1.1Bll()-Ill)il]]()l]I1x аrt.гiв [{абirrс,гу N,lirric.r,piB УкраТrrи.

З.2. l .З.IJфек,гивно використовувати фоrrд оплати працi згiдно iз
затверджеIlиN.l KollIToprlco\I tta вi.,lrlовi,цttt.lй pitt.



3.2.1,4.Проводити премitовання Працiвникiв вiдповiдно до Положення

про премilоВання працiвНикiв Закарlrа,гського обласного центру соцiальних
служб, затвердженого 21 квiтня 2021 року Nч50 (лолаток ЛЪ2).

3.2.1.5.Прачiвникам, якi вибувають у чергову вiдпустку, виплачувати

заробiтну п-цату В розмiрi посалового окладу та N{атерlальну допомогу на

оздороlJJlенItя гtit .rпс Ilal li)IlIя rrtopi.rrroi ocltoBlroT вiлпустки у терпIiIIи,

передбачеrri jliltlчиir,t за ко lIо,ца Bc.I.Bo\4. а caN,te: tte пiзltiше rtirK за З днi до

початку tsiltгI),стки.
3.2.2.ГIрачiвники мають право на вiдшкодування витрат та одеря(ання

iнших компенсацiй у зв'язку з слуrкбовими вiдрядженlrями:
- виплата добових за час перебування у вiдрялженнi, BapTicTb проiЪду

домiсця призначення i

законодавством.
I-tазад в порядку i розмiрах, встановлених

3.3. Cortia.пblIc забезпе,lеllIllI

3.3.1.Роботола вець зобов' язус,гься :

3.3.1.1.Забезпечувати вiдrIовiдно до
можливостi жiнок i чоловiкiв, зокрема пiд
просування Працiвникiв по роботi, усунути HepiBHicTb, за iT наявностi, в

оплатi прачi л<iнок i чо.:rовiкiв.
З.3.1 .2.Ifалаrзаrи ПраtliвItикалt вiльtIий час /Iля проходження медичних

оглядiв. ОЛL'Р)l(аll}lя ме_tичнt-li ]tllIоNlоl,и. явки в ,ltepl<aBrri органи для

вирiшення lrеобхiднlлх ;,ttи.глоllо-побу,гових обставин праuiвникiв без

провеленtIя яких-небудь вi.,1рзхувlltr, iз ззробiтrrоi плати чи iнших
необlрчнтоваlrих саttкт{iй.

3.3.1 ,З.Гlе за,пIJltIi1-1.Il IIоза чl]агоl() ве.гераtliв, ttо,пиtltлtiх праrдiвникiв

центру, залучати iх до проведення святкових заходiв, надавати, при потребi,

допоNIогу.
З,З.2. У N,le)liax KolllTopllcII l1x гlри:}нааIень на оIIла,гу працi Роботодавець:

- у разi сллертi ГIpartilзгtttKat вип;lачус одному iз членiв ciM'i померлого

одноразовУ I.рошоI})' ,,t()llo\IoI,\' l, po,1rIipi l00 Bi,,tcoтr<iB rtitlilta.,tbHoT заробiтrrоi
плати встаltовлеtttli 1, tз i,,1tto Bijtr tocTi ;1о ,ttltttlого закоIIодавства на NIoMeHT

наланIIrI доItоN,lоги;
- виплачус itrдексацitо заробiтноi гIлати згiдно з чинIIи]\{ закоЕодавством;

3.4. Реясипl робоr,и, т,рtlвалiсть робо,tого rIacy Til вiлпо,lиrlку

3.4. l . I)обо,гоllавсць зобов' rrзус,tься :

З.4.1 .l .При прtrйttя,ггi rla робоr,у озгlайоплити Прпlliвника з посадовими

обов'язкапtи. l lрпвиJtапllt rllly tpit_tlltbol О tРУr(ОвОl-() розtIорядку. умовами i

оплатоlо rtparti, роз'ясI]1.1,гll Ilpal]a i обов'язlси. провсс,1,I.{ BBiдHrili itтструктаж з

технiки безttеttи, t,iгiсrtи tIpntri, tt ро,t,и гto;tterItltoi охорони та iнших правил

охороtlи гtраtli.

:tаконодавства piBHi права та
час комплектування кадрами i



3.4.1.2.Щотримуватись вимог cTaTTi 50 КЗпПУкраiни щодо тривалостi

робочого часу - 40 годиrl на ти)Iiлень.
11ри It'ятиденнол,tу робочол,tч тияtrri тривалiсть щоденноi роботи по

днях тиrlittrl: tttlIrc,цi,lcltt. tзitз,Iоllоtt. cepe.,la, че,гвер - 8 годин 30 хвилин,

п'ятниця - б годин; вихiднi днi - субо,га i недiля. Режим роботи Працiвникrв

I-{eHTpy визначелtий Правила,lли внчтрiшнього трудового розпорядку,
З.4.1 .3.If адаr;ати l1palliBttrrKaM щорiчшi ocrtoBHi та додатковi вiдпустки

вiдповiдпо до Закоrrу ykpaTltll ,.про вiлпустки" та iншtих нормативно-

прпвових l,tK I iB. tt,Itpclll1:

[Щорi.lнч ocItoBlly вiдпустliу:

- Праtliвrrиrtам - r,рltвалiс,гtо не меlIше, як 24 календарних дrтi за

вiдпраtlьоваl tиl-r робочий pil<. яrtий вiдлiчусться з /Iня укJIадання трудового

договору;
- Працiвъtикам, особал,l

ка,ленltарних днiв;
- ПparliBrrlrKlrlt, особаirt ,з

днiв.
Щорiчllу доltаткову вiдrIусr ку:

- Праuiвникам з ненормованим робочим днем - тривалiстю до 7 календарних

днiв (додаr,оrt Nл З);

- Праlliвникам, якi rte N,tellllle IIO.Ilol]иHll ,гривалос,ri робочого лня зайнятi на

роботi з персональним комп'lотером та iншою електронЕо-обчислювальною
технiкою - тривалiстю до 4 календарних днi (додаток Np 4);

Соrliальllа llo/{:r,гKoBir вiлпустка lIa лiтей:

- rKirIKaM, Ulo Ilр.tlц()tol,ь i btaloтb jtBox або бiльurе дiтей BiKoM до l5
poKiB, або дltтину - illBa"цi.;la, або. якi усиIIовили литиrtу, одиноким матерям,

батькапл, якi виховуtо.гь дитину без MaTepi (у Tobry числi, у разi тривалого

перебуванlrя п,Iатсрi v .пiкl,валыtом1, зак,палi), а також особам, якi взяли пiд
oniny л"r"пу або irrBa,:rijta з .l{и,гиIlсl,ва пiltгруIrи А I групи, чи одному iз

прийомних батькiв трtлtзаriстtо 10 калсltдарних днiв без урахування
святкових i ttcpoбo,1rtx :ltlitl.

за наявltостi декiлыtох ttiдсr ав .,iJlя надi.ll{ня rtici вiдпустки ii загальна

тривалiстЬ lle Moilie пере I] I.1II (ува,ги l7 калеrллар}Iих .ItHitl. Долатковi оплачуванi

вiдпустки можу,гь tlaJtal]a llIcl, o.(tl()tlactto iз ttlopi,tttolo oclloBtloц) вiдпусткою

згiдttо з усl,а lloв jlc llI,iN,I r,pn(lilttlr,I, або за зго,цоtо сторiгt., окремо вiд неi.

графirt чергових ttlорiчtIих вiлttустt-lк заl,верлжусться директором
I]eHTpy, а за його вi,,1су,гl r ос,гi з IlоI]а)litIи\ приtlиII. заступIIиком директора до

05 сiчrrЯ поl,очIIогО року. 11ри вt.lзначеtltti .tерговос,гi вiдтtусток враховуlоться

сiмейнi й iнlшi осtlбrлсr i обс,гаtзtttltt ко)IiIlог() Праrliвlrикз.

з itIBaлi/lHic,rlo I iII групи - тривалiстю 30

itlваriлtliстю IIl групи - тривалiстtо 26 календарних



З.4. 1 .4.I1раuiв}Iика]\j, згiдrrо з ix заявами, наllавати KopoTKoTepMiHoBi

вiдпусl,ки з,r Ъiлlейrrи;rrrr обстаtrttнаl\lll та з iншrlх поважних причин без

.б.рЬrп.пп' заробi.гrrоТ пJlllfI] ,гр1.1валiстttl tre бiльшс l5 ка;rендарних двiв на

pik, за 
"иr,",гком 

вiлпусток без зберелtеttня заробiтноi плати, що надаються

працiвникам в обов'язкоtзоlvlу порядку,

3.4.1.5.Свосчасно I{алаватlI ПpalliBttlrKalt доJtа,гttовi вlлпусткИ у зв язкУ

з IlaBLIaIillяNl, .гворчi .га соltiа,,tыli вi.,tпустки (згiлrrо статей 13-20 Закону

YKpaТlrll <Про Bi.,1L tl,с,гttI,t> ).

з ,4.|.6. ЗабезrtеЧttТt,1 tlillЦttнttrl Праrtiвникам, якi с донорами, пlльг, та

гараttтiй. ttсредбl,tсltttх ЗпкоIl(l\1 УкраТни "Про доttорство KpoBi та ii
KoMпortettTitl>,

3,4.1.7,YTroBrroBa)IieIIoNI), II рс,/цсl,авII I,rKy ПраItiвrrикiв IIадавати вiльний

вiлроботll.'tасiззберс.;,l'(.tll]Я\lсt.рс.'цtlI,оIзаробi'гrrоilIЛатиДлявиконання
.ро'u^.uп".*обов,язкiвtзiItr.сресахllраrriвlIиItiв,а.[енеМеI]шенiж2гоДини
на ти)ltлен ь.

3.5. Oxoporla прltti тa злорtlв'я

3.5.1 . l)trбoтollaвець з обо tз'я зусr,ьсrl:

].5. | .l .Зlrбе lпе,tити бсзпсчrli упlови rlpalti,

З.5. l ,2.Забезпечувати cBocчaclle виконання коN,lплексних заходlв щодо

забезпе.tенrtя техl,tоген ltt>T. пl)о1,1ll Io;Kcrlil loi безltеки та охорони працi

(лодаток Nч 5).

з,5.1.З.Забезгrечlr.гtt tta.,lc;ttttltГt к()lil'роЛLза гiгiснiчпо-санiтарниМ станоМ

примiшlен ь.

З.5.1 .4.обла,цrrатlr i ),ко;rтп: te ктуваl,и I{ен,гр аптеаIкаNIи першоl медич}Iо1

доПоМогиiУ.грrtлtува.гrlТхtзкопtп'цек'гrlос.гir.ачвiДirовiДностiдотермiнiв
зберiгаrIня.

З.5.1.5.:Jабе,lrtе.ttl.гtt llocTiйtttlii ttоttтроль за вt,IкоIJаIIIJям Працiвниками

ви Nlог з охогоttи пlrацi.
З.5. l .6.Забезпечr,lти tliJtBl,tttlettttя рiвitя обiзтrатrостi Праuiвникiв з

проб"пемашttl. rtов'язаttиьttt iз ВlJl/Сl-tl.Щом, а Taкo)t( нагадувати про

нЬобхiднiсть перiоличtlлtх ttpo(l i.lIактичttих оl,ляiliв, не допускати випадкiв

дискрtlrtittаItiТ tt1,1ltttiBttrlttiB iз r,lttitlrtltзlixBoploBaIIllя]\lи,

З.5.1 .7.Спрl,rяти оз]юровJ]еIlll1о lliтей ПрацiвrIикiв центру в оздоровчих

таборах, таборах вiдпочинку та iлtпrих закладах,

Iv. I,лl,,\Il,tIi ;,цIrlJ1,I t()с,гl },п()l}Il()l]джtrlIоl,о IтрЕлстд]]никд
llрлl цItIl1,1Klt]

4.1.IIрашiвники ценl,ру yll о Bltoвa)Kylol,b lia Itредставництво cBoix

iHTepeciB прсJ(стаIзIлrlка ГIраrцiвrrllкiв, rtкt,tй зобов'я,заrIиl"t :

- скликаl,И l,a,l пPOBoj1I,ll,I] зборri l I1lattiBltиrriB Центру;



- ознайом.lк)ваl,и Гlр.rцiв}lикiв :] iHt}opMauicro, одер)Itаноlо вiд Роботодавця з

питаIIь UIojlO тр}довl]х вiдt,ttlсиtl, y rolr працi, соцiально-економiчних

iHTepeciB Гlрluiвrrrrкiв:

- сприяти проведенню й вимага,ги вiд Роботолавця викоЕання

обсязi комtlлексних органiзачiйно-технiчних заходiв щодо
у повному
досягнення

встановлеЕих rтормативiв з охорони працi;

- погоджувати каIIдидатури до вiлзtIачення

4,2.Роботодавеttь зобов'язаниili
предстаl]Еlик\, Ile()бxi,Itlly irl(loplrartilo з

.Щоговору.

ч.оБоВ'яЗкиУпоВноl]юl(ЕI.IоГоПРЕДсТАl}никдПРдцIВникIВ

5.1.Захищати законпi права та iнтереси Прачiвникiв IfeHTpy при

розглядi трудових спорiв.' 
5.2.Сприяти змiцненнrо трудовоi та виконавськоi дисциплiни,
5.3.здiйснlовати lрома,цський контроль за дотриманням чинного

законодавства, норМ !,оговорУ з питанЬ оплатИ працi, охорони працi,

використанням фонду оплати працi, проведенням заходiв з пiдготовки

nprriu,."" до ociH ньо-зимового перiолу, вживати заходiв щодо усуненнJI

та вiдстоtова,ги iгlтереси Прачiвттикiв (за ix
ittших лержавtIих оргаI{ах та при вирiшеннi спiрних

питань з Роботодавцепц.
5.5. Брати участь у розслiдувагtнi нещасних випадкiв на роботi та

розробляти зч*од" , ix попередження, контролювати свосчасне оформлення

Робоrодu"ц.пl необхiдних документiв у разi страхового випадку,

5.6. Гlроволити аtIалiз i- перевiрку уN,lов працi та вноси,ги пропозицii

Роботодавrlltl ttto/to iх пол iп t uet tttя.

5.7,Вносити KoHKpeTtli пропозиuii 1,а узгоджувати з Роботолавцем

питання щоJlо соцiально-побутового забезпечення, оздоровлення, медичного

обслуговування, оргаtiiзацii культурно-пласовоi, dliзкультурноi роботи серед

Прачiв rrик iB.

державними нагородами.
надавати уповноважеЕому

питань, що е предметом цього

порушень.
5.4. Представляти

зверненням) у суi{оi}их та

5 .8.F{е лопl,скати
Роботодавцеirl з питан1,,

виttиttttе ня трудових конфлiктiв Прачiвникiв iз

в}lесених у liей .Щоговiр.

VI. ЗЛКЛIОLIIII ПОЛОЖВН}Ш

6.1.змiни та доповне}tня ло ,щоговору протягом строку його дii можуть

вноситись тiльки за взасмною згоltою CTopiH i затверджуватись як додаток до

.Щ,оговору на спiльному засiдагrнi CTopiH.

6.2.Кон,гроrrь за виконаIIняп,r /[оговору здiйсгttоеться робочою комiсiею

з представникiв С,горiн, що веJIи tlереговори з його укладення (лодаток Nч 6),



стороr,rи проводять взаслtнi коrrсуль,гачii з питаtlь порушення виконаннlI

ДогЬвору 
,га вiдlrовiлно до :]tlKoIIo,rIaBcTBa вживають заходiв для усунення цих

поDчш ень.
6.З,С,горогtИ зобов'язу tоl,Ься одиIl раз па piK iнформувати Праuiвникiв

про виконаItl]я взятих *,u ..Ь" зобов'язагtь на зборах Прачiвникiв Центру,

6.4.Сr.оронlлнесУl.ЬtзiДповi'',tа.lrьнiс.ГЬЗаI]еRиконаIIIIяУмов.ЩоговорУ
згiдно iз за li() llo. tэ всl Rо]\l.

6.5. КолектиrзIrий lroгorзip гti.,Iгtисаний У двох примlрниках, як1

зберiгаrоться у Ko;ltltoi C,l()г()IIIl i rTatrlTl, о,,llIхков), Iори/l{ичI{у силу,

6.6. Ко,пектr4Iзниr:i дотювiр l l i/t:Irl гаr, r rовiдоrлrtiй ресстрацii.

Вiд Прачiвlrикiв:

У повt tоваrкеций пр9лставник1/,/
1Il //tttl, т.гнатик

(пi;tпl.tс)

28,гравriя 202l

Вiд Роботодlrвця:

ou]191!t ц;;;;

9\чд zzl t l l", ,/,ь')w

9



--I
40

,Щоdаmок ,\Ь 1

ПОГОДЖУЮ:
Уповнов7ени/ представнrlк пpauiBHltKiB

,хr, d/'' " т. гнатик
,r28 " травня 2021 року

прАвилА

пlд

ЗАТВЕРflЖУIt);

слухБ
0д 221 1 1467

El 'йШlДlьних l;9\/ """-, /о*

W
ВНУТРIШНЪОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

I. ЗАГЛЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.i.L{i Правrr:lа вIIзIIаtlаIOть заt,а:Iьtli IIо]IоrкеIIIIя rrtоjцо оргirrtiзаrдii внутрiшнього
трудового розпорядку Закарпа,гсьttогсl обласного центр1, соцiальних служб (да..,ri -
I]eHTpy), реlкилt роботи! у\,1ови персбуtзанrrя працiвниrtа в центрi та забезпечення

рацiона,чьного використаtIIlя йсlго робочогtl,ltrc1,.

i.2.Прави:rа внl"rрiшнього тр},дового розпорядку (лалi - Правила) MatoTb на MeTi

забезпечеttllя rti1l;ul' 1rlr1 alri rlltiT ttpltlt,i. tllt.tc;ltlltrx бсзIIе.tltltх yrtoB llpatli. пiдвишеttttя iT

прол) l(тиlJнOс l i tl сфскtltвttrэсti. pullitltIl.r1,1t( lJlIl(орltсl]нItя р.lбочого часу. змirttlення

труловоТ длtсцrt llл itlI.t.

1.3.Трулова лисциtt"ltillа в rlct1,1,pi гр) llTyeTbcrl lIa засадах сумлiнного та

професiЙного t]]lкоll|ltlпя tlpittiiBHtittolt cBtlix обов'язltiв. cr ltореttttя IIа-те)кних yNIoB для
ефективtIоi робо,tit, iх lIit tcpilt.tt,lltl-tcrtti,lttot'tl забезпе.lсt lttя. заохоrIення за

резуль,l,атаN{I] роботtt.

1.4.Прави:rа в центрi затверджую,гься загаJIьними зборами Працiвникiв за

поданням дирек,l,()ра lteHTp1, (lalri -[r,цlс lсгtlра),

1.5.1lpaBrrlrl дtrl}о_lяlься -I.1 вi-t,эrtlt trcix ttplltiBHиKiB. якi llраutоють 1 ueHrpi.
пiдпис.

II. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ I ЗВIЛЬНЕННЯПРАЦIВНИКIВ

2, l .I1рацirзtIrlКи рса.ltiзуlоr,Ь lll)aIJo Ila llрацю UIJlrlxoN,I укладання трудових

договорiв.

2.2.Прtl уitlIалеtltлi тр},дового jк)говорч t,роNrадянин зобов'язаний подати паспорт
або iнший .цol\),.ugltl, tt(tl ttосвi;lч),с оссlбу. rpy.ltol]}, книжку, а у виllадках,
передбачених зак()I Iолilвсl,во\I. ,raKo)li .tок),NIеLLг про ocBiTy (спецiальнiсть,
квалiфiкашiю), l]po с гаII здоров'я та itltiti .цoitl,rtettтrL



l/
При уюrа.ценнi трудового логовор.ч заборонясться вимагати вiд осiб, якi

поступають rra роботу, BiдortocTi til .lок),\lенти, IIодання яких не передбачено
законодавством.

2.3.Прийоrr на роботу оформлясtься llaKa]oM. що оголошусться працiвниttу пiд
пiдпис. В наказi trовиннi зазнiiчатись нlйrtсtl1 вання роботи (посали) та умови оплати

працi.

2.4.!о поча,гri1, робоr,и за укладениNl 
,l,р),ловим доl oBopoNl працiвник повинен

бути ознайомлеllлlй пiл гtiдпис з:

- правила\lи вну-грilttньоt,о,l,р},,10вого розIIорядку;

- посадовt)lо ir rcrpyKuic to:

- l]pol"Iд(jIIll\I ittс,груt< гiuttс rI ло tltllputli rtlltLцi irexHilli безпсttи.

2,5.11ри приiiомi на роботу MorKe бут,и обумовлене угодою cTopiH випробування
з MeTolo lrcpcBipltи вiдrrовij(нос,гi l t1-1аtlitзt ttlKa роботi, яка йому доручаеться.
Випробуваннll lte вс,I,ановлюсl ься tlpl.l прийняrтi на робо,гу: осiб, якi не досягли
вiсiмнадцяти pclltiB; пrо:tодllх робi,гниrtiв triсляt закiltчеrrня професiйних навчально-
виховних зак,ца;tiвi j\{оjlодllх cгtet]iiuIic,t,iB ttiс.llя ,lirкitlчеtrIIя l]LlщIlx tlавчaIльних заклаДiВ;

осiб, звiлыlетtllх v запас з вiйськовоi чи аJьтерIIативноI (лtевiйськовоi) слуlrtби; осiб з

iнвалiднiстю, llal tptitsJ lell их на робо,r1 Bi,,tгtoBi:ttto l'IO РеКОМеIIДацii п,rедико-соцiшыtоi
експертизи. IJ lt tlpclCrl,Batltur Ite вс,гаtlоtt,IIо€,гьсJI Tol(gil( в iнtлих виtlадках, якщо це
передбачено заtiоI IoillaBc,l,BolL

2,6,Clport tlr t t t рilбt,ttаl t tt_lt tlplt ttltltitltя,гti tta роботl,. IIс Ilorlie персВиlц)'ВаТrI ТРЬОХ

плiсяцiв. Якщо ttpiuliBtIlltt в Ilерiол вrlгtробl,ваl tttя бl,в вiдсl,тIIiй на роботi у зв'язку з

тиNIчасовоIо rлеп pal tезjiаl,н icrro або з itttttих llова)itlих tlрIlчиII, строк випробуванНЯ
rtortte бl'ти Про;lоl})liеIIо ttir вiлttоtзiлtt),tti;tыtiс,tr,.:lrtiв, ttротягоrt яких Birt був вiдсутнiй,

2.7.Коли с,гроrt в и ltробувttI tгt_яI зittсitt.tl.ttзся. а пpl,tttiBlttIK продов)t(),с праItювати, То

BiH BBaltacTbcll l,aKtl\l_ IIIo t}1,I,гl)ti\lLlB в ttl tptlбr,ttltII t I-1t, ilrarc,t'yпIte рОЗiрВаrПlЯ ТРУДОВОГО

логоворУ доll\,сlillс,гl,сЯ .lиlllс Hll Jill l1.1LIlIl\ tIi](cTaBax. Якtцо trротягоNI строку
влtпробуваtIня всl,а] l oB.]letlo нев iлtlовi,цt tic,t,t, ttpatцiBttlrtta роботi, на яку його rtрtrйItято,

в.Ilсниlt. ilбо \ ll(|ltlt(lt]aittctttlй ttlIrl (lг)lilIt llр()'lяlо\4 цьоl'о crpoKy вправi розiрваги
,tФудовий догсrвiр.

2.8.Робоru,,tавсI (ь l{cll1p), ,lсrбtlll'язltItttii вlt.(ttти rlрацiIзttиковi Ila tjого ВиN,rОГУ

довiлку про йоtrl робо,г1" в ](ltttiй \.cTaItoBi iз,lазttа,tсttttlllt спеr(iальностi, квалiфiкацiI,
посади, часу робо,t,ll i розrriр1, зirробi,гtlоТ tI"tat lt.

2.9.Hir Bcix tlpltltiBHиt<tB цеlllI). lllu llрOлрlitllова.,lи uiдпtlвiлнr.l Jo tsиДаНоГО

наказу llpo приiiол,I tra робот1, поtrад п'ять лltiв. ведl,гьсtr Tpy,roBi l(}Ilt)t(ки ч порядку,
передба.Iеl toll1, l i tc,tllvttt lic,ttl <iПро поря,,цltl l}е,lе]IItя ,l,ру;1()i}их KIILliI(oK)) (Наказ Ns 58 вiд
29.07.1993 р.).

2.1U.I[pttlrIrllcrIHя lp}_lUlJUlL) .rL)l(ll]\)г} \lU)Iic магll лtiсце гiльки по triДcTaBax.

передба.IеIIlrлt:]lll(()Il(),,lill]сг]]оrt. Праtlitзttttк \tac 1IparBo розiрвати тр)'довий дОгОвiР,

укладенлrй на lIel}IlзItatlcljlli-j с,l p()li. t1()Ilgl]c.llIl]]l]II про llc B,lacIIlIIta, або 1,повноваrItетrий
ним орга}I пI.Icb\1()lJ() за ;цвl Ttut,.tti, За .,цorrtrB,,tctlic гtо rrirtt робот'о.цавцеп,г i ПРаЦiВltИttОМ

цеIIтру 1рулоlrl.rii лоrrlвiр MoiKe бутtt розiрваrIий i ;tcl заIсitt.lеrttrя терпliну попереД)кення

про звiльненltя. 
._

2
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2.1 1. ПриrrrrrrеII}lrl lрудового догоllору оформлясться наказом (розпорядrкенням)

директора. РоботодавеtIь зобов'язаний ви,lll и rtраltiвнику його трудову книжку в день

звiльнення з внесениII .цо ttei запItсопl гtро звi-rыIеlпrя,

2.12.ЯrсщLlгtрацiвtlиttвiдсу'гr'riйнароботiвДеньзвiлыtення,ТороботоДавецьВ
цей денЬ НаДСtlJlае itolt1, пtlш,гоВс t toBiJo lt.,rення iз вказiвttою про необхiднiсть

отриманIlя ,гр),довоi litll,I)liliи, Пcpectt;tat tl rrt ,гр},ilовоi titlи)I(ки поштою з доставкоIо на

зазначеII),аrlгсс} _IOlI}cl(il(,ll)clt ti.tt,tttt зlt llltCl,\lOlJ(lIo ,ll (t.K)Io праttiвttиttа.

2.13,При звiltыtеrtrti tll)i]ttilJtIlll(l1 Bиll]lilTi.l Bcix 0yN,1, що йоNlу належать,

проводитьсrl B:tettb звiльнеl]Itя. Якпlо llpaIIiBltlllt в день звi.ль}Iення не працював, то

зазначенi cyr1l] \raloTb бl,r,и вrrплачслti tic ttiзttirtIe llасту]itlого дIIя пiсля пред'явлення

звiлыtеним гIраt li tlI tt,ttttllI l]Il\Io1,1] l]po розрах),l IoK.

Ill. OCHOl]HI оБоl],rIзки прАцlвникIв

3. 1 .Пра I1i rll ttl rtl] LIeIr] ру зобоR'язl]I li :

3.1.1.Вчасrrо ttplrбyTtr на робоче пticrlc i гtiлготуватисrr до виконан!{я cBoix

трудових обов'язttiв.

3.1.2,Пo,rlrltt Pt1,1ol1 Bi.,(ltttIli.-1tttl .l(l pcilill\l) робоги. Lc гi,ll lO BJIetIo го в ueHTpi,

3.1,3.Brlrtorrl,B11,1.II cBoctlllcIlo i в ttoBrtoпl1, об'спri робочi завдання (функчiональнi

обов'язки), забезrtечувtrги необхiдну якiсть вик()нуваIIих робiт,

3.1.4.RrtltrlLrl,Bar.tr IIакази ,l.tt розllоря.l)кенI Iя робоlодавця, безпосереднiх

керiвникiв, внутрiшнi llоjlоIiенllя. irrс,L,р5,ttiцii,га iHtlti tlорма,гиtltli аttти установи,

3.1.5..Щотримi.ВаТисяВиNIоI.п(J(lхОро}Iirlраlti'технiЦiбезпеки,ВиробниЧоi
caнiTapii. tlроl.иllо),liе}кlIоi ox0poн[t. rrерелбаченi вiлlIовiдниNIи правилами i

iнструкцiямrr.

3. 1 .6.1];ltr.r Baтr,l зi,tхолiВ,,ltl rtc,l,aii l tot,cl ),суIIеlJItЯ пplttlItll i 1,мов. перешкоджаючих

або усклалнк.ltоtt1.1х норIlаJlыr), робо,l,}. ttet,aiitto iнфорпrl,ватrl IIро це робо,голаtsця.

3.1.7.PaI liolImr ыIо t]l IкорItс,гО]]\ BaTll Ko\rпlк)repHy i iнlлу оргтехнiку, дбаЙливо

ставиlисЯ до rtitilltlt ra,a,,,,un. cr|lct<ttIBlttl t]ltKOpllclOlJ) BillIl маlерiали, елеttтроенергiю

i iншi MaTepia-,rbгri ресурси.

3. 1 .8.2{отрrrrrl,ва,r,ися I]cTitlIOl]j lel lOl,() IIоl]ялк}, ,rберir,апttя конфiденцiйноi

iнформачiТ, лtа,гсрiа;tыtиХ цirrlIocтeii i доttупtеtt,t,i в,

3.1.9. lli,lt,r pllrr),l,}aTtl на cBclc:rty робочоrr1 rricrli ч1,1с,t,оту i гtорялоtt,

3.1.10. lla:rr.rr.rr,гa rlрийлtатtr iлtу r,iлыiи у встаI]овлеIlliх для цього мiсцях.

3.1.1l.YBailtrro c,t,ttвиTl,Icrl .l() l(()-tcl,. cIll]l,t,t,гl,l форrtуванrtю IIорNlалыlого

псltхолоl i,tHol cl rtit;pOb. tirI;,r t 1 в IiU, lcli l lt lli.
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IЧ. OCHOBHI ОБОВ,ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ

-1.1 . Робоr одавеt]ь по вiдtrошеннIо до гrрачiвниltiв зобов'язаний:

4.1 .l .Правlrльно органiзувати працrо rrpaIliBt,tиKiB, заttрiпити за кожним робоче
rtiсце. забезttс,ttt t tl бс зl l,.,чнi 1 rlови l tplrl ti,

4.1 .2.Забезlrе.lити робочi мiсця tлrатерiа,цьними i енергетичними ресурсами,
iнсгруrtентаrtи i 1,статкуванн-япI, копtп'tотерноrо i iншою орггехнiкою.

4.1.3.Вживати необхiднIrх заходiв лля rrрофiлактики виробrtичого травматизму
праuiвникiв,

4.1 .4.}lсухl.r,чыrо ilотриI,l),ва,l,и Itи\lоI, закоrloдавства llpo 11рацю, вживати заходiв
.аlJI свосчасl{0l о \ сунчння приrlин i 1 rtoB. uttl перешкOд)l(аlо гь нормtr,rьнiй робо гi.

4. 1.5.Забезr rечl,вати сис,tеNlа,l,иtl}lе пiдвищенн;t дiловоi (професiйноi)
кваriфiкачii праttiвrtикiв i piBHlr ix зtIаllь.

4.1.6,!ава,ги чiгtti вказiвки (розпоряд;ttеlrItя) прачiвrrикам, вимагати i перевiряти
своечаснiсть i rючttiсr,ь iх виконанлtя.

4.1.7.Зlrбс lrrc,r1 Btt,t и мltlерiалыt1 зittIitiавлеtIiсть в результатах ix праui i

з:г:lльних пiдсулtках робо,г1,I.

4. 1.8.Вчасtltl здiйсttitlваrt t оп;tа t 1, trрlшi працi вникаьt.

4. 1 .9.Korrr. ро:rrOва,tи cyl]0pc доl,рI,IN,IаtIнrI 
,r,рl,дсlвоТ дисttиrtltiни.

4.t.l0.Зlrсlосов\l]i,lти clяIllcttI1,1 ,l() порr шItиltiв Tpy-rtlBoT дисцип.riни.
враховуюtlи Ilpl I I (boNl\/,ll), \Il()l 1 рулоIrо I,o liоJекl,иву.

.1.1.1l.ЗuclocuL\IJultl t.lxL).1l1 tilO\i)lIcIlI1,I .,to ttpaltiBHиKiB. якi показМИ кРаШi
показники в робо,гi.

4. 1. 1 2.Орr,аlIiзовуI]ати облiк рсlбочого часу.

4.1 .13./(rryпrl\,вil,г1,1 ]]Ii\Iог ,г},)}i,цового заl(онодавства Украiни та трудових
:оговорiв лJlя l)cI ).Iluttxllllll cttttiltлbttl,-Ip)J()ltи\ питань в 1сгановi.

ч. роБочиl,i члс I чАс вlдпочинку

5.1. !ля гtlэацiвltttttiв llell,гp), всl ul]ol]j lltlс,l,ься п'ятидсttний робочий тиждень.

Тривалiсr,ь Iцо.llенноi робо,r,и по iIIIях 1,ижlIя:

- понедi,ltltt, BiBt,opoK. co]]e.ila. IIсlвер - 8 гсlJlиtt 30 хвилIrн;

- п'ятltllllrl - б голrtн.

Perttrtl,t робо,гr.t:

- пOчulоl{ р(}б()lи -- t) 8,UU Io_t. lttti'B, .tltc):

- перерва lla Bi}ltto,Ittt tott i xap,tt lз,uIttrt - з 12.00 r,од. ;to l2.30 год. киiв. часу;

- закiнченtrя робо,ги з поltедiлка IIо че,I,вер - о l7.00 год, киТв. чlсуi



lч
_ закiн.tеttttя робtrt,tr в п'я,I,1lriIцо - о l1,30 t'од. rittiB. .lllCY,

НаJаються ltBa вихiднi дtti на тилtлеrtь: субота i недiля.

t{дq 11lчltttс} ;rобоtи. перерIiи i зltкilt.lення пtortte бlти змiнено вiдповiдно до

:itочого режи}l), робо,r,и.

Згi-]но crlt,rr.i 50 ltЗrlll YtipltTtIIt rIop\lajlLIIa тривltлiс,гь робочого часу для Bcix

праuiвнlrкiв цсll 1p) lle \.rojlic перевtIIц),ва,IIл 40 годиrr Ila тиждень. Моrкливий

.rсй.llrвиr:i графirr роботи ДеЯКИХ ПlДРtlздi.,tilз tlt ol(peN{Ilx працiвникiв в меr(ах даного
обtIелtеttня. шlо l]стtl[lов,цЮсться д1,1реl(торо\I llel1-I,py за погод}кенIIям з працlвниками.

JrrpeKTop ueIrT,p1, BlrpaBi встitновити J:rя певttоi кliтегорiТ працiвникiв ненормований

робочий день,,lli осtlбливиli реrttилл рсlбо.tt)го tlacy, у разi немо>ltливостi нормування

грацi. час}. lp) -{()lJ()l,() пpollec}. lla ttpaltitзtlttttiB з HertopluoBaltиM робочим днем
поширюсться ,Jti гiU l ьнOL]сl-аIIов.;tений tl 1,с гаtttlвi релtим робочого часу.

5.2. Наперс,,цо.tIIi святк()I]I]х i ttcpclбcltrtx дtriв rplrBa.,ricTb роботи скороtIусться }Ia

!r.]H_\,гО,]IIII)'. ]l ,t,их вtlttадttах, lto.rlи trеробочоrr1' cl]rlTцol]olly лlпо передус один або два
Btlli:Hi днi. Tprltrltлic,t,b робсrтrl Ile cl(op(,)tt) (,,гьсrI.

5.3.У зв'язrt1, з вrtрсlбrtl,tчою I lсобх i;lt I iс,гю вс,гаIItlв,ltений реrItим роботи може

бlтIt зrtittениii ttlt tti,llc,Latli ilLtliaJ) i(ltl)clil(|pll l\eIl'lpy з обов'язковим попередженням

про це працiвlttt tt itз.

5.,l.Робогlr 1, вихiлrIi лнi забороrtяс,гься, за винятком випадкiв, передбачених

з,u(оно.lавствоrt yKpaTltlr. 'Гаttа рtlбо,га \lo)lie Ko\{tIcI-Ic)i ватися за угодою cTopiH

на.]ання}I iншtlt о .(rtя Bii{tttlчlrt t lt1, абсt t potшtlBtrto KorttteI tcatlicto в псlдвiйнОп,tУ РОЗМiРi,

5.5.11ри гrриiitlл,ri tta робо,гу, а lilкoiк ltiд час лii трудового договору за угодою
cTopiH ltolte lJc,l,al I0lj,illоватися HettoBltttii рсlбочиir день з вI,1значенням тривалостi,

ре,,tiи\l\, робо гrr i crгt,,tll,t,r,t Ilрацi tцlопil1lrtiiltlcl вiilIrрацьо j}al Io\Iy час},.

5.6.1IpirltirlrrlrK.l\l цсlllп\ llil.til(-l ься |!l(ll)illllit Bi_rtt1 сгtсlt. Грива.ltiсtь щорiчноi
ocHoBHoi та .i(o.,ltlT,lioBoi вiдttl,сгltи BIlJlluIli]E t t,ся 1, вiдrtовilfноотi ло Закону Украiни
.,,Про вi.lпустки) ,ra 

),lcta;(e}ll{Il l(Ojeli,ltIl]ll}INl .,lOIol]opoM. [I{орiчнi дода,гковi вiдпl,стttи

au Ъu^uпrru*П l l1latliBtt Itt,,a \rож) l,L Ilil.,laBill'I1cя o;IIlol]acllo t осtlовI]ою вiдпl с,I,коrо або

!r\pe\Io Bi.,l lrci. I lpltBo rrplrliBIItttta tla lt1o1-1i,ttI), ocltOlrII), вi;цtустrt1, пов}{оi :lривалостi у
першиr-I piK робоrrr ttacTat: ttiс..tя заLiit1,Iсttttя tItес,ги мiсяцiв безперервllоi роботи в

1cTaHoBi. Щ,эlli,rrli (,UllOBIla lJ .'K).tJllitltri lti.lIl\Ult(lt llu,'[al()TbcrI прашiвttиковi ,t гаким

розрах},нко}{. tI]об воttИ б).,tlt Btlttopttctlttti. яt; ll1rlвиlсl,;1о заttilt.tення робочого року. У
разi Ilа.]ttнllя ltplrttitrIrtlItoBi 'JцtItl1,IcIllt\ шtlрiчtlttх вiлпlсгок до закiнчення

шестпltiсячноl,о герrtiлtу,безrlерервtrоi робо,ги, ix триваltiс,l,ь визнuчас-гься пропорцiйно

_ro вiдпраt{ьоваl lоl'о tIac\, зi-l l]llIlrlllit)i\l с,lti.lvtо'tих Bt,tпa,,1ttiB. гtередбачеrtих ч,7 ст,10

Закону YKpaIrrtt <l Ipo вiлttr,с,l,littл.

5.7.Щорi,rlli tti,ttlrctlttI lIOItltlii jIllll,i.l.1tlcti ,ltt ttitcIillllIя ttlесlItмiся,tItого reprtiH1

безперервtтсli робсl,гlt r rlcptttlti-i pitt робо,t,Il в .lаtliй 1,cтattclBi за ба;ttаннltм прlLtliвltика

наJаються:

- ltiHKart - псрс.( вij]rrус,t,lttlю )"]l]'язli) з llat,i,гltiс,гtо,Iа гlо]lога]\Ilt або пiс.,rя uеi, а
TaKo;tt ItirtKalt. rlKi пtatoLb лвох i бi.,IыtIе :ti,t,eti BiKor,t до l5 poKiB, або дитину з

iнвацiднiстrо:

- особа ,1 з iltBiLriдHicTto;
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- особа\1 I]il(o\1 /lO вiсi]rrнадця,rи poкlrri

- чоловiliаII. ;lpyniи,l.rl яl(их tIерсб),ваlо,l,ь у вi,цtlустlti 11 3",оa*, з вагiтнiстю та

по.lогами;

- cyMicltиI(ir\l - одI{очас}t{J з BiJll) с Ili\)K) ,Jil ос}IовIIиNI NIiсцеNr роботи;

_ в iHrtIlI\ l]lIl Ilti\ t(ilx" llереJбачеlIllх заItоIIо/lавством, колективrIим договором.

5.8.Чергilвiсть lta.:tallHя Iцорit{]tltх I}iдllустоlt вtIзначас,гься графiко}1, якиЙ

затверджуеl,ьС11 л1,IреIiIOро\t ltcli,I,py IIс rliзнitltе 05 сi,trrя поточного року, iдоводиться

:о вiдома Bcix rrраitiвпиiiв. Кожний KollKpeTIlllii перiод rlалан}lя щорiчних вiдпусток в

\rerкax, BcTaнol}.rlel]tlx графiкол,l. узгол)t(),Itll,ьсrl Mirtt працiвгtиком та директором

центру. Прlt с t<, t lt..la t t l t i iрфiriа вра\ов},lо,гься itlTepeclt },стаIIови, особистi iнтереси

працiвникiв i \l(,)li.lиВ()с li д.tя Bi:пo,1ttlttc1 .

5.9.I1cperlcce нrrя вi;Iпr,с гlttr Ila itlttltlir час NIo)Ii.пIIBe тiльки у випадках,

передбачеIIих ,Ja I(ol l(),,lill]ствопt i зu \ I(),,lOl() с г,эрirl. У разi перенссеIrня 
. 
rцорiчIlоi

вi.fпl.сткrt. llовltй r.e1-1Mitt iT tlaлaIIttrt l}CTil tl()l}-'Il()€ться за угодоl() мlж працlвником l

.fIIpeKTopo\I llcl I l l)),.

5.10.ll]opi,lи1, вiitп},с,гк), llll l!l]0xallIIя l]paцil]IIlIlill Nrontc бути подiлено на

частинIl бl,дь-яr.оi,ll)IIl]а.Iос,li зiI \,\1ol]ll. t|tO OcllOBlla безперерtзttа ii ,lастина ск[адатиме

не \1енше 14 Kir.tcllitaptItrx лtlitз, l{eBtrKclpttc,гlttI},r]ilc,l,tl}I), rlюрiчноi вiдпустки п{ас бути

Ha.faHo пparlitrIIlll()i, ,lK llpllвll]lO дil liiItItя р,эбtl.tого рок)/. a,]lc IIе пiзнiше l2 шriсяцiв

закiIIчеtlIIя робtl,tоt,сl року,, зlt якltil tttiдltc Lься вiдп\,с,гltа.

5.11.За рirпсrrllя\1 ]tlIpcli1!}-)a ltсIIгl]\, ltpxIliBIll.rK \Io)lie бу,гLl вiдttлllканий з

вiдпl.стttl.t. з I".]ого зI.()j(lt..t.i;tbttrt 1'Bl1l13,,(Kax, I lерслбаrIсI IlIx lI!IЕltIим зzlконодавствоN{.

5. i2.За cirrei,irtttrtи обс,L aBr trlaNI I.1 lIpallilJll!lt{it)l trl()же бу,гrt надаlIа вiдпустка без

збере)кення з.tpl,tlittttrT l1.Iil llI li] tlU_l()l() cttllrill tрива.tiсll() Jo l5 кuлендrрних дltiв на

piк, за винrLlli()Il вiдLrl,сr.ок без збсре;,ltеttl{я заробiтIlоi плати, що надаються

працiвllика\,I I] обоI]' я,}liоtsо}Iу t tоllя]lli),.

5.i3.Iншi ви,цl.r вiдllустоt( llajlaIO,гbcrl llрацiвникаNI tsiдIIовiдно до чинного

законодаtsстl]а )'ttllaTt tt t.

vI. зА()хоLlЕн}tя зА успlхи у l,оБотl

б.l.'Jl зрlrlкt,ttс lJиKOllllllll)l lГ\,l(}|ill\ ()i()B''IJliilt, IliдtsllщеlllIя ефективнос'ri i

якостi робо,1,1,I, tlс,.tittlttенrtя якоO,гi iIl фор }la l tiiiно-ко}Iсуль,l,ацiйного обслуговуван}Iя,

,p"ru-,ry i без;юl.аrLll), робот),. HUB;.ltUpclBO в праtli i itrrпi досягlrеtlня в роботi до

працiвниltiв цсl] 1.1]) зас,гос()t(\ к] l l)c 
'I 

t Iltc l r tt t ti ]il \L): lII зltохоl]снIIя:

6. 1. 1.огсl,;ttlulсt ll Irl tlодяt(и :

6. 1.2.вида,rа llpeyii;

6, l .3. rtагоlltlл;liенllrl почссlI()lо l,pa\lO l\)lo.

flопускаt lLcrl l).tll(tlliIcltc jilcl()() ltilllIl)l .tclii.l1,1{()\ ви.lit, JitохоIIення,



6.2.Робо l о; taBeLI.b N{tl€ llpaBo засll)совl,ва,ги й iHпri заохо,Iення, 
_ 

Заохочення

о.опо*у''о.,lllаliа:]о}'liвiдомостillрозаохоЧеIlнЯзанОсяТЬсяДоТрУДоВоlкнижки
працiвникiВ у в i.,lt tовiднсlсТi з ttрави:iаrrи ix веленrtя,

6.3.1[рсl't.яLtlrrс.грокllirлисцllllJlitltlр]{оГос'tяГнеIIняЗахоДИзаохоченняДо
працiвЕикiв не зас,l,осовуIоться

vll, вIдповIдАльtIlсть :}л порушЕння трудовоi
ди(]циtlлIни

7.1.l1pauiBIrrIri ttcce tзiдповiда,rыtiс,ть за llорушеtlllя труловоi дисuиплiни, у тому

числi за:

- систеNlаLlitlllc ltgl}tlKol lill I Itя, ufltl ttettlutc;KIlt': викоlIа}iIlя без поваrttних причин

обов'язкiв. пок,:1ll,'tеIlИх lla Ilbol,o 1р) дOIJt,l\l ,lol,()lJopo I i Itltпtи Правилами;

- l]рогу:l (\, 1,oNIy чисlri вiдсl,гttiсl,ь tta робочому мiсцi бiльше._трьох годин

npor".o, pobou(x о ,,,,ri; б., noooro,,n,, III]llrlLll{ (rr. .l ч. 1 сг. 40 кзпl I украiни);

- появу ttlt робtlтi в Ilеlверсз()\l\ ctittli, tl с,ганi l tарttо,tr1чного або токсичного

сп'янiння (п. 7 ч. l с,г. 40 КЗrrl l YKplitttt):

- в iIlших l]I,1llалкtlх" передбачеltих,tруjlol]1,1l1 законолавством,

7.2.Заrrо1llltlСlIllя]р)Д0l]оТ]lttсt(ttlt.tittItдtrпрацiвrtuкапtо>ttебу.гlrзастосоВано
тi-rьки tlдин ,] llll,tt\ lltxt,,-liB сlяt ltеltня:

7.2.1. догаt ta;

7.2.2. зв i: r Lt lc t trIrt,

7.3.!озас'r'осlt}i'lIt}lЯ;lt{сllПlUrittарttttt'сlсl)l1.IlеjtIlявi,tпор1'lIlпl'lttаtrеобхiДtlовзяти
пояснеIIня у ttttcl,rtoBiii форпri, Riлrrова праIllвIIика вiд дачi пояснень не може бути

перешкод()l() ;llj l)l Jiic L ()с\, l]altl Ll с l'я1,Itcl l i 1,1,

7.4.Щиctttttr.litrapttc c,l,,ll,1lell ILI зас госов),€,tьс,l лиректором центру,

J'исчиплiнарtrссl.'t1.1IсlIIt'lЗас,[(]соВ),с.t.Ьс'tбезItсlсеllе.ilньозаВияВленняМпростУпку,аJIе
не пiзнiше ojltltlt.o rtiсяtцl з ,:(lIя i,,tclt,il lзttяt.,1еtlliп, ,,е прu,оо)lочи tlac)1 зttiлыIt,lrня

працiвнlrка Bi]t llirбоlt,l ), зв'rlзt") :t ,гI,1\ltlac()I}ol() IIепрацездатIIi,111 _,б:.,::,|,::',",,1т:
,ibio у uiппу.,г,l,. r'1,,.,triп,,illхрtIс с,l-яг1.1сlIll,' lIe ýto)lte бу,ги гtакладеtlе пlзнlше шести

rriсяrriв з дгlя l]l l l l l lctl I Iя tlpoc г)/] IIi)"

прtt oбplrrrrri ltl{]l\, с,гягllсIIllя .цrlрскl'ор tlclrl'p)' IIo]]}lIIe" 
"'l'ua1:1.-u.1} 

nopyu111_1_1

,py"ouoiл"a,',.tt,.,ittlt пt.tсыцСlпa,.,,rоa,,a,,,,u. За tio;ttlle lIop),пIeIlIlя r,руловоi_дисциплtлtи

rrо)tiебуТliзlс,l()сОlliltIо.]II{1llеоjuIедtlсtцtll:tiItарttсстяIttеtlтtя._-Прилобр]I|нiВиДУ
стягне}пIя ;ulPciil,()i) ltеlrц)\, ll0ltIItleII l}llх\оl]ува,гu сr,l,пitlь ,o,n,::,:,, вtIиненого

n|o.ryn,,1' i з,rrli, iiяrL' 
",,,,, "",u",, 

tlбc,t,atltttLlt, 
,]а ,Iких вчиllено проступок l попередню

роботу працilJl Irl liit.

Стягнеl rt tя ого-тоU]уOться l]

прашiвttrlковi lIi l l1\] tt]llcli}"

I1аказi (розпорялlкеннi) i повiдомляеться

.Щисцllll.,til lltptlc с frl1,1lclll1,1 tuortic б1 l,!I Ocltapжetle ttрацiвttиttом у порядку

встаноВ]lеIIО\l\.'+tlllilll\1fр}'i(()]l1,1NtЗлliOll();ltlltс'Гl](lltл.Асаме:IIоДаТиоскарЖенняДо
1



Ko\licii по Tp),.10iJ1,1N{ спораNI ), ,l,рьOхNIiсrIчl IиЙ строк з дня. коли дiзнався про
.]исциплiнарIlс cl}II,Ilcllнrl, trбо зверIl)-I]lсrI бсзIIосередньо ло суду в 10-ти денниЙ строк
пiсjlя врученrlrl I}I.1llttcltи з протокоJlч зaci:lJtlIlя Ko\licii по трудовим спорам.

7.5.Якrrцl llротяго}1 року з ,ltlIя lIаl(jlаденItя дисциплiнарного стягнення
працiвника llc i\.Lc tliLJrHo HoBo\l\ ,,lIlcцlltt.tillltpHoMy стягненню. то BiH вваrltасться
таки\t. шо нс \ti,lIJ . Ll tcl tиl I. tittuplttll о с I я l t IcI l l l)l,

Якщо tt1-1atliBttиl( Ile доll),с,t,rlts llol]o1,o llорушеltня rрудовоi дисциплiни i до того
;,ti проявив себе яt< сулIлiIrний працiвttttк.,1,o с,I,rIгнеIлt,Iя illo)Ke бути зняте до закiнчення
ОJНОГО РОКУ.

.Щирек,rr,ll lljtIlpy \taC tlplttlu зitrtiсll, llillt.lалсннrI Jисциплiнарного стягнення
пере.fа,ги llиlilIllIrl llIlrr 11L)r, шсlllIя lp\,tUlrtlj' Jисuиплittи lla ро}гляд працiвникiв
Цент),.

7.6.ГIро,rтrr()\1 с,гроку лii ;tиcrtиtt.,titlapH огtl с,[ягнеtIня заходи заохочення до
працiвника нс засl ()сов}ю,l,ься.

7.7. Правll:rа виlзiшуtоться в вiд,цiлах IIti l]идному, достулному мiсцi.

4у
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,ЩоDаtпок ,tз 2

ького обласного
них слчжб

2021 р. ЛЪ 50

ПОЛОЖЕННЯ
про прспtilовання праrцiвникiв Закарпатського обласllого цеtlтру

соцiа.пьних служб

1. Зага.llьllittоложенllя
1.1. Полоiltснttя про премiюваttItя tl1-1alliBtlиKiB Закарпатського обласного

центру соlliа,цг,rtих слуяtб (лалi - I{elllp). розроблено на пiдставi Колексу
законiВ про працю Украiни, Ilосl,аIIови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
30.08.2002 Л9 l298 "Про оплату праui прачiвникiв на ocHoBi €диноi тарифноi
сiтки розрялiв i коефiцiентiв з оплатлt rrрацi працiвrтикiв установ, закладiв та
органiзачiй ()кI)сN,lих га,llузеr"I бlод;rlсrrlоi сфери" (iз змiнами), наказу
MiHicTepcTBa соцiалыlоi полiтики УкраТrrи вiл l8.05.20l5 л! 526 ''Про умови
оплати праtti працiвникiв зак-,tа,цiв соlliа.,tьtlого захисту дiтей, закладiв
соцiалыtого обс:tl,говуваrlrrя i центрiв соtliалытих слуясб для ciM'i, дiтей та
молодi" (iз змiгtапли)'' Полоrtсеrtня про Закарпатський обласний центр
соцiальних слуrкб, затI]ерл)IеIIого розпорядженням голови
облдержадп,r jlrjстрацiТ вiд 07.12.2020 N! 722.

1.2. Поло;ttсllIlя про препtiюваtlttя (;rалi - I1о-тояtенrтя) перелбачас порядок
матерiалыtоl'о с,гим,чjIIовання llpalti Blt tl кilз за iнiцiативнiсть у реалiзацii
покладених lIa IIих обов'язкiв. сумлiгtttе, якiсttе та своечасне виконання
завдань та дорччеIIь керiвrtиtlr.ва I.[crrTpr,, висок), lrез).льтати в I licTb у роботi,
плiдну праlllо. вагоiиий вIIесок у робо,l.r, IJeHTpy, а також до державних,
професiйних сl]ят,га toBi:teйltllx /1аl,у l\1erl{ax tРондч премirовання утвореного у
вiлповiднос,r,i Jlo IIункту 3. l. ltього I Iсr_цо;,Itсttня.

l.З Згiдlr,,, l tLltrl ПолоrltсIlIlя\I пlr()Rо:tltгt,ся преrliювання Bcix праrtiвникiв.
ЯКi ПРацlоtо't'ь в [ |eHтpi, у то1\1у .lис.lri i праtliвникiв, якi залу.lз161ься до
виконаннrl рtlбi,г (rtа,lаIIttя послчt,) зir t (rtвi-цыttl-правовими угодами.

1.4. IJим 1-1<1-1icl;tte ttня rt tlе1-1е,lбач elti тaKi ви,цt.t премiкlваllttя:
- зtl результат,апlи робоr.и tlгo1 яI.о]\l пIiсяця;
- зil резчJI l,T атал,tи роботи протягоN{ кварталу;
- за pe,]y",rbTaTaM l.t робоr.и Itllсll,rl1,oi\I гriвlli.rчя;
- ,}ll 

рез),ль,l,атамtл робоl,и II])о,гягоl\I }]оку;
- .]lo ](срiкавIlих i професiitItIjх сl}яl.та tовiлеilttих дат;
- .rt() свя,гкових дttitl ви,llt.ltlсI{IIх с.talт.I.ею 7З Кодексу законiв про

t tI.1lttttt YKгnilltt.

#ц-х-r"Ъ

iffi}м-,
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2.OcHoBHi показtlиltll llля визrrа rrеlrllя llремirоваtlня
2. l. Розмiр ltремilсlвання працiвниrtiв IJerlTpy за результатами роботиПротяГоМ мiсяlця, ,.11y:urr, пiврiччя, pnni .rr.r,,rть вiд його особистоговнеску в зага,цьний результат р_обо,ги ri.i,rpy з урахуванням таких критерiiв:- ilrirtiaTиBrticTb 

1, роботi;- якiсr.ь ви

iJ:i#fi хlJlнri:iJ,rТТ,l;",{ц;;;,Ж:fi э:т"]fl #:*
- ."p^,i,,ooilj::жH};;l.x;]i:ii;,:: I {eHTpy;

- l]иt(онаtlня_ ,цодаl.кового 
.,rб.ягу _завдань та робiт (участь упровадrкеtlt ti реформ галузi, роботi koMici

lЕ::,ffi::x),,Jjf],, у то'1ч чис.,li tt.tx, i,;"'?,'"" H#'} i::;;ffi;
- бt зчлловltогО 

. 
викоIlатIIIr] lIравиЛ внутрiшнього трудового

i,lЁ"r|riiii.;i:Н: КеРiВНИК:t t{er,r1l1,. висока.викоI{авська дисциплiна,
1 1 Tr_ . . ., J].:,.,ВаIIих заувil)ксI|L з боку перевiряIо!Iих.z,z, rозNllп ttJ.lcпlii виплач) гтt,ся у ,,"n'a, n,цього полоltt.-rrllя без обм";кеr,но -,;-.;;-;;;,";,]ilil;rii]i]"'них пУгlктом З.l.
2.3. ПремirоваIIIlя 

.I

святкових o,,in о n.n uolo__ _/(ep)taBIi 
их 

_ 
i lI1lофесiйllих 

-свят, 
ювiлейlrих лат,

.д ; r. n,o.,"l' r^,,.,,,.'."; ": -.ffi: | ;,i,,';;:. :.J, #".i;#. ;r":", JxH*I\rаксималь II( )l tt 111l;rlipy.
2,4, Прептirоо,""о ltп_ дерI(авIlих i гlро(lесiйtrlrх свят, ювiлейних дат,святкових i{ t t i в tзизI la.lellиx сl.а,l-гсIо 7] Ko;te ltЪr.пiдлягають ll1-,alliBllrlKи_It.".,pu ,-; ;;.;;;;;;#:Т'';iлii:#"Ж;JХ,Хff:;

Дитиною /to ;1ogralrarrlJя IIetn .л-л;,,,,л_] --,,
заробiтноi 

",,.,,,".;;;;,;X.i:T "HT|,','/,';:,i], 
j[lллiiil'i:'Тlti беЗ Й"р.п,.пп"

)оов язковому порядку.

2. ПорядоlС форllуваttttll tPoruty rlрспtilоваIII|я

З.1. Фоllд гtllсrtitоваltllя працiвникiв i_{elrTp1, формl,сться за рахунок:- (lorr;ly премitовання пере,,rба.iсr,Б.о
На ОПlIату 1,I-,arli 

-rrраltiвникiв 
I (err','pv: У КОIПТОРИСНИХ ПРИЗНаЧеЕнях

- ']:l ГilХ\ lIol( cKoIlo\lii.t|lol1.1r 1,11.1;1 T1l пpalti,

,i;.';.ff;: llT:'i';i:H;,"pu,,;,,l,unio 
It..,,;:I;; 

'J 
.r"nrn, rtiлим незалел<но вiд

.j:], *|..I'','lrЗнItЯ 
гtplll1iBtlиtiiB l (crlr.llr/ ]\Io)Iie злiйсlltоватися як в абсолtотнiйcyМI. так l_t t,i Ic',rtl,il\.lo llocl1.I(lIiol () ()Ii.Ii1,I().



/0
4. Порялоlt прслrilов:tllпя

_ 
4.1 . ПpeпliltlBattt lя ttрацiвrtиr<iв I_{err,py lIроводитI)ся з урахуванняr\,I п}нкт}

1 .4. цього Il().loiliellHrI.
4.2. Прелrirtlr]аIlItя лиректоllа t{erlr.p1, з jl il-ic tlюсr,ься за рiшенням голови

обласноi дср;riавtrоi адмiнiс,rрачii за Il о гоjl)Iiс}IIlя]\.I заступника голови обласноi
державноi a,,tlr iH icTpauii

__4.3. 
Преп,riкlватtня пpatliBlTttltiB L(elrTpv здiii с tltостl,сЯ за рiшtенtlям /Iиректора

I_{eHTpy.

4.4. В разi tзi.,tcуr,ltoc,i дllрсli,I,ора I|сll,гllЧ trpcirr itоваttнЯ праrliвtlикiв ldeHTpy
здiйснкlсться ,зlt pitlletttlяr.t BIlKoIl\/IoLloI.o обtlв'я,зки ,.lI.1peKтopa IJerrTpy.



ПОГОДЖУЮ:
Уповноважений предс,r,авнllк працiвпикiв

tоdаmок JYэ 3

lIeIlTpy

Закарпатського,об. tirctlo1,o l1eltr р\,

'Г- Гlt:r,гlllt
., 28 " тр:iвня

пЕрЕJIIк
професiй i rlосад працiвItикiв Закарпатського обласIIого центру соцiальних
служб, якi Maloтb право на щорiчlli додат,ковi вiдпустки за ненормований

робочий час у вiдповiдностi ло cT,aTTi 8 Закону УкраТни
<<Про вiдпус-гки>

зА,1,1}liр
;{tt pcKr ор

N9
з/п

Найплепуваllllя професii, посали К-сть
ollll lI ll llb

ВrrзtIачеtrа трIlвалiсть
долirтковоi вiлпустки

календарttих днiв
l 3 4

1. ,Щиректор l 1

2. Заступник директора l 7

3. Головний бухга.ll,гер l
,7

4. Начальник вiддiлу методlичного
забезпече}lня соцiальноi робо,ги

l
,7

5. Начальник вiддiлу органiзацii
навчальних заходiв для сiмейrrих
форм вихсlвання

l
,7

6. Начальник вiддiлу пiдвищеttня
професiйних компетеrrцiй надавачiв
соцiальних послуг

l 7

7, Нача'lrылrt li вiлri"п1, ilrформаrli йrrо-

ана.ltiтtrч t t trT робоr,и
l 7

В с ьо ltt: 7 шта,1,1lих одиниць



lоdапок М 4

слуrкб, я Ki м а ю'ь п ра в о IIа rц о р i ч п i о оо u.*ou i'"]i ;;;;# :;'J.jЁ"1HTхарактсР працi У вiдповiдrlосТi до cTaTTi 8 Закону У*рчЙ"'""'
<<Про вiдllустки>>

мсllуваIlIrя професii, посаллl It-cTb
од1.1lr и tl ь

_\:uiнiстрати в Il lI й rtcpcorla,l
l. lb

ПоГоДЖУЮ:

1,с

исколIс

c'I9PaBПtlK Працiвllrlкiв
'f. Гна,гllrt

I року

Вilлiл методичUого забезпечення соцiалыlоi робоl.и

I0. lСоцiальЙЙБЙжffi
Вiддiл оргапiзацii rlавча.llыlих заходiв для сiмейltпх форпt вихованrlя

ll
II

1

1

r--] i / -г-lttl 4l

LlEliTP
соцlАльних

слухБ
ход22111467,

л(Ilб,l4YlH[.и lLi li iP ;(Jl l:
<-\ ;".-. /Бa\ UriудD /.;р,\ лл,,,.л- ,/.ъZ\ход22111467ldW

ý
llп

Най
I}ttзlra.lella rpr"u,rБii
додатковоi вiдпустки

lсалепда рних днiв

IJодi й авто,гlэсr, rc цорт нЙБ.Й в --
Прибираl,,,н"к сБя;ЙЙх пЙмGЙ

l5. l Метолист
Г]М.""д*;

ццg пiопr'цеllня rIрофесiйнrtх

!-повноважqlrиЙ

и психолог
IIсllхо.]lог



психолог

ВiддLr iвфорuа цiлi lt о-а на;riти,tноi роботи

. _ .. ]]c()Ili:t,]LIl()l

25 tu,гатIlих одиtl

-
zз

L

Всього: l



.TpaBiHa

ь

{иректсlр

J;".:Жж,,1l х{уо. 
* 

" 
n, *

O.TpaBilra

слухБ
д 221 1 l167_

IIазва з,lЙfrlроЫj-.--t-t-.__-

ПеревЬ
TAv.,:.._._. J нженерно-

";]:::::I 
колrунiкацiй. що с в

}ýlорядкуван 
tii .УЙо' 

"lр"uд;
Лiвак €Ъ.

J;:;:Hщ1:H,:xЖ

-щя;#i:j. ц:
Лiвакtld

;"{з_",уr .., i,' о' ",,.,iJi""'JJ11,зпlтеРевiРки,'rri'nr, 
.'*o*opo,rJ

1,"гриппапrlп -. . yl(]l,(!!lll)I 
ьJlUl ] lинlй

ппптr,пл.,__._ готовностi
Лiвак еЕ

*"J.X1P* -"- т. _:l:*"-
oo,o,o.n.,,,,ri 

i,',], ,, ""n'O],.^ .'
i'j39j,*"*; ;o;.piu,u.,;u'u:]на_]анн]о ,,.pu,ui:' 

'- ''']"ii,', ll(\

.]OIIoItol ,, 
, _,. , \l\.JИ'lllui.

вiдповййййй
автотранспоDт
HiKiTiHa о.Ё.

Лiвак С.Ю.орга Hi зl gl п" -,---------_-.-
:f::::::-j;- i."rr,"1]iillJ

*т#fi#'i*ffi
.r"-io,,o",,,i]i, JitбС ll Ic,luli ll1,,

ll, "i,, ",, л: _, 
.,._,. u,.tt.lirtIi

авто lpaнc]I()D I \
технi.tногu

ПIдготовк)/
.,lO lll]оtsеjiL,,I HrI
оп ]ядl

ВiдпоыйййБ
автотранспорт
гrtкtl tHa о,}о.

/j/, - Т.Гнатик

Zцм5

комплекспих заходiв'u,.oоnur"onT*1?,u.r,o.n

I400

ТравеЙ

Серпень

Лис,l,опад
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,Щоdаmок lYэ 6

склАд
робочоi KoMicii по ведеIIItю колективних переговорiв

з укладанItя колективного договору 1,а контролю за його виконанням

Bid CmopiH:

робоmоlавцлt:

нача.[ьник вlддlлу органlзац1l навч€Lпьних
захоlllв для сlмеиних N{ виховаIIня

Гедеш Надiя IBattiBHa головний бухгалтер

- процlвltllкlв цеllпlру:

Сокач Ярослав I ваttович начальник вiлдiлу методичного забезпечення
соцlальноl

Кацьора Андрiаr ra IBaHiBHa начальник вiлдiлу пi2lвищення професiйних
компетенцiй надавачiв соцiальних п

Щиректор O.TpaBiHa

Куштан Ярослава IBaHiBHa

УповноваженлI li lt редставlrи к
працiвппкiв цеll,|,ру i/- Т.Гllатик
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