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роздtп I. злгАльнI положЕння
1. Мета укладенпя колектпвного договору

I]ей договiр уruIадено з метою регулювання виробrшrчих, трудовIо( та
соцiа.ltьно-екОномiчниХ вiдпосин, узгодження iкгересiв найманих працiвrпдсiв i
власrпакiв з IrиT€lHb, що € предметом lФого договору.

Положення i норми договору розроблено на ocHoBi Кодексу законiв про
праtцо Уryаiъи, Законь Украirш <про колектrвнi договори i угоди>,
<Про оrшату прац), <Про вiдгryстки>, iншюr aKTiB законодtlвств4 Генеральноi,
галузевоi i регiональноi угод.

.Щоговiр мiсткгь узгодденi зобов'язапltя cTopiH, що його укJI(ши, щодо
створенrш умов пiдвrщешrя ефекглlвностi роботи пiдприсмчтв4 реаrriзацii на
цiй ocHoBi професiйrшок, 1рудових i соцiально-економiчrпо< прав та iIrгересiв
працiвrпшсiв.

2. Сторонп договору та ix повrrоважепня

2.1. !оговiр ушIадено мiж Ужгородським мiськrди терmорiальнrлrr
цеЕгром соцiапьного обслуговуваrпrя (наданrrя соцiальних послуг)
департilменту соцiапьноi полiтики Ужгородськоi MicbKoi ради (надалi -
ужгородськrй мiськrд? терцеrтгр), в особi дирекгора Юсковець Галипп
Вополllмшрiвпп (надшi - Роботодавеrщ), з однiеi сторони та )повновrDкеним
предстЕlвником працiвнrп<iв Репжппом Петром Пашrовшчем (надатri _
Уповцоваtсеtплi), з irшоi сторони (надалi - Сторони).

2.2. Сторони вLвнають повновtDкешuI одIа одноi i зобов'язуlоться
дотримуватисЯ пршпшпiВ соцiаlrьного партнерства; паригетностi
предстtlвниIцв4 рiвноправностi cTopiH, взаемноi вiдповйалъностi,
конструкгrвностi i аргументованостi при проведеннi переговорiв
(консультацiй) щодо укJIадання колективного договору, внесення змiн i
доповнень до нього, вирiшення ycix питаIs соцiально-економiчних i трулових
вiдrосин.

2.3. Стороrш оперативно вживатимуть заходiв до усунешuI передумов
виникнення колективЕID( трудовю( спорiв (конфлiкгiв) в ходi решriзацii
зобов'язаrъ i положеtъ колективIlого договору, вiддаватиrr.rуть перевrгу
рзв'язшrrшо спiрrпо< питtlнь цшяхом проведеЕIuI консультаltiй, переговорiв i
прш,rирЕIr( процедур вi,lшовiдно до з(конод{lвства.

3. Сфера дiiдоговору
3.1. Положення договору поширюються на Bcix наfшuанrд< прачiвнrа<Ь

Уlсюродського мiського терцеЕгру.
3.2. Жодна з CTopiH протягом дii договору не може в одIосторонньому

порядку прпзугп.пл{ги викоЕtlнIul прlйнятlо< зобов'язаrъ за договором.
4. Термiп дiiколекrивпого договору та пабуrтя ппм чппвостi

4. l. Колектr,вrлшi договiр укJIадено TepMiHoM на 5 poKiB i набирае чrлшrостi
з момецту його пiдгпrсаrrlrя. За вза€мною домовленiстю Стороки можугь
продовжити строк дii договору або укласти новий.
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4,2. Змir*r i доповнеrпrя до колективного договору вносяться тiльки завзаемною згодою CTopiH i, в обов'язковому порядку, в зв'язку iз змiнамичинного законодавства' угод в!щого рiвня (Генера,rьноi, галревоi,
регiонаrьноi) з питань, що е предметом договору.

4.3. Сторон4 яка iнiцiюе вцесенюI зri" i доповнень до договору,
У::::_:"_л:.Е1:*. iruшу Сторону про початок проведення пфеговорiв

!:т1r"_:зу]_та надсипае своТ .,ропозйii, що спiлй Й;;;;;;;Й;
денний TepMiH з дrrя ii одержашIя iншою Стороною.

5. Iншi умовп
5.1. Дашй колективнrй договiр зберiгас сиJIу у вип4rку змiни складуqтруктури i нйменуваrпrяlшаду' а у вIшIадкУ tого iеорганirйi "i" 

мо*е Оl."
перегляrrугий за згодою cTopiH. У вшrадку змirп.r-йекгора Ужгородського
мiськоЮ терцеrrгрУ дiя колектиВЕого договоРу зберiгасгься не бiльше одного
року. У чей перiод Стороr*r повш*ri почати rъре"о"ор" про укладання нового
чи змйi даного колективЕого договору.

5.2. ПоложеннrI дilного колекгивного договору дiють до уIOtадаtп{я цового
договору.

РОЗДIЛ II. ВИРОБЕИЧI ВЦНОСИНИ
Ро б о mоd ав ец ь з об ов' язу еmь ся :
l. !пя вtлсонання виробничих зtlвдtlнь Ужгородського мiського терцеЕгру

своечасЕо, у вiдповiдностi з обсягом бюджетного фiнансування, забезпечувати
працiвникiв матерiаrrьно-технiчнrдr,lи ресурсами, нъобхiдними для виконсlнцrl
rплчrи cBoix професifших обов'язкiв та створеннrI н(lлежнIФ( умов праlц.

забезпечlrги розвиток i змiцнення матерiально-технiчноi бази.
2. Розробrтги за уrастю працiвникiв стратегiю пйвrпцеЙ ебекгlвностi

органiзачii та соцiа-пьно-економiчного роr"**у.3 Розробlтги за r{астю працiвникiв та зацровадити систему
магерiаьного . i мор€шьного заохочешш працiвнlп<iв до пiдвищешtяпрлукгивностi працi, якостi. роботи, рацiЬнального та бережтtивого
використЕlнIu обладнаrпrя, матерiшtьних i виробничlо< pecypciB.

4. Органiзувати збiр та розгляд пропозицiй Йuцi*"*i" з питtlньполirшtешrЯ роботи устЕlновц, пйвшценЙ ефекгивностi та оmшлiзацii
виробrпrчих витрат,

5. Брати rrасть у заходах працiвникiв
соцiа,пьно-екОномiчш,rх вiдносин прачiвникiв,
Пр ацiвнuкu зобов'язую mься :

, 6. Сприяги змiцненtло дисциплiни в колекгивах
п1.IRL ценIilо продуктивностi працi.

щодо розглrIду rrиTaнb трулових i
на ix запрошенrrя.

структурних пiдроздiлiв,

_ 7. Проводrтги роботу з найманими працiвrп,lками стосовно рацiона.,,rьногота бережливого використаннJI обладнашrя, матерiальtпо< i виробнЙiЙ-|есурсi",
збе:реження майна.
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. 8. Органiзовувати збiр та уз€гrшьнення пропозицiй працiвrп.rкiв з питаньПОлiГшrення дiлпьностi, доrод"rЙ ix до адмiнiстрацii й дома;;;;;i* реа"riзаrrii,iнформувати трудовld колектив 
"ро "*i ,*Ь*

РОЗДIЛ ШI. ЗАБЕЗIIЕЧ ЕННЯ ЗАЙНЯТОСТI ПРАЦIВНИКIВ
Ро б о mо daB ець з о б ов' я зу еmь ся :

l.. Рiшенrrя про змirrи в органiзацii виробrлпцгва i ,рuцi, лiквйацiю,
реорганiзацiю, перепрофiлювання устitнови, скорочеЕtul чисельцостi або штатупРацвrикiв прлйл.rати лшrе пiсля. попф.ооого проведеRнrI переговорiвg:::Ij-*iй) З ПРацiвшлtами - не пiзнiш. 

"* 
,u три мiсяцi до здiйснеrтrrя rихзаходlв.

2, У разi виникненн,I причшr економiчного, технологiчного, структурного
а?:]]:_1i""ого характеру. u9ч у зв'язку з реорганiзацiею, через якi неминуriвивlльценЕя працiвlппсiв з iнiцiативи Роботодавця, цроводити ix лише за умовиписьмового повiдомлення працвникiв, не пiзнiше як за З мiсяцi до намiчуваrлтхзвЬнень,. про причини 

-i 
термiни вlвiльненн", кiлькiсть та категорiiпрацiвrпп<iв, що пiдлягаоть скороченню.

3, При вl,лвiльнеrтнi працiвникiв доlримуватись вимог зtконодавства щодоперев€DкногО права на з(UIишеннЯ на роботi та гараrrгiй окремим категорiям
прачiвнlл<iв. Попере.ркати прачiвrп.rка про його вlвiльненrя у письмовiй формiпй розшлску не цiзнiпrе, нiж за три мiсiцi. Органiзувати взаемодiю з цеrrгромзаiiнятостi (за мiсцем зн€lходжешrя цiдприемства) з пит€lнь працевлЕlштув.rннrl
та iнформувати працiвrикiв в разi вивiльнешul щодо н€цвних вакансiй на iкшlл<пйприемствах Файоrry, MicTa).

4, Не розрr,вати трудовий договiр з iнiцiативи власника з працiвrпками,
перед якими Ее Погаllтgцп заборговаrriсть iз заробiтноi гшати та iнrць виппат.

5, Затверджуъати розробленi для кожного праliвншса посадовi iнструкцiiта ilшi докумеIrти, що визнач оть його фуlrкцiональнi обов'язки, ,u 
"r^,-ur"ix вrпсонаr*rя.

роздIл ry. OIUIATA прАцI

-_.л-___r]_ 
Вrшrrrачувати основну заробiтну гшату працiвlпп<iв Ухсгородськогомrського терцеЕтру, яка встtlновлена у влrглядi посадовID( окла цig, що заrgirшенi

у штатцому розписi.
2. Кошти, спрямованi на фонд оплати

кошторисом.
працi, використовувати згiдно з

3. l-y половину зарплати виIIлачувати l l числа за вiдпраlIьований перiод:
. 2-у половrлту зарплати виIIлачувати 26 чпсла.
4. Вiдомостi про оппату прац праrцвrпткiв надавати оргilнtlм i особамJIише у випадках передбачених законодzlвством.
5, Доводrги до вiдома прачiвникiв розмiр, порrцок i TepMiH виIlлатизаробiтноi flлати, умови згЙно з "*, "о*уrь здiлЬйват".r-'уrрr*чо" ;,заробiтноi гrrrати.
6. Структур.а заробiтноi Iшати складаеться з ocнoBнoi (оклад, обов'язковi

доIUIати та надбаЪ'ки) i додатковоi зарплати, а т.жож з irпrlи* заойу"-"* ru



компеЕсtщiйнIл( виIшат. осцовна заробiтна плата € обов'язковою винtгородою
цратfпlддlу за виконtlну роботу згiдно з посадовими обов'язками та
устtlновленими нормtlми пращ i встttновJIюеться у виглядi тарифrло< cтalBol(.

основна заробiтна плата не може буги меншою 
- 

"йu"о"п""о.озаконодавством Украirп,r розмiру мiнiмальноi заробiтноi гшати.
7. Щодаткова заробiтна плата - це винrгорода за прillю понад встановленi

Еорми, за роботу в понадурочrпш1 час, за трудовi успiхц вшнахiдлlшiсть,
особlпшi умови працi, вона вкJIюча€ доплати, надбавки, компенсаl{iйнi виIuIати,
передбаченi (мнним законодzlвством, доплати за виконашlll тимtIасово
вйсупъого працiвшд(а.

8. КоrпсрsтЦi розмiрИ тарифrпоi cT€lBoK робочrо< i посадовrо< окладiв
визначаються у межах HIцBHI,D( коштiв на оплату прац у вiдповiдностi з
професiямИ та квалiфiкаЦiею працiвнИкЬ, складнiстю та р!овами роботи.

9. Робота у святковi, неробочi та вlо<iднi днi компенсусгься irппrдr,r часом
не]оIшачуваного вiдпочшrrсу, або за бажш*rям прачiвrпп<а црисднати до
вi.щгустки при згодi Робmодавця. При вирiшеннi пrтгаць оплати працi
Робогодавеrь керу€ться положеш{ями статей кЗпгI i Закону Украiни
<<fIро огшату працi)).

l0. РоботУ в нiчrшЙ час оплачувати з доIшаТою дО З5О/о ПОГОДId{НОi
тryифноi ставки (окладу), за кожну год.п{у роботи у нiчr*rй час (з 22.00 до
6.00).

l1. Встановлlовати доплату у розмiрi 12% за роботу на коrчш'ютерi.
12. Проводиги обчисленrrя середrъоi заробiтноi Iшати для вlвЕачешUI

розмiрУ Bcix виплат (огшата за час щорiчноi вiдтryстки, у т.ч. учбовоi, у разiтrпдчасовоi нецрацездатностi, вагiтностi i пологах, kolmeHcallii за
невикористашп вiдrrустки).

l 3. Вшrrrачувати мiнiмальну заробiтrту гшату передбачецу зtконодttвством
Уryаiiпл.

ЮЗДЛ Ч. ТРУДОВI ВЦНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦI ТА ВЦПОЧИНКУ
1. Час початку, закirrчеr*rя працi та перерва Nп вiдпочиrку

Початок

п'ятниця
закiнчення
ъкiкчення

Для соцiальню< робiтникiв вiллiлення соцiЙЙоiiопомо- вдома
Почаюк

на обiд понедiлок-п'ятниця
закiнчення

2. Встановлюсться п'ятидеrшrий робочий тrоr<деlъ.

з 8 години 00 хврrлин
з 12 гgлини 00 хвилин до 12 години 30 хви.гплн

о 17 годинi 00 хвилин
о 14 годинi 00 хвилин

з 13 години 00 хвилин до 14 години 00 хви,,lин
о 18 годинi 00 хвилин

на
на

п
п
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3, Д,ця працiвнIжiв, що пращоють за графiком чергув€tнь встановити
пi:сум,оваяий облiк робочого часу, з облiковим перiодом t pin,4. Триваrriсть робочого часу працiвникlв не п,rо*a перевищувати
встановленУ законодавством Украirrи 40 годин у тrDкдень.

5. Роботодавечь (завiдувачi структурних пiдроздiлiв) повиннi вести облiк
явки на роботу.

6. На передоднi святкових днiв, тривалiсть роботи працiвrшкiв
скорочусться на одну годину.

7. ПрацiвниК, який з'явиВся на роботУ в нетверезоМу cTaHi, до роботи не
Jопускаеться, Про, що скJIадаеться вiдповiдний Ект, та витребусться письмове
пояснення.

8. ПрацiвниКи, якi допустили прогул без поважних причин, були ycyByTi
Bi: роботИ за появУ у нетверезоМу cTaHi притягуються ло л"счиrьriнiрноi
вiдповiдальностi згiдно з чиЕним законодtlвством:

- догана чи звlJънецшI;
- позбавлеrтrя премii, згiдrо Положення про премiювruтrrя

терцентру.
9. За зразкове виконаннrI трудових

заохоченнrl:
обов'язкiв застосовуються настlrпнi

працiвникiв

- оголошення подяки, нiгородя(еннrl грalмотою;
- видача премii, згiдно ПоложенIuI про премiюваrпrя прачiвникiв

уlсородського мiського терцентру.

. l0. Встановшги працiвнrл<ам щорiчну основну вiдпустку 28 календарrпо<
ЛrЬ, диреlсгору Ужгородського мiськогЬ терцеtпру 3Ъ календаршrх днiв,
з9.уrЕrп".у дтрекгора . 34 кutендарних днiв, головному Ьу"гаrr.еру
3З кшендарнюr днiв щорiчноi ocHoBHoi вiдrусrки,

l l. .щодаткова оплачувана вiдпустка надаеться жilкам, якi мають 2-х абобЬше дiтей BiKoM до 15 рокЬ, або дiтей з iнвалйнiстю , дЬ"".r"4 одинокiй
vaTepi (батьковi), згiдно чинного законодilвства.

12. Щорiчну вiдrryстку на прохашfi працiвника
чЕrстини буль-якоi тривалостi за умови, що основна
gгitновитиме не менш l4 календарrшrх днiв.lз. За сiмейними обставинами та
на.]авrгися вiдпустка без збереження
l-ý ка.пендарнш днiв на piK, вiдповiдно
вLцт\,стки>.

l4. Працiвrrику, за його згодою, може
зберження заробiтноi плати, вiдповiдно до
,,Про вiдгryстки>.

може бути подiлено на
безперервна iT частина

lнших приtIин працiвнику може
заробiтноi tlлати на TepMiH до
до ст. 26 Закону Украiни <Про

надаватися вцпустка без
ст. 25 Закону Украirrи

15. Затверджувати графiки надашrя вiдгryсток на настуrrrтий piK, за
ш)п)дкешfiм з Уповноваженим до 20 грулня поточного року та доводlтги його
до вiдома прачiвникь. При складаrшi графiкiв вiлrтусток ураховувати iкгереси
!,стаповц особистi iкгереси працiвншсiв та можлl,востi ix вiдrочиrп<у.

. Письмово _повiдомляти прат{i9ц4цд про дату початку його вiдrryстки не
mзнlш як за два тюк}я до встtlновленого графiком перiоду.



8

щорiчнi вiдпустки за бажанням працiвника в зручний для цього час
наJIаються:

l) особам BiKoM до вiсiмнадrцти poKiB;
2) особам з iнва-лiднiстю,
з) жiнкам перед вiдпусткою У зв'язку з вагiтнiстю та пологами або пiсrи

Hei:

4) жiнкам, якi мають двох i бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB або дитину з
irваrйнiстю;

5) одинокiЙ MaTepi (батьКу), якi виховуоть дитину без батька (MaTepi);
опiкунам, пiклувальникам або iншим caMoTHiM особам, якi фактично виховують
одного або бiльше дiтей BiKoM ло 15 poKiB за вiдсутностi батькiв;

6) дружинам (чоловiкшл) вiйськовослужбовцiв;
7) ветеранам працi та особам, якi мають особливi труловi заслуI,и перед

Батькiвщlпlою;
8) ветеранам вiйни, особам, якi м€lють особливi заслуги перед

Багькiвщиною, а також особам, на яких поширюсться чиннiсть Закону Украiни
"Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ix соцiального захисту'',

9) батькам - BиxoBaTeJ.UIM дитячих булинкiв сiмейного типу,
l0) в iнших випадках, передбачених законодавством, колективним або

тр}повим договором.
РобоmоOавець зобов'язу еmься :

l6, Спiльно з прачiвниками розроблпи Правила внутрiшнього трудового
рзпорядкУ для працiвникiв Ужгородського мiського терце}rгру, затвердити ix
на зчгtшьних зборах (конференфi) колективч.

l7. Не вимtlгати вiд працiвникiв виконаr+rя
поса,,rовiй iHcTpyrcuii.

роботи, не обумовленоi в

l8. Здiйсшовати 
,переведеrrня працiвника на irшrу роботу викJIючно увЕпад(aц, на пйставах i в порядку, встановленому чинним зalконодЕtвством.

19. Здiйсшовати звiльнення з пiдстав, за:rЕачених у п. 1 ст. 40 КЗпП, лшпеv вIrпад(tц, якщо неможливо перевести прачiвник4 за його згодою, на irшrу
робOту, та за. попередньою згодою з працiвrп,rками (Уповноважеrп.rм),
(lqiM випадку лiквiдацii пiдприсмства)

20. Не допускати звiльнення прачiвнrжа з iнiцiатrши Роботодавця в перiодйого тrлrtчасовоi непрацездатностi (kpiM вшrадкiв, передбачених п.5
чаgг.l ст. 40 КЗпtI), а тtжож у перiод перебування працiвнlжа у вiдпустцi.

2l. Узгодrсувати з працiвншrами будь-якi змй трившЬстi рЬбо"о.о до(покrя), режиIчrу прачi, запроваджеш{lI нових режимiв роботи в Ъргшiзацii, воryецD( пiдэоздiлах, дJuI категорiй або oKpeMI,D( прiцiвнlл<iв, повйомляти
rpariвшпtiB про TaKi змiни за два мiсяцi до ix запровадження.

22. Вйкликати працiвникiв з щорiчноi вйгrустки лише за ix згодою та увяпад(ах, в}rзначених зaжонодttвством.
2з. Надавати прачiвнlжам соцiальнi

перелбачеrпо< ч]rtilе,, закоцодавством.
вцгryстки у порядку i на умовах,
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РОЗДIЛ VI. ОХОРОНА ПРАЦI ТА ЗДОРОВ,Я
3 меrпою сmвореннп зdоровuх mо безпечнцх умов працi в

YclczopodcbKoMy MicbKoMY перценпрi Робоtпоlавець зобов'лзliетпься :
l. Розробr.rги, за погодженням з ПРаlliвrпп<ами, i забезпечити виконtlнIt I

комплекснI,D( заходЬ Щодо досягнення встановлецих HopMaTlmiB б9зпеки,
гiгiсrп,r прац та виробrпrчого середовшцц пiлвlдlдgшlя iснуючого рiвrrя охоронипраlц, запобiгш*rЯ випадкЪ виробничого травматизму, професiЙrшх
зФворювitнь i аварiй.

2. При прлйrяггi на роботу ознайомлювати працЬнrжа пй пiдгп.rс з
колективнIдu договором, умовами працi, наявнiстю на робочому мiсцi
нбgзпечнID( i шкiдтпавlок виробншчlоt факгорiв, можпизi наслiдм it вп.пrву на
здоров'я,. а також про його прilва та пiльги i компенсацii за роботу в такю(
yмoBttx вiдповiдrо до нормативних акгiв та колдоговору.

3. Проводrтги навч€lнIп i перевiрку знань з охороци пршц прафвrrикiв, як
тOпо вим.га€ Закон Украiiп.т..Про охорокУ пращ".

4. Не доrrуСкати до роботи працiвlлп<Ь, якi без пов{Dш{I,D( прич}rн
ухпляються вй проходкеrпrя обов'язкового медшIного огJIяду.

5. Не догryскати працьникiв до роботи, яка iM протипокttзана за
реrlу:тьтttтttп.tи мед{чнlD( оглядiв, цавiть за iх згодоrо.

6. ВiдповiдlО дО чинногО законодавства забезпечrтrи здiйснонrrя
зшальнообоВ'язкового державного соtцального страхувшшя працiвникiв
пi.щриемства вiД нещаснLD( випадкiв на виробнlлrцгЬi та прЪфесitних
зiD(ворювtlць.

7. Вiдlкодувати робiтниковi шкоду, заподйну йому внаслiдок нещасного
випадry на пiдприемствi, вiдповiдно чинного з(конодавства.

8. Одноразову допомогу при нещасному вип4ку на пiдприемствi
встановити в розмiрi середrъомiсячного заробiтку за факгичне знаходкеш{я на
,тiкарlrяному листi, але не бiльше одЕого мiiяця.

9. За порушенrUI з(коЕодtlвства про охорону працi вшшri прачiвники
ry,уч буги прlтгшнутi до лисrитшiнарноi, MaTepiarrbHoi та крЙiнаrьноi
вi.щrовiдаrьностi згiдно iз з аконодавством.

Процiвнuкu YctceopodcbKoeo MicbKoeo mерценmру зобов'язуюmься :
l0. Вrшчати та виконувати вимоги нормативнIо( акгiв про охорону пршri,

правил ексшtуатацii машин, механiзмiв, устаткрання та iншtоt засобiв
впробlrlrцгва.

1l. Застосовувати засоби iндlвiдушrьного зtlхисту у випащах,
псредбачеrпо< прчlвLlJIilми технiки безпеки працi.

. 12. ПрохОдити у встilновленому поря.щу та в стоки попереднiй i
перiодичнi медичнi огJIяди.

_ 13. Своечасно iнформувап,r вiдповiдну посадову особу про виникнешUI
небезпечнlд< та аварiйнrо< сn'гуацiй на робочому мiсцi. Особисто вживати
ItoGиJbHI,D( заходiв щодо ix запобiгаrтrя та усунеш{rI.

14. .щбайшrиво та раlliонально використовувати майrо пiдrцlиемýтвц не
доrryскати Його ilOшкодкення чи зншценюI.



l5.2. В органiзаIii н€lвчttшrЯ пращоючID( з питtlнь охорони праrт.
15 ? У розслiдуваннi нещасlл,tх випадкiв, профзахворЙвшъ, аварiй,

складшпri акгiв про нещасЕIй випадок на виробншlгвi, готувати cBoi висновки i
ваJlilвати пропозlлlii, представJrяти irпереси потерпiлого.

l6. Регулярно виносити на розгляд зборiв (конференцii), засiдшlь
колекгиву IIитtlшUI cmlry умов i охорони працi.

роздш иI. соцIлльш глрАнтIi тА виплАти
1. Прапiвrшrсам цри наявностi (в межах) коштЬ фонду оrшати працi,

передбаченого кошторисом Еадаються Tttкi соцiапьнi гараrтгii:

10

l5. Брати r{асть:
l5.1. В розробф програм, положень,

питань охорони праrц на пiдприсмствi.

посадового окладу,
- Еадавати працiвrпrкам матерiальну

побутовкх питtlнь за рtцунок копrгiв
обgгавrдrах та в особливID( випадках
вiд 5000,00 грн. - 10000,00 грн.;

нормативно_пр€lвових документiв з

- однор€lзова матерiальна допомоfа до щорiчноi вiдrrустки в розмiрi

допомогу для вирiшення соцiально-
устllнови, при вiDкких сiмейних

(пожеж4 повiнь та iH.), в розмiрi

. - виплачуВати премiю в розмiрi вiд 2000,00 грн. - 5000,00 грн., у зв'язку з
ювiлейlпш,rи дата}rи з0, 40, 50, б0, ... poKiB;

- виIIлату MaTepiabHoi допомоги в розмiрi вiд 2000,00 грн. - 10000,00 грн.
Hll поховtlЕнrl (працiвнш<ц члена ciM'i: мати, батько, чоловiк, жiнка, дiти);_ по досягненrпо пенс-iйного BiKy та вtD(оду на пенсiю, працiв}trдtам
впдiляги винiгороду в розмiрi п'яти посадовlо< окладiв.

2. Роботодавещ гаршrгус надirши працiвнl.кам вi.rьного часу дш
проходкеннЯ медиtlниК оглядiв' отимtlнкЯ ме,ryтчноi допомоги, ВЙвiдування
Jеp2I(аBIпD( органiв для вирiшеrпrя необхйнп< жиглово-побровlа:< проблем
праlтпrпцсiв без здйсненrrя будр-якlо< стягнень з заробiтноi Ьати чи irппих
бсзпiдставншr стягЕень.

3. Здiйсr*овати 
. 
обов'язкове страхуваIц{я цlавiльно-правово'i

вi,шовiда.дьностi власнrлсiв нЕlземних трllнспортшо( засобiв (водiя
автOтранспортню( засобiв).

. 4. Вrпшrачувати rrр_емiю в розмiрi посадового окJIаду за додаткову роботу в
вi.lьtпtй вй ocнoвHoi роботи час.

роздIл ITIL контроль зА виконлнням колЕктивного
ДОГОВОРУ ВЦПОВЦЛЛЬНIСТЬ CTOPIH

З метою забезпечення реаlriзацii положень цього договору, здiйснення
коЕrроJпо за його виконанIшм Сторошп зобовrязуються:

l. Забезпечrтги регулярнlй контроль за виконанням колекtивного
договору, оперативно вживати заходи вIIливу ДО TIDq хто догryскае невиконаннrI
зобов'язшrь;

2. У разi порушешш чи невикончlнюI зобов'язаrъ договору з вини
rоlлФетноi посадовоi особи, вона несе вiдповiдaшьЕiсть згiдо i чинним
закоподавством. '-
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3. Колективний договiр укJIадено на 5 poKiB в трьох примiрниках, що
зберiгаоться у кожноi iз CTopiH та в органi, який проводlтгь ресстрачiю i мають
oJHaKoBy юридLrчну силу.

Ко-rекmзний договiр пiдrп,rса.ltи:

вiд Роботодавrц: Уповноважений представник
працiвникiв

Петро РЕНЖИН

-]пркгор Ужгородського

мгl
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Додаток l

схвллЕно
Зборами колективу
прOтокол Ns 1 вiд 24.05.202l о.

Петро РЕНЖИН

zцLp

_ вн5,трiшпього трудового розпорядку для працiвппкiв Ужгоролського
мiського терrrторiальпого цептру соцiа.rrьпого обслу.овуваппя 1пплаппя

соцiальнrrХ послуг) департамепry соцiальпоi полiтики Ужгоролськоi
MicbKoi ради

1. Загальнi положешпя
l . 1. Вйповiдно до чинного зtlконодЕtвства Украirш з метою забезпеченrrя

]отримtlння трудовоi дисrц.rгrпiни, пiдвшцення якостi та продуктивностi прачi, атlкож рацiонатrьного використаш{rI робочого часу працiвниками
Уlсородського мiського терrгорiального цеЕгру соцiального обслlтовування
(нfu]аIfiя соцiшrьню< послуг) департ€lN{еЕгу соцiальноi полiтики Ужгородськоi
rricbKoi РадИ (далi за текстоМ - Ужгородський мiський тЬрцеrrгр)
запрвацуються цi правила вrгрр i шнього трудового розпорядку.

1.2. Правила вrrугрiшнього трудового розпорядку (дачi-за
Правшrа) мають на мЕгi забезпеченrrя чiткоi op.aHiiauii праlli, на;rежних
безпечшrх умов працi, пiдвищення ii продуктлвностi та ефеоивностi,
рiццонtцьце використашu робочого часу, змiцнення трудовоi дисциплiни.

l .3. Трулова дисrц-rгшriна забезпечусться створеншм необхiднrоt
оргаltiзаrriйплтх та економiчних yllroB дJul норм(цьноi високопродуктlлзноi
робогц свiдомим стtlвленюIм ло прачi, методtlми переконilннJI, BIr(oBttHIш, а
тiцож заохоченням за сумлir*rу прilцо. .що працiвникiв, що порушують трудову
-тtсtлп.пiну, застосовуютЬся заходи лисчилlпi нарного i громадйо io 

" 
*r"у.

1.4. ПравпЛа с обов'яЗковпмИ для впкопаппя BciMl учаспшкамптр!довпх вiдпоспн.

2. Порядок прийому i звiльненпя працiвпикiв
2.1. Прщiвrшп<и реалiзуrогь право

:оговорiв (кокгракгЬ).
на прilцо шляхом укJIадання трудових

2.2. Прп пр_ийпrяггi на роботу rцlацiвнтак зобов'язалтй подати:

ЗАТВЕРДЖУЮ

Уповноважеrп,rй .,редсrав

_2t{p.
.1v
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- зiцву про прийнятгя на роботу;
- паспорт або irrший документ, що посвiдчус особу;
- т?удову книrкку, оформлеку у встановленому порядку;
- :овiдсу про присво€ннJI iдекгифiкацiйного коду;
- зalяву на згоду обробки персонtшьцих данlоt згiдно Закону Украi'ни <Про
захист персонаJьнIо( данID() ;

- особисту медичЕу кнюкку,
У вrшадках, передбаченlл< зtконодtlвством, при приiшrяттi на роботу, яка

впмагае спефапьнlлк знань, громадяцин зобов'язаний подати документ про
злобугу ocBiTy (спефшьнiсть, квалiфiкацiю).

ПрIйrятгя на роботу без подання зазначених документiв не доrryска€ться.
При уклqдеrпri трулового договору заборонясгься вимtгати вй осiб, якi

rрlйrrшоться на роботу, BйoMocTi та докр{енти, подtlшfi яких не передбачено
закоЕод{lвством.

2.3. Право приiплати на робоry згiдно з Положенrrям мае дирекгор
Уrсюродського мiського терцеIrrру, за його вiдсутностi заступник директора.

2.4. Прийом на роботу оформлясгься нtк{lзом, що оголошуеться
щацiвlллtсу пiд пiдпис. В наказi повшпti зазЕачатись найменуваrшrя роботи
(посаш) та у!rови оIlлати працi.

2.5. .Що початку роботи за укIIаденим трудовш{ договором прщrвнrдс
Iювпнен бути ознайомлеrптй пiд пi.щплс з;

- з дiючим колективним договором;
- прilвилtlми вrrутрiшнього трудового розпорядку;
- посадовою iнструкчiсю;
- Положеннями про Ужгородський мiський терцеrrгр та його структурних

пt_розлiлiв;
- проЙденим iнструктажем по oxopoHi прачi i технiцi безпеки.
2.6. При прийомi на роботу може буги обумовлене угодою cTopiн

вшryбуванrrя з метою перевiрки вiдповiдностi пршriвника роботi, яка йому
Jор!ча€ться. Випробуваr+rя не встilновJIюеться при прийrrяттi на роботу: осiб,
пi пе досягJIи вiсiмнадцяги pokiB, молодlос робiтrпп<iв пiсля закiнчеrшя
цофесiйпflд( навчtIJьно-вIr(овнrо( закладiв, молодю( спецiалiстiв пiсля
зщiнчошul BшIIID( нzlвчальнID( закладiв, осiб, звiльнеrпос у з;rпас з вiйськовоi чи
fьтЕрЕативноi (невiйськовоi) служби, осiб з iшalrцHicTro, направленlD( ца
РОбОгУ вiдповйно до рекомеrцаlfi медtжо-соцiальноi експерflви.

Вtшробраrшя не встtlновJIюсться тtкож в irшlлк випад(ах, якщо це
щебачено з(коЕодtlвством.

2.7. Строк випробування при прийrrяттi на роботу, не може перевищувати
трох мiсяфв, дrя робiтrп.rкiв одного мiсця. Якщо працiвник в перiол
rпробувшtня був вiдсутнiй на роботi у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю
jo з ilшlл< пов€Dкних причиЕ, строк випробуванIя може бlти продовжено на
riшовiлну кiлькiсть днiв, протягом якLD( BiH був вiдсугнiй.

2.8. Коли строк випробуваrпrя закiнчl.вся, а працiвrппс продовжу€
Ерrщюкrти, то BiH вважаеться т€lким, що вLrгрим€lв виrrробування, i настушrе
розфвапlя 1рудЬЪого договору допускаеться лише на зiгtlльнLо( пiдставах.
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Якщо протягом строку випробуванtlя вст.lновлено невiдповiднiсть
працiвника роботi, на яку його прийнято, власник або уповноважений ним
орг€lн протяГом цьогО строкУ вправi розiрВати трудовиЙ договiр.

2.9. РоботодавеrФ зобов'язаrптй видати працiвниковi на иого, J\,\,tuD ,tJ(Lflylf| Бgлоlп rr!,iщUJникOвl на иого вимогУ
.rовiдку про його роботу в ycTaloBi, iз зазначенrrям спефальностi, квалiфiкацii,
посади, часу роботи i розмiру заробiтноi плати.

2.10. На Bcix працiвrпкiв Ужгородського мiського терцентру, що
Iропршiювiurи вцповiдно до вид(lного наказу про прийом на роботу понад п'ять
.TriB, ведlться трудовi кнюкки.

2.1l. ПриrпшrенIul трудового договору може мати мiсце тiльки по
пiдсгавах, передбачеrrrм законодавством.

прачiвrпк мае право розiрвати трудовшi логовiр, укладенrй на
невrвначений строк, попередивши про це власника або уповньважеrшй Hrлvr
орr,ан письмово за два Tlлlcli.

За домовленiстю мiЖ працiвIilл(оМ i роботодавцем трудовий договiр може
буги розiрва*rй i до закiнчешrя TepMiHy.

2.12. Приrпшеl*lя 1Фудового договору оформляеться н{lказом
(ровпоряджеНrrям) директора Ужгородського мiського терцеЕгру.

2.13. Роботодавець зобов'язанlй видати працЬнику його трулову ш{ю{.'(у
в день звiльнення з внесеним до цеi заrшсом про звiльнентtя.

2.14. Якщо працЬнш< вiдсугнiй на роботi в день звiльненrrя, то
робmодавеIр Ужгородського мiського терцеIrтру в цей деrъ надсилае йому
Iюштове повйомлецня iз вказiвкою про необхiднiсть отрr.шаrлrя lрудовоi
кЕDкки.

пересиrrаrпrя трудовоi кнюкки поштою з доставкою Еа заlначену ацресу
допускаеться тirьки за письмовою згодою прачiвrпп<а.

2.15. ПрИ звiльненнi працiвrшrка виIшата Bcix сум, цо йому Е.tлежать,
провадиться в день звiльнення. Якщо працiвrппс в деlъ звiльн.*о 

"Ъ 
праIцовltв,

то зазначекi суми мtlють бути вl.тгrлаченi не пiзнiше цаст)шного дня пiсля
пред'шленrrя звiльнеrпдu Праl{пцд19" вимоги про розрilхунок.

3. Робочпй час i час вiдпочrшку
3.1. Для працiвнжЬ Ужгородського мiського терцеЕпру встtlновJIюеться

п'rпценrий робочшi тI,Dкдень, KpiM тток, що праtцоють згiдно скJIаденого
грфrку чергувtlць.

Режим rтикiв У дського мiського
..i ]()к

на обiд
Jаrtiнчення понедiлок-ч

- :l] сt] I]я п'ятниця
.1rя соцiальних вiддiлення соцiшrьноi допомоги вдома:

.. ]!]li

на обiд

з 8 години 00 хвилин
з 12 години 00 хвилин до 12 години 30 хви.пин

о 17 годинi 00 хвилин
о 14 годинi 00 хвилин

з 9 години 00 хвилин
з 13 години 00 хвилин до 14
о 18 годинi 00 хвилинъкiнчення

понедiлок-п'ятниrц
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3.2. Згiдно ст. 50 КЗпП YKpaiiпl нормальна тривапiсть робочого часу дulBcix працiвникiв Ужгородського мiського терцеЕгру не може перевищувати
40 годпl на т,Dt(день. Можлизlй особлr,rвrлi .рабi* рйоr" деякш( пifoозлiлiв та
окр€мI.D( працЬникiв в Meжtlx дttного обмеження, що 

".r*Ъurоо.r"a"Jпрекгором Ужгородського мiського терцеЕгрУ за погод2кешцм з
ПрrlцпнIд(tlми

з.3. Напередоднi святковиХ i неробочЮ< днiВ Tprma,TicTb роботиско_рочу€ться на одну годину (oKpiM працiвнlжiв з скороченою тршалiстю
робочого часу). В тIr(.випа.щчrх, KoJlи неробочому святковому дню передуе
одпr або два вюriднi днi, трlвалiсть роботи це скорочуеться.

З.4. У зв'язКу з виробнИчою необхiДнiстю вст€lнОвлеrп.rй peжr.lrr,r роботиrюже бутп змiненIй на пiдставi Еж€rзу дирекгора Ужгородського мiського
тtрцеЕгру з обов'язковrд,r попереджеЕIrr{м про це прафвникiв.

3.5. Робота у вlо<iднi днi заборонясгься, за винrпком випадкiв,
псредбаченЮ< зttконодttвством Украi'rrи. Робота у святковi, неробочi та вlл<iднi
-шi компенсусться itшlим часом неоппачува"о.о вiдпочинку"або за бажаrпrям
працЬшпса при€дIати до_ вiдпустlсл при згодi роботодавЙ. При вирiшеннi
g"** оплати працi роботод{lвеtЕ керу€ться положешUIми статей кЗпП i
Ъкону Украilпл <Про огrrrату працi>.

3.б. При прлйомi на роботу, а т(кож пiд час дii трудового договору за
!тодою cTopiH може встановJIюватися неповrппi робо.пrЙ 

-деrь 
з вкзначенIlям

трtвалостi режиму робчу i огшати праФ пропорrчfolо вiдпрдцованому часу,
3.7. Працiвlпшам Ужгородського мiсiкого терцеlrгру щорiчно 

"uдч.."""осцовна вйrryстка трlша"riстЮ 28 календарrпо< днiв. ДирЙору Ужгородського
riськогО терцентрУ 35 календарнrлк днiв, заступtflдry директора 34 Йендарнi-pTl, юловноМу бухгаmеру 33 кшендарнi днi щЬрiчноТ основноiвйпустки.

3.8. Черговiсть надаш1,I щорiчrптх вiдгryсток визначаеться графiком
щ,lацI.я вiдrryсток на настуrплd pik, за погодкеt uIм з уповновtDкенимпрсдставникОм працiвlпп<iв до 20 грудня поточного року з яким працiвlпшси
вrийомrпоються пiд пiдmлс. При складаrшi графiкь вiдгryсток yp^*o"y"ur"
iЕr€реси установи, особистi irпереси гlрацiвникiв iu ,"о*rrйо"ri ii вйочшпсу.

3.9. Перенесення вiдrrygтки на irшrий час можJIиве тiльки у випадкtlх,
передбачеrпОк з.конодitвством i за угодою cTopiH. У разi перен.."Й щорiчноi
Bi,цlycTrrr,r, новий TepMiH ii надаl*lя вст€lновлюсться за угодою мiж прачiвнlжом,
згi.тlолзlуи, i дирекгором Ужгородського мiського терцеrпру.

3.10. На прохttнtи працiвнlжа щорiчна вiлпустка може надаватися!цЕтпнами за умови, що основна безперервна ii частина складатиме не менше
14 кшеrцарнrтс днЬ.

з.ll. За рiшеrшям директора Уlоородського мiського терцеЕrру
ryшiвtпш може бути вiдклrлсаний з вiдrryстки, з його згоди, тiльки у випадк.х,
перелбачеrпо< чинним з(конодtlвством.

3.12. За сiмеiтrшми обставшrами працiвr*rку може буги Еадана вiдпустка
бсз збережешrя заробiтноi шrатнi тривалiсть якоi визначена ст.25, 2б Кзпп
Уryаftш.



4. Осповпi обов'язкп шрацiвппкiв
4. l. ПрацЬrпп<и Ужгородського мiського терцеrпру зобов'язаlтi;
4.1.1. Вчасно, за 5-10 хвиJIин до початку роботи, фибуги на робоче мiсче

i пi.цотуватися до викон€lння cBoix трудовlо< оdов'язкЬ.
4.1.2. Почати роботу вiдповiдrо до режиму роботи, встановленому по

Уппrсродського мiського терцентру.

_ 4.1.3. Вшсонувати свосчасно i в повному об'емi робочi завдtlнIUI
(функцiональнi обов'язки), забезпечувати необхiдну якiсть вlшонуванш< робiт.
. 4.|.4. Вш<онувати н€кази та розпоряджеr*rя дирекцii Ужгородського

мiсъкогО терцеЕгру, безпосереднiх керiвникiв, вrrугрiшнi положеннrI, Ъструкцi
та irцпi локапьнi нормативнi акги Уrrсородського мiiького,aрц.ору.

. 4.1.5. .Щотршryватися вимог по oxopoHi працi, технiцi бЪзпеки, виробlшчоi
cmriTapii, протипожежноi охороrш, передбаченi вiдповiднrд,rи правилами i
iпструкчiями.

4.|.6. Втовати заходiв до негайного усунеЕюI причLш i умов,п€решкодкtlючюt або усruIад{юючID( норм{Uьну роботу, негаiпrо iнформувати
про це дирекцiю Ужгородського мiського терцеrrгру.

4.1.7. Ршriонаъно використовувати комп'ютерну i ilппу орrтехнiку,
байливо стави'ися до майна Уlшородського мiськоiо-т.рц"фу, Ё6"о*"о
використовувати MaTepiaп,r, елекгроеЕергiю i iншi MaTepiarrbHi ресурси.

4.1.8. .Щотрш.rуватися встановленого порядку Ъберiгаl*rя- комерцйноi
та конфiлеrшiйноi iнформачii, матерiаьrшок цilшоЪтей i докумеrпiв.

а.1.9. Пiдгршrувати на своему робочому мiсф чистоту i порядок.
4.1.10. Паrrrтги та прийvати iжу тiльки у встановлен,D( дrя IФого мiсцл<.
4.1.1 1. З пов€гою ставитися до колег, сприяти формуваl*по нормtlпьного

псrл<ологiчного мiкроклiмату в колекгIвi.

5. OcпoBlli обов'язкИ керiвппцтва Ужгородського мiського терцептру
5.1. Керiвrшrrгво Ужгородського мiського терценцу по вiдношеrпло до

працЬшпсЬ зобов'язано :

5.1.1, Правшrьно органiзувати праIцо працiвrлпсiв, закрirптги за кожним
робоче мiсце, забезпе.ш:ги безпечнi умови працi.

5.1.2. Забезпечиги робочi мiсця матерiальrп,п.rи i енергетичними
росурсами, iнструментами i устаткуванням, комл'ютерною i itшrою
qггехнiкою.

lб

З.13. Iншi види вiдпусток надаються працiвrrикам вiдповйно до чинного
зiцонодtlвства Украiни.

5.1.3. Вжrшати необхiднlл< заходiв
цавматизму праliвlпш<iв,

д.,rя профiлактики виробr+тчого

5.1.4. Неухильно дотримув{rтись вимог з€конодtlвства про працо, вживати
заlкодiв дIя сво€часного усуценнrt цричш{ i умов, що пЁреr*од**оr"
пщма_тьнiй роботi.

5.1.5. Забезпечувати систематиtIне пiдвищення дiловоi
ьза-tiфiкаuii працiвникiв i рiвня ix знань.

(професiйноi)
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5. 1.6. !авати чiткi вказiвки (розпорялженrrя) працiвrпткам, вимагати i
перевiряти своечаснiсть i точнiсть ix виконаlня.

5.1.7. Забезпечувати MaTepia.Tbнy заr{iкавленiсть в p€ByJbтaтax ix прщi i
загаJънID( пйсумках роботи.

5. 1.8. Вчасно здйсrповати ошIату працi працiвнlлсашr Уясородського
riського терцеtпру.

5. 1.9. Кокгроrповати суворе дотримашrrl трудовоi дисrштшirпr.
5.1.10, Пmаrпrя застосрання стягнекня до порушникiв трудовоi

шсrцпrrriни виносити на засИitнюI спецiirльно cтBopeнoi KoMicii.
5.1.1l. Застосовувати зttходи заохочеш{rI до працЬникЬ, якi покtlзали

lращi показшд<и в роботi.
5. 1. l2. Оргаliзовувати облiк робочого часу.
5.1.13. .Щотримратись

Iрудовш( договорiв для
тtрlпорiапьному цеlrгрi.

вимог трудового зirконодавства Украiни та
регулюванIul соцiально-трудових IrиT€lHb по

б. Заохоченшя за успiхп в роботi
б. l. За зрt}зкове виконашUl трудових обов'язкiв, пiдвищеr+rя ефективностii л<осгi роботи, полiгшення якостi iнформацiйно-консультатIiiпrого

uбс;rуговування, тривtцу i бездоганну роботу, новаторство в працi i iншi
]осfiнешul в роботi до працiвникiв терцекгру застосовуються наступнi зalходи
]:юхочення:

6. 1. l. оголошення подяки.
6. 1.2. Надаrrня премii (в межах фо"ду о.l,rати працi), вiдповiдно до

По_-lоження про премiюваrrня та Колективного договору.
6. 1.3. Нагородлtення грilмотою, подякою.
6.2. Роботодавеlъ мае право застосовувати й iншi заохочення. Вiдомостi

пр заохоченкя зttносяться ло труловоI кнюкки прачiвrrика. За особливi трудовi
хtс-т\,ги прачiвrrики представляються у вищi органи виконавчо'i влади до
зaю\очення, до н€городження грzlмотzlми, подяками, а т€кож званнrI крапIого
граriвника за даною спецiальнiстю.

7. Вiдповiдальнiсть за порушенпя трудовоi дисцпплiнп
7. l. Прачiвник несе вiдповiдальнiсть ]а порушення трудовоi дисцшrлiни,

ъ Totry числi за:
- систематичне невиконанtIя або неЕ€uIежне виконаншI без псlважних

г+lIнIlн обов'язкiв, покJIадеЕих на нього 1рудовим договором i rц.rми
Правппами,

- прогул (у тому числi вiдсугнiсть на робочому мiсцi бiльше цьох годин
rPoTшoM робочогО дня) без повIDкнLD( цричин (п. 4 ч. l ст. 40 КЗпП Украiпп.r);

- появу на роботi в нетверезому cTaHi, в cTaHi наркотичного або
tllIiсн.rцого сп'янiшlя (п. 7 ч. l ст. 40 КЗпП YKpairtlr);

- в irшlоt випадкtж, передбачешоt трудовим законодtlвством.
'1.2. За порушення Тудовоi дисщ.rп;rirлл до працiвrшлса може буги

-ToOoBtlHo 
тiльки один з таки)( заходiв стягнеttlш:
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7.2. l..Щогана.
7.2.2. Звiльнення.
l.J. ло застосрitння дисциплlнарного стягнення вiд порушЕика

необхйно взяти пояснешuI у письмовiй формi. Вiдмова працЬника вй дачi

7.з. До застосрitння дисциплlнарного

пoяснень Ее може буги перешкодою дlul застосувttння стягнення.
'l .4. .Щисциrшiнарне стягненнlI застосовуеться керiвниrцвом

Уlгороаського мiського терцентру, на пiдставi рiшенlrя KoMicii з вирiшення
ilа\{iнiстратИвно-господаРськlD( та фiнансових IrиTaHb по Ужгородському
ricbkoMy терцентрi, безпосередньо за виявленшIм проступку, tlпе не пiзнiше
оJногО мiсяця з дня його виJtвленнrl, не врilхов}.ючи часу звiлiнення працiвнlжа
Bi: рботи у зв'язку з тимtIасовою непрацездатнiстю iбо перебувшЙ його увiлtусгцi.

Дисrцлгr.гriнаРне стягнення не може буги накладене пiзнiше шести мiсяцiв
] дш вчиненIlJ{ проступку.

за кожне порушенюI трудовоi дrсцигцiни може бути застосовilно лише
oJHe дисцшlлiнарне стягнентrя.

при обраннi виду стягнення роботодавець Ужгородського мiського
тЕрцеtпрУ повинеН врЕIховувати ступiнь тяжкостi вчиненого простугп<у i
заподiяну ним шкоду, обставини, за якLD( вчинено проступок, i попередrпо
рооOту працlвника.

Стягнення оголоrrry€ться в наказi (розпорядженнi) i повiдомля€ться
цаuьшпсовi пiд розrп.rс.

7.5. Якщо протягом року з дш нtlкJIадешя дисщлплiнарного стягненшI
trрilцвшil<а не буде пiддано новому дисцlшлiнарному стягненню, то BiH
пfrа€lъся тtlким, що не M€lB дисцrшшiнарного стягненIu.

Якщо працiвник не допустив нового порушеш111 трудовоi дисIшrцrirпа i до
ппо ж проrIвив себе як сумлirrний працiвlпп<, то стягцення може бути зIяте доа-iнчеrпrя одного року, за поданням завiдувача вiддiлення, або саtrлого
цацЬшц<a.

. 
Протягом строку дii дисrшгшiнарного стягнення зtцод{ заохочеш{я до

]рщвIпш(а не застосовуються.
7.б. Правша вгrугрiшrъого трудового розпорядку вrшiшуються в вiмiлах

Еа BEJmoMy, доступному мiсцi.

Ъсц-ппик дхректора с-Ь Алла ЩЕРЕВЛЯНКО
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Додаток 2

ЗАТВЕРДЖУЮ

плАн
комплексших заходiв у

ншх
ш

{ирекгор Ужгородського

лUмlUtýксппх заходlв з охорошш працi по Ужгородському MicbKoMyтсрпторiальному центру соцiальпогоъбслуговування (надапшя соцiа.пь
послуг) департаментУ соцiальпоi полiтикп Ужrоролськоi ri."*оТi"л

па 2021 piK

Е
L
l

Еазва заходу

,,

Строк
викоЕання

Затрати,
грн.

вiдповiдальнi
виконавцi

3 4 5
l tроводити огляд Bclx
е-lектрприладiв, електродвигунiв,
шlггiв, пускателлей,

I е_,lек-грпроводки, на не
прlrгоднiсть в експлуатачii i при
iлеобхiдностi проводити свосчаснi
речонти
Ъбезпечити працiвн"кБ-

I вuповiдно норм засобами
:п:lвiдуа.пьного захистч

систематично Пейчi Ф.Ф
Лангазов I.M.

систематично
5000 Лангазов l.M.

. 
:-эI \ _,lярно поповнювати аптечки

: че]пкаментами першоi допомоги
_ t]_]llн раз в квартал

щоквартaшу 500 Островський В.А.

_ lt-lгоryвати опаJIювмьнl системиJ ,. Bcix пiдроздiлах до
] ;rовтня 202l року

до 1 ховтня
202l року Лангазов I.M.

_! тримувати вентиляцtйне та
l зспlрацiйне обладнання у гехнiчно-
_ ;а]агодженому cTaHi

постlино Лангазов I.M.

, хвести журнми, де фlксуватиl -]ове.fення iнструкгажiв ло ТБ i
_,fФтипожежномч захистi

щорlчно, на
початку року 50 Лангазов I.M

r Iроведення вступпого
(первшrного), вторинного
Етр]до:Dкlв з охоDони пrrаrri

згlдно норм Лангазов I.M.

_-.1азчання та перевiрка знань} .:вшвникiв з охорони працi
Червень

2021 року
Лангазов I.M.
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2 J 4 5
tsивчення правил пожежноi,
елеrгробезпеки, дiй у
надзвичайних сиryацiях i при
загрозi терористичних акгiв,
корисryъання газовими приладами

пrютягом
року

Лангазов I.M.

Првести технiч 
"Б 

оЙ.гlговування
та перезарядку вогнегасни KiB

Травень
2021 2500 Лангазов I.M.

Ъбезпечення про*олiен*
працiвниками профiлакгичного
хедично|о огляду

На протязi

рку
202l рокч

Островський В,А.
Iльку Г.О,

Првести технiчне обс.гrцовування
i первiрку на працездатнiсlъ
цrлжом гryску води з ресстряltigю
р:зультатiв первiрки у
спецiа.пьному журнмi облiку
тооriчного обслуговуванIrя
п(rкежних кра,н_комп.llекгiв не
ri.ще одпого разу на piK

Червень
202l року

Лангазов LM.

l Iров€сти елекгричнi вимiри та
rrпrМування елеrгрообладнання

Липень
2021

7000 Пейчi Ф.Ф.
Лангазов I.Mrlрвести технlчне обс.гцговуванIrя

-штранспоиу
Ло потребi 10000

Майор М.М.
Iфоведешrя стрхрання водiя та
arпrтвнспорry

Серпень
2021

2000
МайорМ.М.

господарством, iH?KeHep Jlпрацi 
'/

IВаП ЛАНГАЗОЕ
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Додаток 3

УжгородсьКий мiський територiальпий шентр соцiального
обслуговування (яадашня соцiальних послуг)

депдртамевry соцiальноi полiтики
Ужгородськоi MicbKoi ралп

протокол
загальних зборiв колектпву

_- _{:i)]lpoкy N91

П9rсl-rвi:
Ко.rекгив Ужгородського мiського терцеrrгру, в кiлькостi 50 осiб.

Гqrrва зборЬ: .Щерев;rяrжо А.В.
Ссryrrry зборiв: Мартиrпок А,А.

Irpr:or Jепшпй:
l. Розгляд та схвaцення проскгу Колективного доювор} rti;k

рбото-тапцgм та працiвниками Ужгородського мiського rерr.юрiаl""о.о
Егр} соцiального обсrryговування (надання соцiальнlоt пос}тl
Ечтя\|енцl соцiальноТ полiтики УжгородськоТ MicbKoT ради на 2021-2025
F.l l з _rо:rгками).
LC_qтlrr:

Зас-птrппса директора Щеревлянко А.В., яка запропонувzL,Iа розгjultптIl та
GцLIвтП про€кГ Колекгивного договорУ мiж роботод€lвцем та пршtiвникаrrи
ýrторо:ською мiського територiального центру соцiального обсц.гов1 ванrrя
(ВlаВця соцiаЛьнLD( пос.гryг) департаменту соцiальноi полiтики УжгоролськоI
Ё]*от ради на 202|-2025 роки (з додатками), у зв'язку зi змiною назви

f(Lк)с}'ВАЛи По ПЕРшоМУ ПиТАННЮ:
<Е} - оJноголосно, (проти)) - нема€, (утримаJIись> - нема€.

']tВ_LшIЛи 
По ПЕРШоМУ ПИТАННЮ:

схва.пrтти проскг Колекгивного договору мiж роботодавцем -га

тл-тiпrпшсаии Ужгородського мiського територiа;rьного центру соцiального
t'"}товранllя (надання соцiальних послуг) департаrеф соцiальноi
шiппоr УжгородськОТ MicbKoT ради на 20i|-2025 роки (з лолатками1, у,-lзý зi змiноЮ н€lзвц з€lкJIаДУ, режимУ роботи та розмiру соцiальниi
ryгйтавиплат.

rоша зборЬ. _ М *Й Алла ЩЕРЕВЛЯНКО

,r,ll itl Анеля МАРТИнЮк
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