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КОЛЕКТИВНИЙ ЛОГОВIР
Mirrr роботодавцем в особi начальника БасеЙнового управлiння водних

pecypciB рiчки Тиса та Первинною профспiлковою органiзацi€ю Профком
апарату Басейнового управлiння воднпх pecypciB рiчкш Тиса HL 202|-2024 рр,

I. зАгАльнl положЕння

l. [. Колективний договiр укладасться на ocнoBl чинного законодавства, при-

йнятих сторонаМи зобов'язань з метою реryлювання виробничих трулових i сошiа-

льно-економiчних вiдносин i узгодження iHTepeciB мiж роботодавцем - Басейновим

управлiнням водних pecypciB рiчки Тиса (БУВР Тиси) та Первинною профспiлко-
вою органiзацiею Профком апарату Басейнового управлiння водних pecypclB рlчки

a Тиса.

1.2, Сторонами цього Колективного договору с:

- роботодавець - Басейнове управлiння водних pecypciB рiчки Тиса в особi
його начальника Кисiля Олега Анатолiйовича, що дiе на пiдставi Положення "Про
Басейнове управ.rriння водних pecypciB рiчки Тиса" затверджене наказом .Щержав-

ного агентства водних pecypciB Украiни вiд 30 серпня 201l р. J"l! l49 (далi Робото-

давець), з однiеi сторони та;
- працiвники - Первинна профспiлкова органiзацiя Профком апарату Басей-

нового управлiння водних pecypciB рiчки Тиса в особi голови ПервиlrноТ профспi-

лковоi органiзацii .Цуркота BiKTopa Мироновича, що дiе вiдповiдно до Закону Укра-
iЪи "Про професiйнi спiлки", (надмi Первинна профспiлкова органiзацiя), з другоi
сторони,

Разом - Сторони.

1.3, Положення Колективного договору поширюються на Bcix працiвникiв
апарату БУВР Тиси незалежно вiд членства у Первиннiй профспiлковiй органiзацii
i с обов'язковими як для Роботодавця, так iдля прачiвникiв.

1.4. Басейнове управлiння водних pecypciB рiчки Тиса визнае Первинну
профспiлкову органiзацii Профком апарату Басейнового управлiння водних ресур-
ciB рiчки Тиса сдиним представником прачiвникiв, якому були делегованi права на

ведення переговорiв, розробку i ук.ладення зазначеного Колективною договору,
контролю за виконанням зобов'язань CTopiH в перiод його лii.

1.5. Колективний договiр може передбачати додатковi порiвняно з чинним
законодавством i угодами гарантii, соцiально-побутовi пiльги.

1.6. Змiни i доповнення до Колективного договору можуть вноситься тiльки
за взаемною згодою CTopiH, спiльним рiшенням Первинноi профспiлковоi органi-
зацii Профком апараry Басейнового улравлiння водвих pecypciB рiчки Тиса i Ба-

сейновим управлiнням водних pec)?ciB рiчки Тиса на зборах, або на спiльному за-
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ci,faнHi уповноважених CTopiH i оформляtоться
."Iективного договору, що с його невiд'смною
його дii.

у виглядi додатковоi угоди до ко-
частиною протягом всього строку

,i

усього строку його дiт В односторонньому порядку приймати рiшення, Що змiню-
ють норми, положення, зобов'язання колективного договору, або припиняти Тх дiю,

1.8. За невиконання зобов'язань по Колективному договору при вiдсутностi
об'ективних приЧин Сторони несуТь вiдповiдальнiсть у порядку, BcTaHoBJreHoMy
законом.

1.9. КоrIективний доt,овiр уклалений i BcTyttac в дiю з ltttя йоl.о tti.,Utисаtlttя
уповновiDкеними представниками CTopiH.

1.10. Колективний договiр лродовжуе дiяти до того часу, поки Сторони не
укладуть новий або не перег,rянуть чинний.

l .7. Жодна iз CTopiH, що уклали цей колективний договiр не може протягом

3

l,l 1. Сторони, цо пiдписапи Колективний договiр пiсля перевiрки виконання
зобов'язань звiт}rоть про ix виконання.

1.12. Роботодавець i Первинна профспiлкова органiзацiя Профком апараry
Басейнового управлiння водних pecypciB рiчки Тиса зобов'язуються протягом Mi-
сяця з моментУ пiдписаннЯ Колективного дОговору довести Його змiст до Bcix пра-
цiвникiв апарату Басейнового управлiння водних pecypciB рiчки Тиса.

Il. вироБltичI вцносини

2,1 . Сторони визначають, що головним завданням колективу е:
- забезпечення державного управлiння водними ресурсами. реалiзацiя дер-

жавнот полiтики у сферi використання, збереження та вiдтворення поверхневих
вод, забезпечення потреб населення i галузей економiки водними ресурсами.- реалiзацiя заходiв щодо розвитку водного господарства i мелiорачii
земель. експлуатаuiт водогосполарського комплексу та v iжгосполарських vелiо-
ративних систем якi знаходяться на ба.лансi водогосподарських органiзацiй пiдпо-
рядкованих БУВР Тиси, та здiйснення заходiв, пов'язаних iз запобiганням шкiдли-
воi дii вод у межах сiльських населених пунктiв та сiльгоспугiдь i лiквiдацiю ii нас-
лiдкiв. включаючи протипаводковий захист;

- впровадження у виробництво досягнень науки i технiки, енергозберiгаю-
чих та нових технологiй, передового досвiду роботи;

- цiльове та рацiональне використання бюджетних коштiв на експлуатацiйнi
заходи, що спрямовуються на мелiорацiю земель, сiльське водопостачанltя, реконс-
трукцiю та технiчне удосконалення дiючих систем, розвиток виробничих баз;- забезпечення водогосподарських об'€ктiв будiвничтва проектно-
кошmрисною документацiею, фiнансуванням, обладнанням та матерiалами на
ocHoBi вiдповiдних державних планiв;
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- забезпечення згiдно з законодавством контролю за до,rриманням режиму
об}tеження господарськоТ лiяльностi ца земJIях волного фонду, що знахолиIься в
хористуваннi водогосподарських органiзацiЙ БасеЙнового управлiння водних ресу-
pciB рiчки Тиса;

- проведення заходiв, пов'язаних з попередженням шкiдливоi дiт вод i лiквi-
Jацiсю наслiдкiв, включаючи протипаводковий захист сiльських населених пунктiв
l земельi

- здiйснення адмiнiстративних функuiй з контролю та управлiння дiяльнiс-
тю ]] i.цвiдомчих во.цогосподарських оргаttiзацiЙ.

Роботодавець зобов'язчсться:

2,2. Забезпечити прачiвникiв необхiдними матерiально-технiчними ресурса-
ми, комп'ютерним (офiсним) обладнанням для виконання виробничих завдань,
створити належнi умови працi.

2.3. Вживати заходiв по забезпеченню до,тримання працiвниками виробничоi,
Iрудовоi дисциплiни та Правил внутрiшнього трудового розпорядку БУВР
Тиси (додаток 8).

ПеDвинна профспiлкова оDганiзацiя зобов'язyс r ься;

2.4. Сприяти змiцненню виробничоi та трудовоi дисциплiни, виконаrtttя пра-
вил внутрiшнього трудового розпорядку.

2,5, Утримуватись вiд органiзацiТ стихiйних мiтингiв, страйкiв за умови
виконання Роботодавцем зобов'язань та положень цього договору.

2.6. /lомагатись правильноi експлчатаltii, збереженttя та раlliонального
використання обладнання, приладiв. переданих колективу для виконання робiт.

2,7, Проволити роботу шоло полiпшення виконання завдань праuiвниками.
органiзувати збiр пропозицiй та довести ix до Роботодавця, добиватись'tх реалiза-
uii'. iнформувати праuiвникiв про вжитi lаходи.

СТОDОНИ ДОМОВПЛШСЯ:

2,8. Запобiгати виникненню колективних трудових спорiв, а в разi виник-
нення - лрагнути Тх розв'язання шляхом переговорiв.

2.9. Забезпечити Bci необхiднi умови для ефективноТ роботи KoMicii tIo
розгляду iнли вiлуальних rрулових слорiв,

'|
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2.10. Неухильно виконувати взятi на себе зобов'язання.

IIL ТРУДОВI ВIДНОСИНИ

3.1. Ознайомлювати працiвникiв з Правилами внутрiшнього трудового роз-
порядку i умовами прачi.

3,2. Не вимагати вiд працiвника виконанкя роботи, яка не обумовлена трудо-
вим договором та посадовою iнструкttiсю. oKpiv випалкiв iаJIучення лраuiвникiв з
метою вiдвернення стихiйного лиха, втрати чи пошкодження державноlо майна,
захисту населення та у разi настання надзвичайних ситуацlй.

3.3. Скорочений робочий час з iнiцiативи Роботодавця запроваджувати як
виняток, обумовлений тимчасовими економiчними труднощами.

3.4.Здiйснювати прийом на роботу працiвникiв згiдно чинного законодавства.

З.5. Звiльнення працiвникiв проводити з безумовним дотриманням вимог
чинного законодавства.

З.6. Встановити ,гривалiсть 
робочого часу у вiдповiдностi з нормами трудово-

го законодавства та Правилами внутрiшнього розпорядку:
- тривалiсть робочого дня 8 годин;
- 40 голинний 5-денний робочий тиждень;
- початок роботи о 8.00 годинi за киiЪським часом;
- закiнчення о l7.00 годинi;
- перерва на обiд з 12.00 до l3.00 години.
Сторожi та диспетчери працюють вiдповiдно до встановленого для них

,Щля сторожiв встановлено:
- початок роботи: 8 год.00 хв.
- псрсрва Ila харч),tsаItllя rа вiшrочиttок: з l] год.00 хв. ло lЗгод_00 хв.
- закiнчення роботи:20 год.00 хв.
Тривалiсть робочого часу на день становить l l годин,
!ля диспетчерiв робота органiзовусться в чотири змiни тривалiстю 24 години

кохна.
У зв'язку з неможливiстю встановлення перерви, пiд час чергування диспе.г-

чера]!l нада€ться можливiсть приймання ixi протягом робочого часу, а також право
на KopoTKoTepпliHoBi перерви санiтарно-гiгiенiчного призначення (ст.66 КЗлII
}'краiни).

ТривалiстЬ перерви в роботi мiж змiнамИ мае бути не меншою подвiЙноТ .гри-

BanocTi часу роботи в попереднiй змiнi (включаючи i час перерви на обiд). ГIризна-

графiку роботи.
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чення працiвника на роботу протягом двох змiн пiдряд забороняеться (ст.59 КЗпtI
Украiни).

3.7, Загальнi вихiднi встановлюються у суботу та недiлю.

З.8. Надавати працiвнику, в зв'язку з сiмейними обставинами, вiдпустку без
збереження заробiтноТ плати строком до l5 днiв ( 90 годин ) у piK,

3.9. Встановити гарантовану тривалiсть щорiчноi вiдпустки згiдно Списк2
посаd mа професiй (заzапьнuй фонd), tцо наdаюmь право на dodamKoB,v вidпусmкч
(,Щодаток Nэ l'1, Спuску посаd mа професiй апараmу БУВР Tucu (спецiмьнuй фонd),
tцо наdаюmь право на dоdаmкову вidпусmку (.Щодаток Nэ |-|), Спuску посаd rпа
професiй вidокремленоzо пidрозdLчу <Biddilt комtl,цексноzо проекпування <Закар-
паrпrпявоdпроекmл БУВР Tucu> (спецiмьнuй фонd), u1o наdqюmь право на dоdап-
кову вidпусmку ([одаток 2).

Iнвалiдам I i II груп нада€ться щорiчна основна вiдпустка трива-rriстю З0
календарних днiв, а iнвалiдам III групи - 26 календарних днiв.

3.10. Жiнкам, якi працюють i мають двох або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB,
або литину-iнвалiла. або яка усиновила дитину. MaTepi iнвалiла ] дитинсlва пiдгру-
пи AI групи, одинокiй MaTepi, батьку дитини або iнвалiда з дитинства пiдгрупи AI
групи, який виховус Тх без MaTepi ( у тому числi у разi тривалого перебування мате-
pi в лiкувальному закладi), а також особi, яка взяла пiд опiку дитину або iцвалiда з

дитинства пiдгрупи AI групи, чи одному iз прийомних батькiв надасться щорiчно
лодаткова оплачувана вiдпустка тривалiстю l0 календарних лнiв без чрахl,ваlllrя
святкових i неробочих днiв.

За наявностi декiлькох пiдстав для надання цiсi вiдпустки
лiсть не може перевищувати 17 календарних днiв, cT.l9 Закону
пустки> No504 (96-ВР).

'ti загальна трива-
УкраТни (Про вiл-

3.1 1. Затверлжувати графiк щорiчних оплачуваних вiдпусток за погодженIlяNl
з Первинною профспiлковою органiзацiсю.

3.12. З метою забезпечення дiсздатностi БУВР Тиси органiзовувати (у
випадку виробничоi необхiдностi) роботу у вихiднi або святковi длli, до яких
зiл,лучати спецiалiстiв, водiiЪ з наданням iншого дня вiдпочинку або у грошовiй фо-
pMi у подвiйному розмiрi. Згiдно наказу по БУВР Тиси та вимог чинного законо-
JaBcTBa.

ПеDвинна ппоФспiлкова оDганiзацiя зобов'язчсться:

З.l3. Здiйснювати контроль за дотриманням працiвниками БУВР Тиси
Правил внутрiшнього трудового розпорядку передбачених чинним законодавст-
Bo\l та колективним договором.

3,l4. Контролювати дотримання Роботодавцем трудових та соцiалыlих tloplt
працюючих гарантованих чинним законодавством,

ь
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3.15. З метою забезпечення права прачiвникiв на вiдпочинок, узгодя(уtsаги з

роботодавцем графiк щорiчних оллачуваних вiдпусток з урахуванням прохань
працiвникiв.

роботодавець зобов'язчсться

4.1. В разi необхiдностi з без},мовним дотиманням вимог трудового
законодавства здiйснювати вивiльнення прачiвникiв пiсля використання Bcix
можливостей по забезпеченню роботою на iншiй вакантнiй посадi при yMoBi
наявностi у прачiвника вiдповiдноi квалiфiкацiТ.

пеDвпнна пDофспiлкова органiзацiя зобов'язчсгься:

4,2. Роз'яснювати працiвникам норми Трудового законодавства Украiни та
конlролювати його виконання Роботодавцем.

Ч. ОПЛАТА ПРАЦI

роботолавець зобов'язчсться

5.1. Оплата працi працiвникiв апарату БУВР Тиси здiйснюсться згiдно
штатного розпису затвердженого .Щержводагентством Украiни (пiдстава: Постаtlова
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiл 30 серпня 2002 року Л! l298 "Про оплату праlti
працiвникiв на ocHoBi Сдиноi тарифноi сiтки розрядiв i коефiчiснтiв з оплаr,и праtli
працiвникiв установ, закладiв та органiзачiй окремих галузей бюджетноI сфери>,
ttаказ1, MiHicTepcTBa еко-,rогii та природIlих pecypciB Украiпи вiл 02.06.20ll р,
л! l85).

5.2. Працiвникам, в межах фонлу оплати працi, встановлюються надбавки:
l) в розмiрi до 50 вiдсоткiв посадового окладу (ставки заробiтноТ плати, та-

рифноТ ставки):
- за високi досягнення у працi;
- за виконання особливо важливоi роботи (на с,трок ii виконання);
- за складнiсть, напруженiсть у робо,гi.
Граничний розмiр зазначених надбавок для одного працiвника не ловинен

перевищувати 50 вiдсоткiв посадового окладу. У разi несвоечасного викоцання за-
в:ань. погiршення якосri робоlи i порушення труловоi дисциплiни зазначенi над-
бавки скасовуються або зменшуються.

2) за почеснi звання УкраТни, СРСР, союзних республiк СРСР "заслужений"
- 20 вiдсоткiв посадового окладу (ставки заробiтноТ плати).

IJалбавка за почеспi звання встановлtосться працiвтlикам, якIItо iillя дiя-,ll-
HicTb за профiлем збiгасться з наявним почесним званням. За наявностi лвох або

+
бiльше звань надбавка встановлюеться за одним (вищим) званням. Вiдповiднiсть
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почесного звання профiлю дiяльностi працiвника на займанiй посадi визнача€ться

керiвником органiзацii.
3) За знання та використання в роботi iноземноi мови: однiсi свропейськоi, за

винятком росiйськоi, - 10 вiдсоткiв, угро-фiнськоi - l5 вiлсоткiв посаJlово-

го окладу (ставки заробiтноi плати),
Надбавка не встановлю€ться працiвникам. дJIя яких вимогами для зайняття

посади передбачено знання iноземноi мови, що пiдтвердх(ено вiлповiдним докуме-
нтом.

5.3. Працiвникам, в межах фонду оплати працi, встановлюються доплати до
посадового окладу (ставки заробiтноТ плати, тарифноi ставки):

за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх працiвникiв (за наявностi
eKoHoMii по фонду оплати працi) - 50 вiдсоткiв посадового окладу;
за сумiщення професiй (посад) (за наявностi вакантноi посади та eKoHoMii
по фонлу оплати прашi1 - 50 вiдсоткiв лосадового окJIадуi

- за розширення зони обслуговування або збiльшення обсяry виконуваних

робiт - 20 вiдсоткiв посадового окJIаду.
Зазначенi види доплат не встаttовлюються керiвнику органiзацii, ix засryпни-

кам, керiвникам струк,гурних пiдроздiлiв органiзацiТ та ii заступлrикам;
- у розмiрi до 40 вiдсоткiв годинноi тарифноТ ставки (посадового окладу) за

робоry в нiчний час за кожну годину роботи з l0-T години вечора ло 6-i
години ранку;

- за науковий ступiнь доктора наук - у граничному розмiрi 25 вiдсоткiв по-
садового окладу (ставки заробiтноi плати), кандидата наук - у граничному

розмiрi 15 вiдсоткiв посадового окJIаду (ставки заробiтноi плати). Зазначе-
на доплата встановлю€ться працiвникам, якщо ixня лiяльнiсть за профiлем
збiгаеться з наявним науковим ступенем. За наявностi у прачiвникiв двох
наукових ступенiв доплата встановлюеться за одним (вищим) науковим
ступенем. Вiдповiднiсть наукового сryпеня профiлю дiяльностi працiвни-
ка на займанiй посадi визначаеться керiвником оргакiзацii. ,Щокументи, що
засвiдчують наявнiсть наукового сryпеня та вченого звання, повиннi вiд-
повiдати нормам i вимогам, передбаченим законодавствомi

- за використання в роботi лезiнфекцiйних засобiв, а такох працiвникам, якi
зайняr,i прибиранням туалетiв, у розмiрi 10 вiдсоткiв tttrсацового (мiсяч-
ного) окладу;

- за роботу у важких i шкiдливих умовах працi - 4, 8 та 12 вiдсот,кiв, особли-
во важких i особливо шкiдливих умовах працi 16, 20 та 24 вiдсоткiв по-
садового окладу (ставки заробiтноi плати). Зазначенi доплати встаноRлю-
юlься прашiвникам на лiдсrавi атестацii робочих мiсuь за умовами llpatLi.
яка проводиться згiдно з чинним законодавством.

5.4. Водiям автотранспортних засобiв в межах фонлу оплати ttpalli.
встановлюються доплати до посадового окладу (тарифноi ставки):

- надбавки за класнiсть водiям II класу - 10 вiдсоткiв, водiям I класу - 25

Bi:coTKiB установленоi тарифноi ставки за вiдпрацьований час;

3
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- jlоllJlа,tИ за l{еIlормоtsациЙ робочий лень - у розмiрi 25 вiлсоrкiв'tарифrlоi
ставки за вiдпрацьований час.

5.5. Працiвникам, якi працюють за вiдповiдним графiком робiт, встаЕовленим
п. 3.6,Щаного Колдоговору, оплаry працi здiйснювати вiдповiдно до статей 73, l06
та l07 Кодексу законiв про працю.

5.6. Прачiвникам, в яких вiдповiдно табелю облiку робочого часу зафiксова-
но фактично вiдпрацьованi години понад норму, здiйснювати поквартмьний роз-
рахунок вiдпрацьованих понад норму годин та один раз на квартм нараховувати
оплату за понад норму вiдпрачьованi години,

5,7. Забезпечувати проведення iндексацii грошових доходiв працiвникiв згiд-
но чинного законодавства Постанови КМУ вiд |7.07.200З р. N 1078 (Про затвер-

дження Порядку проведення iндексацii грошових доходiв населення> (зi змiнами).

5.8. Надавати працiвникам матерiальну допомоry, у тому числi на оздоров-
лення, у cyMi не бiльше, нiж один посадовий оклад (тарифна ставка) на piK у межах

фонду оплати прачi, у тому числi й по спецiальному фонду, KpiM допомоги на по-
ховalння.

5.9. Працiвникам вiдокремленого пiдроздiлу <ВКП <Закарпаттяводпроект)
БУВР Тиси>, матерiальну лопомогу в розмiрi посадового окладу надаватIл в межах

фонлу оплати прачi, затверлженого кошtторисом по пiлрозлiлу.

5.10. З метою матерiального стимулювання високопродуюивноi та iнiцiатив-
Hoi працi, пiдвищення ii ефективностi, якостi, зацiкавленостi у досягненнi ii кiнце-
вого результаry та посилення персональноi вiдповiдальностi працiвникiв БУВР Ти-
си за виконання cBoii посадових обов'язкiв, доручену робоry або поставленi за-

вдання застосовуеться система премiювання та iнших заохочуваJIьних виплат (за

наявностi eKoHoMii по фонду оплати лрацi та на рахунках спецiальноlо фонлу.;.
Працiвникам БУВР Тиси та вiдокремленого пiдроздiлу <ВКП <Закарпаттяводпро-
еrr>> БУВР Тиси>> можуть встановJlюватись TaKi види премiй (долаток 3):

- премiя за виконання завдань i функчiй водогосподарськоi органiзацii здiйс-
нюсться у вiдсотках до посадового окладу за фактично вiдпрацьований час ra
особистого внеску в зага_пьнi результати дiяльностi у межах фонду оплати
працi, затвердженого кошторисом;

- премiя до святкових та ювiлейних ,чат (до професiйного свята - f]шя праttiв-
никiв водного господарства, Мiжнародного жiночого дня 8 Березня, Дня за-

хисника Украiни 14 жовтня та ювiлейних дат, починаючи з 45-рiччя та за ко-
жнi наступнi 5 poKiB). Розмiр таких премiй не може перевищувати l000/o по-
садового окJIаду;

- працiвникам БУВР Тиси може
виконання робiт, пов'язаних
просктiв мiжнаролноi технiчноi

встановлюватися заохочувальна виплата за

iз запученням коштiв та впроваджецням

допомоги (грантiв), спрямованих па розRиток

9



К o-,l е к rfl ав п u й lо ?ов i р 20 2 l - 2 0 2 4 202l

водноi галузi. Розмiр ,гакоТ заохочувальноi виплати пе може перевиl]lувати
l500z посадового оклад} в розрахунку на мjсяць з врахуваltлlям,

передбачених кошторисами грантових угод таlабо партнерських угод,
видаткiв на оплату працi,
KoHKpeTHi умови ,га критерiТ нарахування премii встановJlююI ься )

вiлповiлноvу положеннi лро лремiювання та iншi заохочувальнi виплаlи
(додаток 3).

5.1 1, Працiвники БУВР Тиси, мають право бути залученими на платнiй осно-
Bi до виконання робil. пов'язаних iз залlченням кошliв га впроваджеtltlям ttpor KliB
мiжнаролноi технiчноi допомоги Свропейського Союзу та отримувати вiлповiлн1,
olulaTy за tsиконану робо,гу у виt,зtялi винаl,ороли, лоllJlа,tи або Irp.,Mii. ts Ilоряль.) la
розмiрах, передбачених вiдповiдними Грантовими та,/або Партнерськими угодами
на впровадження просктiв мiжнародноi технiчноi допомоги.

5.12. Працiвникам, прийнятим на роботу у БУВР Тиси за сумiсництвом (зов-
нiшнiм або внутрiшнiм) або за трудовою угодою на виконання обов'язкiв тимчасо-
во вiдсутнього праuiвника. лреviя Hapa"xoBlcr ься за рiшеяням керiвника органiзачii
га 1 вiлповi:носriло положенttя про преviювання та iншi заохочlвальнi виtt,t;1,Ilt
(додаток 3).

5.13. При наявностi коштiв на рахунках спецiального фонду (вiд надання по-
слуг, благодiйних BHecKiB) надавати матерiальну доломоry та одноразову грошову
виплату:

- одноразову грошову виплату здiйснювати працiвникам при лриttиllеtllti
ними трудових вi,lносин за угодою cTopitt. за )мови. tцо TaKi прlIIiвники лосяI rи
всl,ановленого законодавством ltенсiйноl,о BiKy та мають стаж робоr,и в БУI]l) l'иси
:о l0 poKiB - у розмiрi - 2-х посадових окладiв (тарифних ставок); вiд l 0 до 20 ро-
KiB - З-х посадових окладiв (тарифних ставок); вiд 20 i бiльше poKiB - 4-x посадових
оклалiв (тарифних ставок).

5.14. Виплату заробiтноi плати здiйснювати двiчi на мiсяць, за перltу пoJro-
вину мiсяця - l5 числа, остаточний розрахунок - 30 числа.

Первинна профспiлкова оDганiзацiя зобов'язyсться:

5.15. Прелставляти i захищати iнтереси працiвникiв БУВР Тиси у сферi
оп:rати працi, здiйснювати контроль за дотриманням чинного трудового
ftrконодавства.

,lo
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ЧI. ОХОРОНА ПРАЦI

6.1. Сторони визначають своiм обов'язком спiвпрацювати в справi
збереження здоров'я i безпеки прачi покращення 'li'yMoB, що передбачено:

- функчiональними обов'язками i вiдповiдальнiстю керiвникiв i посадових
осiб у питаннi охорони прачi:
- оцiнкою стану умов прачi на робочих мiсцях;
- планування\,1 та виконанняv заходiв по покрашенню умов прашi i

виробничого побуту (,Щолаток Nэ 4).
- забезпечити потребу в сltецодязi лрацiвникiв вiддiлу експлуатацij AII]C
<Тиса>, згiдно штатного розпису.
- забезпечити потребу в спецолязi прачiвникiв вiлокремленого пiлрозлi.lу
<ВКП <Закарпаттяводпроект) БУВР Тиси> згiдно списку працiвникiв вiло-
кремленого пiдроздiлу ВКП <<Закарпаттяводпроеклi БУВР Тиси
([одаток Л! 5).

Робоr o]laBet(b зобов'язус,гься

6.2. ,Щотримуватись i виконувати Положення Закону та нормативttих aKTiB з
охорони працi.

6.3, Забезпечити сво€часне виконання комплексних заходiв шlодо нормативiв
безпеки, гiгiсни працi, створення безпечних i нешкiдливих умов праui.
забезпечувати згiдно норм безоплатну видачу спецодяry, спеuвзуття та iнших
засобiв iндивiдуаJlьноl о захисту працiвникiв волноl,о l,осIlоларс,rва за]верлжених
Наказом ,Щержкомiтету УкраТни з промисловоi безпеки, охорони rtpatli та
гiрничого нагляду вiд 12.10,2009 року NlI 169.

6.4. Проводити аналiз стану та причин виробничого травматизму i

профзахворювань, розробити та реалiзувати заходи щодо запобiгання нещасних
випадкiв та профзахворювань.

6.5. Проводити навчання з охорони працi.

6.6. Приймати учасlь у розслiлуваннi нещасних випадкiв. шо стilлися на
вllрбництвi та здiйснювати конlроль за виконанням заходiв по ii полередженню,

ПеDвпнна пDофспiлкова оDгаrriзацiя зобов'язyсться:

6,7. Проводити роз'яснювальну роботу з охорони працi серед працiвникiв.

6,8, На запрошення Роботодавця приймати 1часгь у розслiлуванIli нешасttих
э;::lз:кiв, шо ста,qися на виробництвi, проводити роз'яснювальвi захоли по ix
:t\:1ере.];+(енню.

11
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VII. СОЦIАЛЬНI ГAPAHTIi. ПIЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦIi

7.1. При наявностi можливостi надавати матерiальну допомогу:
- по можливостi надавати працiвникам БУВР Тиси (включаючи пенсiонерiв,

ветераяiв працi) матерiальнУ допомоry на придбання сiльськогосподарськоi проду-
кцii (овочi);

- надавати додаткову, згiдно з законодавством, матерiальну допомогу на
поховання, при народженнi дитини, при звiльненнi працiвникiв з iнiцiативи
роботодавця, багатодiтним та мапозабезпеченим сiм'ям;

- видiляти кошти на оплату лiкування працiвникiв;
- заохочувати лрачiвникiв i BeTepaHiB пiдприсмства в зв язку lз святами,

ювiлейними датами;
- надавати одноразову матерlальну та lншу допомоry молодим сiм'ям.

первинна профспiлкова опганiзацiя зобов'язуtr.ься

7.2. Сrтрияти соцiальнiй захищеностi працiвникiв БУВР Тиси в питаннях
пiдвищення )(иlт€вого рiвня, здiйснення принципу соцiапьноТ справед.ltивостi в
оплатi працi iстимулtованнi працi, надання додаткових соцiалl,но-побутових rriлl,г.

7.3. Систематично вести контроль за виконанням умов .Щоговору, доц)иман-
ням КодексУ Закону про працю, iнших законодавчих aKTiB, що стосуються оплати
працi, використання стимулюючих доплат i надбавок.

7.4. Використовувати кошти Первиннот профспiлковот органiзацii на культу-
pнo-MacoBi заходи, роботУ з дiтьми, надавати посильну матерiальну допо"о.у tru
зверненнЯ членiв ПервиннОi профспiлковоi органiзачii i iншi захоли згiлrrо заr]lrср-
дженого кошторису i поступлення коштiв на цi цiлi.

vIIt, гдрАнтIi проФспIлковоi дIяльностl

Сторони домовплись:

8.1 , Роботодавець надае Первиннiй профспiлковiй органiзаuii в безкоlltтовне
користування необхiдне для роботи примiцення, засоби зв'язку, по можливостi
rранспорт та несе витрати по ix утриманню.

8.2. Роботодавець цомiсячно, одночасно iз виплатою заробiтноi плати злiйс-
шос безготiвкове утримання BHecKiB з наJIежних працiвникам виплат i переказуе ix
на рахунок Первиннiй профспiлковiй органiзацii,

8.3. Первинна tlрофспiлкова оргаttiзацiя заохочус працiвttикiв бухгаl,герiТ за
}тримання та перерахування профспiлкових BHecKiB.

ll
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IX. РОЗВ,ЯЗАННЯ,ГРУДОВИХ КОНФЛIКТIВ

СТОDОНИ ДОМОВИЛИСЬ:

9.1. Сторони погодж),ються, що при вирiшеннi питань в рамках цього
Колективного,Щоговору необхiдно уникати конфронтацiйноi тактики.

9.2. При виникненнi трулових конфлiктiв Роботодавець i Первинна профспi.
лкова органiзацiя забезпечують розгляд конфлiкту в установленому порядку:

- до 7 днiв в Первиннiй профспiлковiй органiзацii, з видачею на руки прачiв-

нику виписки з протоколу засiдання KoMiciT.

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАЦНЯМ КОЛШКТИВНОГО ДОГОВОРУ

СТОDОНП ДОМОВПЛПСЬ:

l0.1. Визначити осiб, вiдповiдальних за виконання положень l]оговору
(l]одаток Nэ 6).

l0,2. Контроль за виконанням ffоговору здiйснюе спiльна робоча комiсiя
представникiВ CTopiH, яка вела переговорИ щодо його укладення, Склад KoMiciT

дода€ться (Додаток Л! 7). Роботодавець i Первинна профспiлкова оргаttiзаLtiя звi-
тують перед працiвниками про виконанця колективного договору лва рази на piK.

l0.3, При виявленнi порушеttь виконання !,оговору зацiкавлена в Тх ycyHcHtti

стороца письмово iнформус iншу сторону flро порушення.
l0.4.Y разi виявленнЯ порушень, СторонамИ у тижневиЙ repMiH лровtljtя гься

ttpoBe"letti взасмнi коItсу.tlь,гацiТ i прийttяте рiшсння.
l0.5, Для проведення спiльних консультацiй щодо проблемного IIи,l,ання

Сторонами створю€ться робоча комiсiя з однаковою кiлькiстю представникiв вiд
кожноi з CTopiH.

10.6. Хiд виконання .Щоговору розглядасться на спiльних засiдаrrнях БУВР
Тиси i Первиннiй профспiлковiй органiзачii, пiдсумки - на збора-х праltiвникiв,

10.7. Кожна iз CTopiH безпосередньо несе вiдповiдальнiсть за виконаlrня
взятrrх зобов'язань.

xl. с]] р8цдIiдQ1-8_ЕQд_у

l1.1. Сторони дiйшли до згоди, що Колективний договiр вступас в силу з

D.0'7 ,2021. р, i дiс до прийнят,гя нового,

вiд Роботодавця Вiд Первинноi профспiлковоТ
ооганlзацll

Р Тиси Го м апара,гу

lз

начаlrьнrrк Б

о.А.Кисiль

Б

1[урко,г
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Додаток
Ю"

Р Тиси

олег КИСIЛЬ

202l р.

л!1
"поI,оджЕно"
fолова ППО профком

список
fiосад та професiй (загальний фонд),

що надають право на додаткову вlдпустку

_]
г.8

r.8тl

"зАтвЕр

к#
Wi"ъткяll";

:i:ilyýsr+,

JlH*дlft,"i,iiiи тясд

Фа з9зt.92

л!
пlп

Назва посад та професiй
Вiдпустка в

каледарних днях Всьо-
го

Обгрун-
туванняосновна додат-

кова
5

1 Начальник БУВР Тиси 24 6 з0
застчпники начальника 21 6 з0 ст.6, ст.8

3 ПровiдЕий аудитор 24 6 30 ст.6, ст.8
1 Уповноважений з антикорупчiй-

Hoi дiяльностi
24 6 з0 ст.6, ст.8

) Начальники вiддiлiв 24 6 з0 ст.6, ст,8

6 Заступники начальникiв вiддiлiв 24 6 з0 ст.6, ст.8
Провiднi (фахiвцi): з викорис-
тання водних об'скгiв; з публiч-
них закупiвель; з AIBC ( Тиса); з

ГIС; з проектно-кошторисноi до-
кумевтачiТ: iз зовнiшньоекономi-
чних питань; геодезист; iнжене-

ри; xiMiK; гiлрологи; гiдротехtri-
ки; MexaHiK; еrrергетики; еконо-
мiсти; бухгалтера; юрисконсуль-
ти.

24 6 з0 ст.6, ст.8

с,бJЭ
"r.б 

сЦ
ст.6. ст.8

Водii легкових автомобiлiв 24 6 з0
спетчсра 24 6 з0

а Завiдувач господарством 24 6 з0

.,9ц
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ffодаток Л! 1_1

УВР Тиси

();lсг KllCLiIb

аа

список
посад та професiй апараry БУВР Тиси (спецiальний фонд),

що надають право на додаткову вiлпустку

2021 р.

-погоджЕно,,

l

qы

Ns
пп

Назва посад та професiй
вiдпустка

в к:rлендарних
днях

Всього об-
грун-

туван-
ня

основна додат-
кова

l 4
l Провiлний гiдротехнiк 21 6 30 ст.6

ст.8
Провiдний xiMiK 6 з0 ст,6

ст.8

lý

,,.,,,,,.lii;^

;iii;,дP]ty
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.Щодаток Nэ 2

УВР Тиси

лег КИСIЛЬ

2О2| р. 202l р.

список
посад та професiй вiдокремлений пiдрозлiл- "Вiддiл комплексного проекry-

вання "Закарпаттяводпроект" БУВР Тиси"
що надають право на додаткову вiлпустку

"пого.
fолов

и1;1-1;,ý

,Р-iiйоij];
a.; {Jar]aoi'

Ns
пп

Назва посад та професiй
Вiдпустка

в календарних
днях

Всьо-
го

Обгрун-
тування

основна додат-
кова

I 1 4 5 6

] начальник 21 б 30 ст,6, ст. 8

Заступник начальника з питань
бухгалтерського облiку та звi
THocTi

24 6 з0 ст.6, ст, 8

Геодезист I категорiТ 24 6 з0 ст.6, ст. 8
] Керiвник ли 24 6 з0 ст.6, ст. 8

] Провiдний: eKoHoMicT, iнженер
1-
з програмного заоезпечення,
гiлротехнiк, гiдролог, геолог,
геодезист, фахiвець з проект-
но-кошторисноi документацii

24 6 з0 ст.6, ст. 8

6 Водiй 24 6 з0 ст.6, ст. 8

l€
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БАСШ,ЙНОВЕ УПРАВЛIННЯ ВОД}IИХ PECYPCIB РГIКИ,ТLIСЛ

ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ВОДНИХ PECYPCIB УКРАILИ

з;: "27" березня 2020 Р,

Про деякi гtитапня оплати працi
працiвнлlrriв БУВР Тиси та керiвникiв
\tiжрайонних управлiлtь водного
господарства

нАкАз

Уrкгород N! 18

ВiдповiдлIо до Бюджетного кодексу УкраТни, Закону УкраiIIи

(Про оплату працi>>, постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiл 30 серпня

2002 року Nэ I298 <Про оплату працi працiвникiв на ocHoBi Сдипоi тарифноi

сiтки розрядiв i коефiцiснтiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та

органiзацiй окремих галузей бюджетноi сфери> (зi змiнами), rrаказу

MiHicTepcTBa екологii та природних pecypciB Украiни 8iд 02 червня 2011

lоку Nэ 185 <Про r,ьtови оплати праiti rtраlliвлtикiв на ocIIoBi Слиноi тарисhrоi'

сiтки розрядiв i коефiцiснтiв з оплати лрацi працiвJ{икiв органiзаltiй

rtелiорацii та ]]оllLlого господарства ,Щерrкавноrо аген.I.ства водних pecypCiB

}'краiни>l (зi зллiнапlи), заресстрованого в MiHicTepcTBi lостицii УкраiЕи 16

зервня 2011 роrtу за }Ф708/1944, наlrазу Державного агентства воlцIих

:зсr,рсiв Ylqlaitl;.l Bi.l 26 0З,2020 poKv _Nl279 <Пllо леяttti пlrгаттlllt оппптll пtllttri

керiвникiв органiзаrliй, цо напежать до сфери управлiння !еРТtавlIОгО
агентствil волних рес5 pciB Укр.ti'ни,,.

Н_{КАЗУЮ;

l. Заtверлllтlt Полоrl:еttttя про прсrlirоваttltя .r illшi заохочувалt,t,i

:::платr.т IIрецiвltt.tlriв Басейlтового -lцlлвлiIlltя волtлт.iх 1lccl'pciB рjчкlJ Тисх. ]Jro

:o.]aeTbcrI.

2. Затверл tl, Пolto;t,ett;ll tl1.o llpet,i,oBatt:tя ,]а illmi заохочувальtti

;::плати TtepiBHиt<iB мiлtрайоннll,к 1,лрпвлiнь водногJ господарстваJ U{о

l7



.fодаеться.

3. Затверлити положення про премiювання та irrшi заохочувалr,rti

виплати працiвIrикiв вiдокремленого пiдроздi;rу

проектування "Закарпаттяводпроеltт" БУВР Тrtси",

4, Полоlt<ення набувають чинкосri з дня

затвердження нових,

5, Визнати такими, цо втратили чиннiсть, накази Басейнового

управлiння водних pecypciB рi.Iки Тиса вiд 06 липня 2016 р. J{э51/1 <Про

затверджеrIня IIоло;кень про преп,lirоваrпя керiвtIиttiв tчtiтсрайонних управлittь

водЕого господарства та працiвникiв апарату БУВР Тиси>, вiд 25 :tютого

2019 р. Nl12 <Про внесення змiн до Полоrкення про премiювання працiвникiв

апарату Басейнового управлiння водrrих pecypciB рiчки Тиса до товiлейних

лат, професiйних свят та за виконання важливих доручень), вiд 04 червня

i0l5 p,.r']o I ,l],,U 1.1]l,(г-)t:CllI ,l по,lо;l..,llь uо_.l ttpcrlit.lB.,HlIя лр_ц,вltllI:i,

апарату БУВР Тиси>, вiд 20 квiтня 2012 р. Nэ27l1, <Про затвердrкеl;l;я

положень щодо премiювання прецiвникiв апарату БУВР Тиси, керiвних

Працiвникiв ltlilкрайонтtих упрrвлiнь водного господарства за виконаI]ня

робiт. пов'я,згttlх iз ,.r,l.)чсttttяrl tcou.iB га впровdцженням лроекriв

rrilкrtародllоi Tcxtti.tttoi лоIlоt\lогil QpalrTiB), спрriл,lова{ll{х rIa розвllIок laJ])]L

водного господарства).

6.Начальникам мirкрайонних управлiнь водного гос[одарства

забезлечttги розробку поло)ксIlь лро премitовання тэ iншi заохочувалыli

виппати працiвлIикiв мirкраt)iонних управлitlь водного господарства,

7. KoH,t,po"rb за виконаlittям цього наказу запишаIо за собою.

- "Вiддiлу комплексного

що додаеться,

пIдписання 1 дlють до

Начальпиlс БУВР Тшси О.А, Кисi.ць



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ БУВР ]'иси
в iд 27_бср_qэпя2!1Qр, Ns.!ý

полоIttaння
про препriюванНя та iншi заохочУвальнi виплати працiвниlсiв

Басейнового управлiнtlя водних pecypciB рiчки Тиса

],По.поrкення про премiювання та iHltli заохочувальнi виплати працiвникiв
Ьзitнового управлiння водних pecypciB рiчки Тиса розроблено вiдповiдно J{o

Ь,:;кетного кодексу Украiни, Закону Украiни <Про оплату працi>, постанови
ý:б:зеry MiHicTpiB УкраТни вiд З0 серпня 2002 року J,tl 1298 <Про оплату працi
*_:*:BHIIKiB на ocrtoBi Сдиноi таllифноi сiтки розрядiв i коефiцiснтlв ] oIlлalll

-з:ri працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетrlоi
:с_еэlu (зi змiнами), наказу MiHicTepcTBa екологiТ та природних pecypciB
!':tраiЪи вiд 02 червня 2011 року J'fl 185 <Про умови оплати працi праuiвнtпсiв
::: ocHoBi Сдиноi тарифноi сiтItи розрядiв i коефiцiснтiв з оплати працi
:_;ацiвЕикiв оргаtliзацiй мелiорацii та водного господарства,Щержавлtого
:-lнтства водних pecypciB Украiни>, заре€строваного в Мiн'юстi 16 червня 201i
: .:,. зl Nч 708/t9.,l:1 (зi зьliлrаltll) i BcTaltoB,rtoc ttорядок премiIовlннrt tа iltltIttr
]:о\очувапьн]iх lзиплат працiвнI.1кiв Басейнового управлiння водних pecypciB
::;ки Тиса,

2.Премiювання та iuшi заохочувальнi виплати прапlвникам БУВР 1иси
.,эоводятьсr] з MeToIo матерiального стимулюванця високопродуt<тивноi ra
::i:tiативноТ працi, пiдвищення ii' ефективностi, якостi, заiн тересо ван ocr i 1

:_';ягненн, ]J _tiнttеього резу,IDld.} ld по*илення персон.lльноi вiдIIоьi-rальнос ti
:: ]ог\чеl|) гл;о" 

-l6. посI:lJ,,lс]l {.,в,,]], ,l,

Э.Ilрацiвнrtкалr Б\'l]Р lliси Nluri) Lb Bu tJцовrIюваl ись raKi види премiй:
l) премiя за виконання завдань i функцiй водогосrrодарськоi органiзацii;
2) премiя до святltових та ювiлейних дат.
4.Премilовання здiйснтосться у вiдсотках до гIосадового окладу за

::1тично вiдrrрацьований .тас Tlt особистого внеску в загальнi резуль]irти
:_-.,-:bHocTj у межах сРонлу оtlлати Llрацi, за,]верд)](еllого l(оu]торисом,

5,P.,,tri1, l,j]\,,l ,,l ,,,.,,1.1,,lj. ,.B_l.,ttb , ,l])llK iй во:Iогоспо]Jрсл{l,i
.':.анiзацtl ви,jнJt]а( lLся з )I\а\увпнням г.,ких KptttepiIB:

l) своечаснiсть та яltiс,rь виконання завдань, визнааlених l]оложеIJням про
э(1_]огос лодарс ь l(y о;ltаtliзаuiю та llосадови\4и iнсгр1,<чiяr,lи. наказiв та доручень
Нзча.,lьниl<а БУВР 1'иси, сво€часне надання вiдповiдей на листи irtших
::. :нiзаuiй tl vеrt,зх tсоrlпс,еt,ui',;

l l ]лlисне lI'Я ]:lХoлLj. lLc, .ПГи!IптL
::;анiзацii;

З) взаеtчtолiя з,L,сlэtiторiальнr.tми opl анами f ]ерltсводаrгентства;
4) свосчасне iiаповнення Двтоматизованоj системи <Юридичтri особи>

С:иного peccrpy об'сt,l iB дeprtcaBlto'i влзснос,li,
Премiя за виltолlання завдаllь i фунrtuiй водогосподарськоi органiзаrlii

:зDахоl]усться шцомiсячно та цок]]артаJlьно разом з iнформацiйною довiдкоtо
-;о дiялы,Iiсть оllганiзашii (ло,rtаткt.t 1 та 2 до цього Полоlкешня).

позвиткч воlIогосподапсько]

l9



При виявленнi формального та бездiяльного (пасивноrо) пiдхо,чу ло

:o"unno 
""робн"чr.l< 

та уrrравлiнських функцiй працiвником начмьник БУВР
Tz:a уоже прийняти одпЪоЪiбп" або за поданням заступник,iв чiz керiвникiв

-тЕ}атурних пiдроздiлiв рiшення щодо зменшення розмiру премii окремих
-::::jзнllкiв або гIозбав:с,ння преltii повl tiс'гкl.

працiвники повнiстю або частково позбавляються премii за виконання

=ь-:ань i функчiЙ водогосподарськоi органiзачii за порушеннJI чинного

зzгонодавства та виробничi упущення, зазначенi у додатку 4,

б.розмiр препIii'до святкових та ювiлейних дат (до професiйного свята -

Jяя працiвникiв водного Iосподарства, Мiжнародного жiночого дня -8 Березня,

-]вя захиоцика Украiни-14 жовтня та ювiл9йних дат, починаючи з 45-рiччя та за

тс:;пi наступнi 5 poKiB) не може ПеревипIувати 100 0% посадового окладу,

7.OKpiM премiiл, визначених у пунктi З цього Положення, працiвникаirt

уохе встановлюватися заохOчувальна випrIата за виконання робiт, пов'язаних iз

затченням коштiв та впровадженням проектiв мiжнародЕоi технiчноi

:опомоги (грантiв), спряпловаtrlлх lIa розвиток водноi галузi.

Заохочувальна виплата за викоцання робiт, пов'язаних iз залученняNl

:<o_ljTiB та вiIроваjIхенняNI проеttтiв мiirtнарОдних технiчлIих допомог (грантiв)

з;|:L]ачусться на пiлставi пiдтвердженr'tя виконання показникiв, визначених у
:о:атку 3 за умови:

1) своечасного i якiсного виконання договiрних зобов'язань (вiдсутнiсть

;етензiй замовни ка):
2.; наявностi коштiв для заохоч)ва IbHoT виплаlи.
Розмiр заохочувальноi виплати за виконання робiт, пов'язаних iз

]а,l\ченням коштiв га впровад)(енням просктiв мiжнаролних технiчних допомог
,-paHTiB) не може перевищувати 150 % фонду посадового окладу в розрахунку
_-_: rIiсяць.

Виплата заохочувальноi виплати за виконання робiт, пов'язаних iз
р'lг]енням кошriв та влров?l)кегIням лросктiв мilкнародних лехнiчних допомог
,7aHTiB) здiйснюсться в межах, перелбачених кошторисом грантовоi угоди
- або парl Hep;,l(, 'i 

). одll B;,bt.Kio пd оп.trt1 лpatli,
Працiвникrr повнiстю або частItово позбавляtоться заохочувалпьноi виплати

- виконання робiт, пов'язаних iз залученням коштiв та впровадженням
:]oeKTiB пliжHapojttttlx технi.тtlих лопоirлог (грантiв) за порушенrrя чинноrо
fаi(онодавства та неякiсне виконання договiрних зобов'язань (додаток 4),

8, ГIерсональна вiдповiда_пьнiсть за достовiрнiсть нарахування та виплати
:реrriЙ та iнших заохочува]Iьних виплат покпадаеться на керiвника та головного
бlхгалтера,

l,,, паLiальt] IIк q)] HaHcol]o-
економiчного вiддiлу БУВР Тиси Г.I.,Щубович

Jc



flолаток 1

до r[олоп(е1,1ня про премilовання та lHtUl

raoxl)rп в:lльнl sилл.,,] и працiвникiв Басеl]нопо] о

управлiнfiя водних pecypciB рiчки Тиса
(п),jlк1 5)

!IоN{lчЕого

Список
працiвникiв для премiювання

пiдпис Власrrе iм'я ПРIЗВИЩЕ

Погодr(ений розмiр премii7 гривень
Найменуваняя посади,

прiзвице, iм'я, по батьковi

J1



Iнформацiйна довiдка про робоry органiзацii

Лодаток 2

ло Полоrlrеtlня про прелljювання та iH uli
заохочуватtьrri вигlла,t,и прхцiвникiв БасейlIоRоI \r

управrriItня волпих pecypciB рiчки Тиса
(]llIrr(I5)

проведених вимiрювань якостi

ре\lоlIтIIо-до].лядових робiт на
водогосподарських об'ектах, тис,

розроблених в областi паспортiв
об'екгiв та lx спiввiдно.енrr" дЪ

кiлькостi водних об'€ктiв в областi,

- _..::bxrcтb воднпх об'скт]в, I{a якi с]sосчасtIо
зроб-Tено реr(ими роботи водних об'ск,гiв. та
сцiввияошення до загальноI кiлDкос ti

об'сюiв в областi, шт,/%
lcтb пlдлотовлеЕих та надаЕ1,1х

1альному огатiу Дер)IФодагентства
цодо дозвiлБно поf одr(увальяих

розгллIу'Iих зверпень громадяЕ,
х оDlап.в ь,aди. з лроблемних пл laHb,

стосуюl'ьс'] с()сри .l{iяx1,[Iocl,i
cbKoi органiзацii, шт.

iсяг коштiв, змучених з мiсцевих бюдr(етiв
tнших дlкерел Q<piM коштiв дерr(бюдх9ту,

у мелсах ремiзацii бюдя(9тЕих
вiдповiдальним викоЕавцеп{ яких с

джеfiь вц оl]енди маЙпа! тис.
власЕих !{адходr{ень вiд паданпя

коштjв слец4)онду, спрямоваt]а на
я дефiци'l.у загального фо

ttа заб о рго"анiсть,-ис-If, i
т, ч, lз вцплати заробjтlrоi платrl
бiторсьriа зlrборr.оваlri

показники

].ri

тис,



вестач (крадir(ок), тлс, грп.

направлених прет9нзiй iз

суми заборгованостi в тис,

iqtъ заявлених позовiв про стягяевня
lз заз!{ачепням суми

органiзацii пiдпис

пiдписбухгалтер

Rласне iм'я ПРlЗВИЩЕ

Власне iм'я ПРIЗВИ1]_lЕ

l,



Додаток З
до п|1^ лре\4,]овJljllл 1_ iншi ].1охочуd:lл"hi l,jlп,l ,1,1

прпI(iвнIlкir] Б.ссй]l()пого управjlilJнл Bo;rrlllx

PecypciB рiчки'l'иса
(пункт 7)

про виконання показникiв, пов'язаних iз залученням KoruTiB тa
rдженняiм проектiв мirкнародлlих техrliчпих допомог (граптiв)

показники Одиlrицл вимiру
Наростаючим пiдоумком з початку

реалiзацij грантовоj угоди тrабо
партl Iерсъкоj угоди на виконання

гDантовоi угоди
план Факт

2 з 4 5
. , , ]ll,r\,l.r:.r \]i,]i rL]],]tlrL]r

,,, Lr ,ii. r.,i.L. l].!r
тис грн,

тис. грн,

х
% вiд фак,гично

змучених коштiв
, : ::-]в \lDIiJIapo;llIo] техIliчIlоi

- j, i:зправiеIiа Iia lloliPllLllellIlя,
j : i 1 i|'. ]reIIoLl; IIaяl]lll.]x t]clIoBIlиx
j . ]]-!|']-RI- ]_вПI) ]a. 11 irIrIl.,]n,n

тис, грLl,

х
r Еa-liтячний звjти за грантовою угодою) % вiд фаmично

залччених коштiв

,гис, грн.

х
% вiд фактиqно

залучених коштiв

-., :.! пilготовлених i поданих у
_']rll r'].r]iL :\\]ll , (],.1,Iil,\.

,i -,l ,,] ,,,iги " l\ r, ] l ,',,,lLii,,ll]\
, - . :: таб,lIиць, Tcxlti.lHoi докчNlентац ji,

: ,:::в та звir iв оцilrочl;ого копriтету,

х

органlзац11 пlдпис Власне ilя ПРlЗВtr4UJЕ

бухгаптер пlдпис Власне iм'я ПРIЗВИIЦЕ

)ч



вiдповiдно до ix функuiональних повноважеltь,

14. Pitr lсLtttя

законодаtsства, яке

c)'jly ll{ol1o гlор\,l]]еIllIя в11]\1ог чIlпI]ого

набрало законноi сили,

Додаток 4

до Поло)(ення про премiюваннл 1а вшI',,.-","".,.,",,; 
пиr lаlи rrp"rriBar iя Б,,:сй t, ,

ynpuu-nnu оолuп,,,, р"сурс]в рiчки'l'l1сд
(пуякг 5)

[Ie релi lt

пi:став, за Ilаявностi яких премiя та iншi заохо,tувалыIl виплати

керiвниltаМ водогосподарськrrх оргапiзацiй :}меIIItrу€ться або Ite

в It п..Ll i I\,Iol'bc я повIl lcTlo

1, Утворення заборгованостi iз заробiтноi плати працiвникам,

2. Невrкиrrя заходiв щодо зменшення простроченоi заборговаttостi iз

шатежiв до бюдхету, Пенсiйного фонлу, iнших боргiв,

3. Нецiльове та неефективне використання бюджетних коштlв, коштlв

мiжнародноi технiчноi допомоги, державного майн

4. Приписки, перекручення звiтностi та порушенн,{ Tepý,l1HlB IL l]одаппя,

5. Перевищення питомих витрат епектроенергii на перекачку води не

зрошуваних землях та встановлеllого нормативу втра,г води,

6. Наявнiсть нещасних випадкiв з i смертельними наслiдками,

7. Протяголл cTpotly дii дtlсциплiнарного стягlIенIlя,

8, Невиконання або HecBoc,IacHe, неякiсrrе викоr:ання наказiв Агентства r,a

:ор}.ченЬ l'ojloBl.t. ) }toB г}]а]IтовIIХ ,,r,год таlабО партнерських угод, роз порял){(с ll l,

органiв виконавЧоТ влади, якi маютЬ вiдношення до впроваджен}lя гра]ITових

таlабо партнерських угод),
9, Наявнiсть випадкiв нестач, крадiжок i нищення деря(ав}lоrо майi{а,

10, Невlкиття заходiв щодо вiдшкодування збиткiв, неподання листiв, заяв

до правоохоронних органiв щодо попередження, вiдвернення та усуненI]я

наслiдкiв крадirкок майна.

11. Llесвосчаоне повiдом.ценttrL про вин1,1кl]9нt],t }lаl(з ]]и LIаи] io1 oиL),n],tli

природного чи техногенного xirpakTepy та хiд лiквiдацij i'i наслiдкiв,

12. Невиконання заходiв iз енергозбереження,

13, Обгрунтоваrле зверненIIя до Держводагентства

адмiнiстраltiй. районних та селl{щLlllх рад щодо лlевжJl'tтя

обласних державних
керiвниками захолiв

at lTI l t.:rp! гlтt i i:l l t о tT,

,,



, Продовження додатка 4

15, несвоечасне, неналежне внесеннЯ або не внесеННЯ ДаЦИХ l(o

BaHoi системи <IOp идичнi оооби> Сдиного реестру об'сктiв

власност1.

lб, Невлtиття заходiв щодо усунення недолiкiв та порушепь виявлеi]их пI,t

проведення внутрiшнlх аудитiв та не BpaxyBaHrIJI наданих ауди,lорських

iй за ix результатами.
17, I Iев;Itllтrя заходiв lllo"ltl ..tсб il o1:lcbKoi заборговlIlос l,i,] 7, l ]ев7Iillт],я ,]alход]в Illo"1o с,IягI]е]I]Iя .цсОll o]]cbKсtl зat)ollj,()l]lLll()( ] l,

=еЕалежне ведення претензiйно-позовноi роботи, у тому числi щодо стягнеLlIJ,l

_збiторськоТ заборгованостi,
l8. Показник, визначений у гр. З та 4 додатку 2 становить менше 850%.



ЗАТВЕРДЖЕНО
FIаказ БУВР Тиси
вiд 27 березня 202ф.МЦ

ПОЛОЖЕННЯ
про премiюванвя та iншi заохочувальнi виплати керiвниrсiв

мirкрайонних управлiтlь водrlого господарства

l.Положення про премiювання та iншi заохочувальнi виплати керiвникiв
fuайонних управлiнь водного господарства розроблено вiдповiдно до

-:;:етного кодетtс), YtipaitIrl, Закоtrl, УкраitIи <Про оплаr,у пlrаIti>, пос,лаtrовtr
Е_::ету MiHicTpiB Украiни вiд 3 0 серпня 2002 року j\г9 129Е (ГIро оплату працi

==iвникiв на ocHoBi единоi тарифrIоi сiтки розрядiв i коефiцiснтiв з оплати

=::: пра*iвник,в )cIillL|lJ. ]a.(J]_jB t.t ор.а,.ilаuiй оl(рсмих lал)зей бюдлсеrноt'
;:e:;l> (зi змiнашtи), наrtазу N{iHicTepcTBa екологii та природних pecypciB
!-r::Тни вiд 02 червня 20l1 poKl.N! 185 (Про у]\1ови опJати працi лрачiвникiв

=. ocHoBi Слиrlоi тарифноТ ciTKlt розрядiв i коефiцiсrrтiв з оп,тати пpatti
-:::iзникiв о1-1гаttiзаttiй :rleriopartli та водIlого госпо]lарстRа ;Ще1,.lItlrвlrого
: :]:_]iва водltttх 1lссlрсlв }'Kpaittlt;l, заl]сссl,il0]]i]IIого в IiilI loc,L,] Lб чсрurlя 201 1

:,::.:;. за Nl 708/1944 (зi змiнами) i встаtttовлIое гtорядок пpeMiToBatrttrt l.t itlших
-]\очува,IыIих вI,lп.rtа]. KepiBtlrtKitпt мiтtрейонtIих упllав:tiнь водного
::,::о]арства,

2.ПремiюваннЯ та iншi заохочУвальлIi виплати керiвникiв мiяtрайонних
;.:::B-TiHb водного господарства проводяться з метою матерiального
---l:.1}'люванrIя в],1сокопродуктивtrоi та iнiцiативноi працi. пiдвищсння i1

=:.:.l:lBHcrc'l'i. яtttlс,t,i. з1,1iltrcllecclBlrtoc.I.i 1'лocяt.lIetttli ji'lliltlteBotcl 
IrCl,\-L1,.lL]\'.]ll

=\-ll.,Iення персональIIоi вjдтtовiдальностi за доручену роботу або пос.rавлеrIi
}:з]ання,

3.керiвникам мilttрайонних 1прэвлiltь водного господарства можуть
а-.ановлюватись .гакi види премiй:

l) премiЯ за виконаннЯ завдаttь i фУнкцiй водогосподарськоi оргалtiзацii;
2) премiя до святковttх та ювjлсйн1,1х дат,
-i,flperlilc.tзltltttti IiclliBtttIttitз uillr1llittlttllrtx y,tlpaB.ltitlt, l]o.1]jol0 locLl();LiL]]cflj.L

з.:];iснюеться у вiдсоrхах до посадового оi(ладу за фактичлiо вiдпрацьовaluцй час

= :l0годженняМ з БУВР ТисИ у межах фондУ оr,лати працi, зrrr.всрлжсного
Iэ lrторис ом ,

5.Розмiр премii за виконi}ння завдалIь i функцiй водогосподарсьttоi
е:анiзацiТ визлtачасться з Yрах)/ваIItIяN1 TaKllx критерiiв;

1) свосчаснiсть r,a якjсть виконаннrl завдань, визl1а!tених ltoл(.tlt(енilrм про
З]:огосполарсl,](у оllг:tttiзаltirо l,il v\loBa).II.I коl]трак.гy. ttаtlазitз t,l ( ]l\r]c ]ь
Го--тови, листiв f{ержводагеt,tтства; наltазiв.га доручеijь Начальltика БУВР Тиси,
.=l:TiB БУВР'I'иiи; свосчасне надаtlня вiдповiдей на листи irrших оргаtriзацiй в
Iзхах компетеIIцii;

2) здiйснення заходiвJ що сприяrоть розвитку
еmнiзацii;

3) взасмодiя з,гериторiальними органами f(ержводагеIlтства;

водогосподарськоl



своечасне наповнення Автоматизованоi системи <Юриличнi особи>

реестру об'ектiв дертtавноi власностi,
Пропозитtii ]цоло погодженrlя розмiр,r, премiТ за вI,1l(оl]аI]пя зав"Iаltь ]

вологосIlодарськоl органiзацii подаються щоквартмьно разом з

дiяльнiсть органiзацii (додатки 1 та 2 до цьогоною довiдкою про

ГIропозицii подаються БУВР Тиси до 15 числа мiсяця, що настас за звiтним
TanoM. Винятком е премiя, що припадас на останнiй квартал календарного
, пропозицii щодо погодження якоi подаються до 10 грудня,
}'разi порушення визначених cTpoKiB, поданi пропозипii залишаються без

пропозицii опрацьовуIоться yciMa самостiйнI4ми структурними
и БУВР Тиси вiдповiдtlо до компеrенцii,

При виявленнi формального та бездiяльного (пасивного) пiдходу до

водного господарства I-{ачальник БУВР Тиси може прийшгrи
структурних пiдроздiлiв
позбавлення його премiТ

е або за поданням застулникiв чи керiвникiв
цодо зменшення розмiру премii керiвника або

Керiвники водогосподарських органlзацlй повнiстю або частково
премii за виконан}ш завдань i функцiй водогосподарськоi

органiзацiй повнlстю або

за порушення чинного законодавства та виробничi упущення,
i у додатку 4,

б,розмiр премii до святкових та ювi.цейних дат (до trрофесiйного свята -
Працiвникiв водного господа]эства та tовiлейних датl починаIочи з 45-рi.Iчл

зз кожнi Hac,t,ytltli 5 poKiB) не Mo;l(e пеl]евицtуватi] l00 О/о tIосадовогi) оtirtалу
lника мirкрайонного управлiння водIlого господарства.
Пропозицii щодо погодження премii до ,Щня працiвникiв водного
0.]арства подаються до БУВР Тиси не пiзнiше 15 травня.
Пропозицii цодо погодження премiI до ювiлейних дат подаIотьсrI до l]YIJP

7.OKpiпI лремiй, визначених у пунктi 3 цього Пололtення, керiвtrикам

ням пlэосltтiв мirttнародноi допомоги (граптiв),технlчноl
IIа розвитоIi водно'i галузi,

Заохочува_льltа вlJплатtl зtL ви](оLlа{lIJя робiт, tтов'язаtлих iз заltуч,.ltlлtям
та впроваджеI]IJrм t tpocltTi lз лtiлlгIаllодttих L,exlt iчltttх допохlог (],г,] l]l,i!] )

пiлтве1.1л>lсення виl(онаlIня поttазttиl<iв, ви]начt,jих )ся на пiдставi
З за умови:

l) свосчасного i якiслlого в],пIоIIаI]нlt договiрrтих зобов'язань (вiдсуlrliсть
iй замовника);

2) наявностi коштiв дляi заохо.tувальноТ виплети.
Розмiр заохочувальноi виплати за виконання робiт, пов'язан1,Iх iз

).

виробничих та управлiнських функцiй керiвником мiя<райокtlого

не пiзнiше нiж за мiсяць до Taltoi дати.
У разi порушення визначеного cTpoKyl поданi пропозицii залишаIоться без



кям коштiв та впровадя(енням проек,гiв мirкнародних технiчних допомоI

) не мох<е о"р"u"щу"оr" 150 % фондУ посадового окладу керlвI-1ика у

-i,.l:Kl,ttlt rliclltlt,. -' -]в'яза}lих iзвttплаrа заохочувалыlоi виплаrи за викоIlаllllя poo]l, ll(

коштiв та впроваджелlням просктiв мirкнароднлtх технiчних допомог

iB) здiйснюсться в межах, передбачених 1(ошторисом грантово1 угоди

партнерськоТ угоди видаткiв на оплату працi,

П;;;;iii;r;;; ;;;;;;,ir" заохочу"алiноi виппати за взлкоlання гlб]1,
язiних iз залучеIIвrIм t<оштiв та впроваджеriн,Iм проеlсlв мlжttаI]одtlих

tIx допоl1ог (граllтiв) подаIоться БУВР Тиси до 15 числа мlсяllя, 1l1o

за звIтним. -Винятком е виплата, що I1риtrадас ц;1 9c,lnt1l1ii1 iIiсяrц,

iцарного року, пропозицii щодо погодя<ення якоi подаю,tься до l0 грулt,tя,

у |азi порушення визначених cTpokiB, поданi пропозицji залиtrrаrоться без

8.Персональна вiдповiдальltiс,rь за .1.1ocToBipпicTb

та iнших заохочувыIьних виплат покладаеться
lB водогосподарс ьких 0l)ганIзац] и,

зобов'язань (додаток 4).

Начальник фiнансово-
еiономiчного вiддiлу БУВР Тиси

нарахування та в|Iплати

на керiвникiв та головних

Г,l,[убович"r,/ý/

)



Додаток 1

до Полоп(еlIнл п|]о преNIilовання та iHLll]

rtrохочувальlli виIlла1 и керiвI{икiR
мi)крайоннtfх управлirrь водного господарства
(лункт 5)

оргппjзацii

щодо визначення розмiру премii
ПРОПОЗИЦII

пlдпис

пiдпис

Власttе iм'я ПРIЗВИIЦЕ

Власне iм'я ПРIЗВИIЛЕбухгалтер

Погоджений розмiр преl",iiЗапропоноваяий розм jp премi];
вiдсоткiв/гривеrrь

3(



Iнформацiйна довiдltа про роботу органiзацii

Додаток 2

ro ГIоlrолiсrrlrл гlрi-. гrрепlltовirItrrя,гlr i:lrrri

заохtlчуLrа,lыli в п:rа,1,1.1 KepiBl]иlirB
мir(районних управлiнь водпого господарс']'аа

(пункт 5)

Разом
П{lСrП{Il мlсяць vlсяць

_ i!.]bKic,lb проведент,tх вимiрюваttь якостi

i З;rконання ремоп,гпо-доглядових робiт на
;ержавних вологосподарсь(их об!ектах, тис,

J _ilbкic. L розiоб,.е,IlI\ в облаrli rrr,пopriB
аолих об eKTiB Ta'ix спlввiлвошенвя ло
,,:.::r,lr ,'. il,, ,_,,, ,, ,j,I\,l.', :rt,,л < t,;:i.

] Ii"lbKicTb водltих об orrTiB, на якi свосчасно
aозроблепо ре)кими роботи водних об'октiв, та
:r спiввiд..ошсь.. до загоr"ноi кiл"кuсti
!одих об'ектiв в областi. цт,/%

i it,:rbKicTb пiд.оiовле*мх та uадuнч,"
:ериторiмьному огану Дерхводагец.гс.гва
:Dопозицjй щоло дозвiльно ltогодlкувмьrrлtх

: _\:.1ьк]с,l,ь розгjlяi]утllх звоl]tIеllь гроIlаjlriI,
!iсцевих оргапiв )Jлади, з проблеплrrих ltиr.ань,
::о стосуються сфери дiяJtьностi
ц,догосцодарськоi органiзацii, шт.

Обсяг коштiв, за,rrучепих з мiсцевих бrодтtетiв
та iнших дrrtерел (KpiM коштiв дерхбrrэлаtсr,у,
оти\f аних v i\re)l(a\ реа.riзацii бtодже гllих
_:;ограlt, вlдповiда-rь]lLlili вll1iовавце1!1 яких е
Jерtttводагентство),'r.ис, грн,

1 _-
UЬсяг надход)(ен L вiд

: !\,rla власllлtх IIадхоi{rке]]ь Bi]l LтitлlLltIlя
тЕих цослуг. Tric,

Суlrа коtltгiв спецфонду, спрлi\,Iо]Jапа IJa
покритL,я :рфitlи Lу_за-(lrlь]Iого (])olli{y. Tlic, грIr,

_, \редиторська заборгованiс-гь, .гtrс, t.рп
т, ч. iз виплати заробiтноi плати

торська заборговавiсть, тис, гDн,



Керiвник органiзачii

Го-товний бухгалтер

пlдпис

пiдпис

вr(ецяя додатка 2

Власне iм'я ПРlЗ!ИЩЕ

ВласI;е iм'я ПРlЗВИ]ЛЕ

вестач (крадiтtок), тис. грп.

направлевих претензiй iз
заборгованостi в тис,

заявлепих позовlв про стягнепт]я
ост1 lз зазначе!{ням сvми

_]:iачеilпr)i

заборговаt]остi в г!]с. лрн,

з



ЛOда,rок З
до Полоr(еLп]я про премповання та 1ншl

заохочувальнi виплати керiвникiв
мькрайопнихуправлi]lь водного господарс,гва
(пуfiкт ?)

,щовiлка про виконанця показниrсiв, пов'язаних iз залучеrtrtям tcourтiB та

вriровадrкенняiiv проектiв мiжнароднпх техrIiчпих допомог (граrIтiв)
Наростаючим пiдсуlп(оj\l з l]очатliу

реалiзацii граrповоi уголи таlабо
партнерсъкоi угоди на виконання

гDантовоl угоди
(DaKT

ума фактично залученоi мiжнародноi тис, грн,
iнoi допомоги (вiдlrовiдно до

угодI1, даltих бухгмтерського
'облiкl) __

Одиниця вимiру

]yNIa коштiв, наIlравлеlrих на збilrьшенrur
прилбання) основних фондiв (форма

хманс ебо фiнансовий та анмiтичний звi
l Iрантовою угодою)

% вiд фактично
залучених коштiв

)ума коштiв мЬкнародноТ технiчноi
0пOмоги, направлепа на покращевfiя,
новлення та ремонт нмвних основвих
lондiв (звiти З_ВГ, 1_ВДР або фiнансовий
а анеqiт]tчний звi,l,и за граt!товоIо угодою)

тис. грн,

х
% вiд фаl(гично

за,rучених lсоштiв

,ума коштlв мIжнародноI технlчн0l
lопомоги, направлена на розробку
tаукових робiт, посiбникiв
lекламно_iнr}ормацiliriого xaPaKTePyt
poeKTiB, програплгrого зilбезпе.lеIlня
фiнансовий та аlI{]rIiтIIчl1],lй звiти зil
,paIlтoBoIo yr.lr]loIo)

тис, грн,

х
О% вiл фактично

залучених коштiв

Кiлькiсть пiдготовлеttих i подаtlих у
riдповiднi органiзац]i бухгалтерсь)tих,
!iнансових та апалiтлtчнtfх iнфорNl8цiйних
tист]вта tаблиut,. ]ехlliчно] до.(уl leb lац,l,
lротоколiв та звiтiв оцiItочного rtoMiTeTy,

1оговорiв,

х

Керiвник органiзацii пiдпис Власне iм'я IiРlЗВI,1]_ЦIJ

з.

Головний бухгалтер пlдпис Власне iм'я ПРIЗВI4lЦЕ

пок&зники



jl,,,Llt lrltl {
до l lo]o)(ellrl,] про пr,c\4]loBaI]llл li,l]ш,
1аохочувалььi виплати керlзникlв
мЬкрайонних управлiнь водного гослодарства
(пункт 5)

Перелiк
пiдстав, зл шаявltостi яI(лIх лреN{iя та ilrшi заохочувальIli виплл],tI
керiвпикам l]одогосподарсьlсtrх орг:tttiзlt цiй зменшусться або Ile

Е lt пла чуtоться ловtt ic t lo

1. Утворення заборгованостi iз заlэобiтноi плати працiвникам,
2. Невжиття заходiв щодо зменшеtlня лростроченоi заборгованостi iз

платежiв до бюлrкету, Пенсiйного фонду, iнших боргiв.
3. Ilецi-,lьов., t,a несфектltвrtс Bиl(optlcIaIIllrl бtо,ll>t;с,t,них tit,tllli;з. l.t,tilii,з

мiжнародноi технiчноТ допомоги, дерrкавного майна,
4. Приписки, перекручення звiтностi та лорушення TepMiHiB ij податtllя.

5, Перевищення питомих витрат електроенергii на перекачку воли на
зроIlrуваних землях та встановленого нормативу втрат води,

б, Наявнiстr, нещасних випадlсiв зi смертельяими наслiдками,
7. П;-оlч,^rl glp61.1 li'' rисtItlгriнrр,,пl о стягнеIIн,l,
8, FIевиконанr.lя або несвосч,rсне. lleяKlcl]e виl(оt]хння наказiв БУВР l'иси.

.щерхводагентства та доручень Голови, умов грантових угод таlабо партнерських

угод, розпоряджень органiв виконавчоi влади, якi мають вiдношенllя до
впровадження грантових та/або партнерських угод),

9. Наявнiсть випадкiв нестач, крадiяtок iнищення державного майна.
10. FIевлtиття заходiв щодо вiдшкодування збиткiв, неподання листiв, заяв

.]О пpaBoOxopolI}tI.ix о11гаttiв щодо логJt-гсд;l\,еtlняt, вiдвернеrItIя та ycylIelI]111

наслiдкiв крадirкок майна.
11, Несвосчасне повiдомлення про виникнення liадзвичайноi сиl,уа]]ii

природного чи техlIогенного характеру та хiд лiквiдацii i] наслiдкiв.
12. LIевиlсоttання заходiв iз енергозбереження.
13, Обrрунтоваllе звеl)ненlIя до БУВР Тиси, ,Щерrкводагентства облас1,Iих

державних алпriнiстраttiтi. ]]ailot]l]l1\ |{1 селищtllIх рад rцодо l]ев)l(I{,гтя

керiвниками зirходiв вiдповiдrrо до ix r!уllкцiоrrальних поl]lIоважеIIь,
' 14, Рiшення суду щодо поруше1lIIя вLIмог чинного антикорупцiйного
законодавства. лl(е набрало заI(оlll{оi сили.

зч



ГIродов'(сIrlп 
"lо-1' 

lriiL ,]

15, Несвоечаоне, неl]алежне Brjece}lнll або не внесення даliих lio

Автоматизованоi системи <IОридичнi особи> Сдиного ресстру об'ск,гiв

державноi впасностi.
16, Невrкитгя заходiв щодо усунення недолiкiв та порушень

час провелен]Iя tзнl,трirIrнiх аl,дитiв та tle врахуваIIня наданих

рекомендацiй за ix р9зультатами.
17. Невrкиття заходiв щодо стягнення дебiторськоi

неналежне ведення претензiйно-позовноi роботи, у тому числi

виявлених пlл
аудиторських

заборгованос,гi,

щодо стягненltя

дебiторськоi заборгованостi,
18, Показник, визначений у гр. З та 4 додатку 2 становить менше 850%,

J;



зАтвЕрд}кЕFlо
I lаrrаз БУI]Р 'l'ltcrt

вiд 27 береэддД?ф,.ifir 1 8

ПОЛОЖЕFIНЯ
про премiюванНя та iншi заохочувалыri виплати прачiвlrикiв

вiдокремлепого пiдроздiлу - "вiддiлу комплексного проеI(туl]аIttiя

"Закарпаттяводпроеrст" БУВР Тиси"

l. ГIолоittенltя про преплitованtlя та iIIшi заохочувальtIi в]1lIл.l1lL ПllJцiнll]j]iilJ
вiдокремленогО пiдроздiлУ - "Вiддiлу комплексного пilоеI<тування "Закарпатr,я-
водпроект" БУВР Тиси" розробпено вiдповiдно до Бюджетного кодексу
УкраТни, Закону Украiни <Про оплату працi), постанови Кабiнету MiHrcTpiB
УкраТни вiд З0 серплIя 2002 рок1, }rГл l298 <Про оплату працi працiвIликiв на

ocHoBi Сдиноi таlэп(Dноi сiтки розрядiв i коефiцiеIlтiв з оплати працi праLii]]никiв

установ, закладiв та оргаrtiзацiй oKpeMI,lx галузей бIодтlетлrоТ сфери> (зi
зrtiнапrи). наl<азч \4itticTc;lcTBa еItо:tогiiT,a прrlродн]lх pecvpciB YKpaTHlr вiд 0i
червня 201 1 року Nч l85 <Про умови оллати працi працiвниl<iв на ocнoBi едиrtоi
тарифноi сiтки розрядiв iкоефiцiснтiв з опJIати працi працiвникiв органiзачiй
rrелiорацii та водного господарства,ЩерлtавrIого агентства водних pecypclB
УкраlЪи), заресстрованого в Мiн'юстi 16 червня 2011 року за Nl 708/1944 (зi
змiнами) i вотановлюе порядок премiювання та iнших заохочувальних випла,t
працiвникам вiдокремленого пiдроздiлу - "Вiддiлу комплексного проеl(Tуваl]t]я
"Закарпаттяводпроект" БУВР Тиси".

2.I Ipe:r,t iюваtt: tя та itrшi заоrс,.l1 Bc.il ы li виплзти лрацiвникалr лроводrfiьOrt з

vетою матерiального стимулIованн'l в] Ico l(оп]]одуктивttо i та iнiцiативпоi праrti,
пiдвищення i1 еt]lективностi. лtсос.i. заirttеl,есованосti у д(lсягненlIi i'j'кiнцево.rl
результату та посиле1l]lя персональноI вiдltовjдальностi за доручеrrу роботу або
поставленi завдаlrttrr.

3.Працiвникам вiдокреллленого пiдllоздiлу - "I]iддiлу I(омплексI,1ого

проектування "Закаllпаrr,яводltроект" БУВР Тиси" MoltcyTb встановлIоватись
TaKi видr.t прсirtiй:

1) премiя за B1,Il(o]laHHя завдаIIь i фунrrцiй водогосподарсько i органiзаuii;

2) прем iя до свя . кOвих T.l toB,леil tих да.
4,Премiюв;ttrtл прашjвникiв вiлокрем,tеного пiлр,rздiлу

комплексного проектуванIJя "Закарпаттяводпроект" БУВР Тиси" здiйснюсться у
вiдсотках до посадового окладу за фактично вiдпрацьованlrй час у MerKax фонду
оплати працi, затверд)Irеного коtlll,орисом.

5.РозiчIilr rperrii заl Bl{l(ol]aLlltя зевдаrtь i фуr:кцiй водL-ll сlспод.lр( Liiui
органiзацii визлtачасться з урахуваlltlяпt такпх критерiТв:

1) своечаснiсть та якiсть вi,liiонаIJIJя завдаllь, визначсних положенням ]]ро

водогосподарсь ку о1,,,ll,iз.iuilо l:l пос:lло,{,,I]ll .ttсrрукuiяlItt. нзк.rзiв та дор) чеI,1ь

Начальника БУВР 'l'исl,r, свосч1lсне ltадаrltлл вiдповiдеt1 на листи iнших
органiзачiй в Mcrlcrl tiоt,,пеtс, , jl:

2) здiйснення заходiв, цо
органiзаrtiТ;

сп])].lrIlоть розвитк)/ ]]одогосподарськоl

- "Вiддiлу

зl
З) взаемодiя з територiальними органами Держводагентства;



Премiя за викоtIання завдань i функrдiй водогоспо,lарсъкоI оргаtliзаuii
:{араховусться tt1ollicrtчtto або цоtrвirр,га.ltьлtо p.l]Jo1,1 з ittфо1;;чtацilirtоtо ]:l()l]iлlio]o
про дiяльнiсть органiзацii (додатки i та 2 до цього Положенrrя).

При виявленнi с!ормального та бездiяльного (пасивного) пiлходу ло
виконання виробничих та управлitlських функчiй працiвниками, начальниI(
rtоже прийняти одноосiбне рiшення щодо зменше}lня розмiру премiТ працiвника
або позбавлення його премii ловнiстrо,

ГIрацiвники повнiстю або частково позбавляються премiТ за виконання
завдань i фчнкчiй водогосподарськоi оllгаrriзацii' за поруl]JеIIIlя чlltIlI(]го
зtlконодавства та виробничi упущення, зазначеlIi у додатку /l.

6,Розмiр премii до святкових та ювiлейних дат (до п]rофесiйного свята -

.]ня працiвникiв водного господарства та ювiлейних дат, починаючи з 45-рiччя
та за кожнi наступнi 5 poKiB) не може перевищувати |00 О/о посадового окJIаду
працiвника.

7,OKpiM премiй, визначених у пунttтi 3 цього Полоrкення, праuJвниttам
\lоже встанов.I]Iоватися заохоlIувальлiа в].]плата за BI.1Ko]IaIIIJя робiт. пов'язаtlпх iз
зд'1) чен ням Kolt iB t _ DIIг]овал)I(еllн )j м п l1o, I\ l ib мi)l(народ Hoi rех н jч ttoi доломоl и
(грантiв.1. спря\lованих Ila розви IoK волноi' галlзi,

Заохочувальна виплата за виконання робiт, пов'язаних iз залучекняпI
коштiв та впровадя(енням просктiв мiхсн.rроднпх технiчнпк допо]\,1ог (грантrв)
виплачуеться на пiдставi пiдтверлження виконання показпикiв, визначеtlих )
:одатку З за умови:

1) свосчасtrого i яliiсlгtого BllIiOIjaHilя ,логовi1lllих зобоз'язаltt, (вiлсуrrriс.гl,
..ретензiй зitnloBll]{l(il);

2) наявностi Kott,l iB дl я ] lо\^ч\,в1,1,1l(,l' 9иплdти,
Розмiр заохо.lувальноi виплати за виконанн, робiт, пов'язаних iз

за]гlенням KoLrtiB .а Dl]ров(]д,I/снllллl лl,о, к t.B лtilttнародttиr rerH,.t tих допомог
(грантiв) не може пе]]евищувати l50 % фоllду посадового оклад) керiвttика 1

розрахунку на мiсяць,
Виплата заохочувальноi виллати за в}Iконання робiт, пов'язаних iз

]а"]\ченнr}4 tcrutti- t, ]Il]\оь:].I,.iсl]ll) ]\l l.го, l:l,ь )1.11.1.*го ,I\ JoLU}l0l
1грантiв) здiйснюеться в межах! передбачелlих кошторис()м грантовоi угоди
та./або партнерськоi угоди видаrкiв на оплату працi,

Працiвники п<lвнiспо або частково позбавляIоться заохочува,льl.tоi виплаги
за виконаннЯ робiт, пов'язанtлх iз залу.lенняпl коштiв та Bl l])Qtsалж€н1.1ям
проектiв мiжнарОдлtих технi.tltих допомог (грантiв) за порушення чинного
законодавства та цеяltiсIlе викоllаltня договiрних зобов'язань (додаток 4),

8,Персональна в]лповiла,rьтliс,l,t, за лос,говipllicTb IIal]t)ivl]aI]l1,I та вi.]1],Ilа,гI1

:реlIiЙ та iltшltх з;LохоrlуtзаJlьit!iх BllLL.]lA,l покJIа,l(ас.],l)ся llll керlвниL(а
вiдqкремлеrлого пi;цlоздiлу - "Bi;uliiry комплекс}Iого l1ро9ктуtsання
"ЗакарпатгяводIтроеriт' ]]УВР TrtclI' та застчllIIлll(а началь]l].Iка вiллi,пу з пи.rаttь
бухгалтерського, облiк1,,

Начальник фiнансово-
економiчного вiддiлr, БУВР Тlrси

з

Г,I.!1,бович



Додаток 1

Ilолоr(еuня про преNliовання та iHпli
l]аохочуваJlы]i вrrlrлllтLl llparliпlLиliiB
вiдокремленого пiарозлiлу -

"Вiлlliлу комплексвоl,о проектування
Заl(aрпаття-водпроокг" БУВР Тиси"

(пувкт 5)

Сптrсок
1lрацiвIIиIiiв дjlя пl]сIlilова]]I1я

Наймевування посади,
прiзвище, iм'я, по батьковi Погодr(еяиii розмiр премii'/ гривень

IIlлп],]с Власне iм'я ПРIЗВИlllЕ

з8

Посада



Додаток 2
Полохення про премIювання та 1нлll

заохочувil,,iьнi виIrJ пти llpalliBllI1KiB
вiдокремленого пirlрозлiлу -

' IJiд*liлу комплексltого проекryванн,I
"Закарпаттr-водпроеIс' БУВР Тиси'
(пункт 5)

Iнформачiйна довiдкп про роботу оi)гапiзаl(ii

сть проведетlих вимlрювань якостl

икоItаяяя ремоцтЕо-догдядових робiт ва
водогосподарських об'ектах, тис,

bкio,l,b розроблецих в областi паспортlв
одЕих об'ектiв та ix спiввiд{ошенпя до
агfu,lь}тоi кiлькостi вод!iих об'сктiв в областi,

iлькiсть водяих об'ектiв, l]a якi свосчасно

роблеlrо реr(ими роботи водпих обlектiв,
спiввiдношення до }агмьноi кiл"косti

об eKTiB в областi, шт,/%
кiлькiсть пiдготовлеIlltх та наданих

iапьному огаву .ЩержводагеЕтства
озицiЙ щодо дозвiльно погодr(увмьяих

lлькlсть розглянутих зверЕень гроNrадrlll,
iсцевих оргаuiв владllJ з проблемЕих питаtlьl

стосуються сфери дiяльностi
одогосподарськоi оргап]зацii, ш,t,,

бсял кошr,iв, зыtучеrlltх з мiсцевих бlодr(стiв
а iнших дlItерел (KpiNl коштiв держбюдl(ету,

иманих у меr(ах реалiзацii бюл}кетltих

рограм, вiдповiдальним виконавцем яких е

бсяг яадходжень вiл орепди майпа, тис.
власцих l]адход)I(еllь вlд fi адання

латних послуг, тпс,. грIL

коштiв спецфоrrду, cIlprмoBaHa на
окриття дефiциту загаIIьЕого фонду, тис. грll.

орська заооl-]говаlllсть. T1,1c. г]]lI

т. ч, lз виплати зарооl,гноi пIloTLi

ська забо lговапlсть_ Tllc, rDн,

з!



2

l ня додатка 2

2 з 4 5 6
1

1з. Эуиа пестач 1кралЬкок), тцс, грtJ,

14, б-bKicTb пuпрuчпепих претевзiй iз
rяlяяqеттням счми забоDгованостi в тис, грн

15. Кiлькiсть заявлецих позовiв про стягвевня

rаборгованостi iз зазЕачецвям суми
,"^л-"л."-л.тj Е fв. гп

Керiвник оргаlriзацii пiдпис Власне iм'я ПРlЗВИIЦЕ

Головний бухгалтер пiдпис Власне iм'я ПРIЗВИIЦЕ

+,



.]

Додеток З
Полоr(ення про
виплати працiв]
'Вiдцjлу компл
Закарпаття-во,

(пункт 7)

овiдка про викоIIаtIIIя поl(азIlllI(iв! пов'язаIlих iз з,

Rпповалlltенняiм проеt(тiв мi)кIIародlIих техцlчliи)

поемiювання та iншi заохочувальнt

викiв вiдокремленого пiдроздlлу -

ексного проектуванля

цпроект" БУВР Тисй '

tлучсIItIям 1(оштiв та

( допомог (граtI,Iiв) __

показникй Одиниtlя вимiру JJ-i.uu;i .ропrоuоi угоди таlабо

партнероькоi угоаи на виконаяня
гоантовоj yгоди

Пiан Факт
5

2
тис, грнffi Гбак"rчво зму"еноi м Ькнародво

il,ехlriчвоi rrоrrомогIr (вiлllоsiдllо до

ЙЙБ]ЙфББ""л *а збiльшеннл

прилбання) основних фондiв {форма_

isланс sбо фiнансовий ta аналlтичнии 1Bl

гравтовою угодою)

О% вiд фактично
змуч9гlих коштiв

iБЙБ мЬкttародноi техlriчноi
помоги, ttаправлен11 tla покраlIIс т]я, тис, грll

jr ,ь _ lll)| , j I |, ,,, ,, _, B'lll\'- '-'' 
i--rr" З-ВГ, l ВДР або фiнаLlсовиi{. l

аналiтичний звiти за гравтовою угодою)
ОЛ вiд фактично

заJryчених коштlв

% вiд фактично
залучених коштiв

l.ра"rо"оiуrоа". auHrx бухлilлтерського

облi

вiдповiднi органiзацii бухгалтерських,_

фiнансових та at rrлi гичнrтх l11формацlиItих

СЙi пошri" 
"Ьппародноi 

технiчноi
допо"оa", ttunpu"n"nu на розробку

ових робiт, посiбникiв
амно-iнформацiйного характеру,

pocKTiB. rlp.l 1 . tl lt,L ll j l(!L Ill
.tlIяаясовий Tn а)]алiтIlчrrrrii звi'L'tl зn

граrповою угодою)

iлькiотъ пiдготовлолrих l поданкх у

cTiB та таблrlцъ. технiчпоi локументачii,
mоколiв та звiтiв оцiночного l(oMiтoTy,

l0вOрlв,

Керiвник органiзацii

х

х

Впасне iм'я ПРIЗВИlIý

тис. грн.

U]T

пiдпис

ГОповний бухгалтер пiдпис Власпе iм'я ПРIЗВИlЦЕ



-Додаток 4
iionorn"""n npo пр""iювания та iпшi заохочувальнi

виплати працiвникiв вiдокреrvленого пIдроздlлу -

Вiддiлу комп пексного ароектувDння

"Закарпатl,я-водпрое rт' БУВР Тиси'
(пункт 5)

I lepc;titi

пiдстав, за наявIлостi яких преNliя та illmi заохо,IувальIli виплатлl

керiвникам водогосподарських органiзацiй змеtIruу€l,ься або lle

ви плачу ються ловIliстю

1. Утворення заборгованостj iз заробiтноi плати працjвникам,

2. Невжиття заходiв щодо зменшення простроченоi заборговаrlостi iз

п:lатежiв до бIоллtеr,1,. Пенсiiлного фоп-ttу, itlrtrих боргiв,

З. Нецiльове та неефективне використанlIя бюдrкетних коштiв, коштiв

мiжнародноi технiчноi допомоги, державпого майна

4, Приписки, перекручення звiтностi та порушення термlнlв ]1 подання,

5. Наявнiсть нещасних випадкiв зi смертельними нпслiдками,

б. Протягом строку дii дисциплiнарного стягнення,

7. Невиконання або несвоечасне, неякiсне виконання наказiв Агентства та

лорученЬ l-o,rtoBtr, 1,iltoB гран,говлlх 1,го.,t 
,r а/або I1ар,tнерських угол, роз l'lор,lл)l(с l1l,

органiв виконавчоi влади, якi мають вiдношення до впровадя(ення гра!Iтових

таlабо партlrерських угод),
8. Наявнiсть випадкiв неста,t, крадi;кок iнищення дерлrавного майна,

9. НевжиттЯ заходiв щодо вiдшкодування збитttiв, неподаllня листiв, заяв

до правоохоронЦих органiв щодо лопсред)кення, вiдвернення та усунеlIня

наслiдкiв tlllадiiIrоlt lrar"tHa,

10, l]есвосчасне повiдолллення про виниltненпя надзвичаиноi ситуаrll]

природного чи техногенного характеру та хiд лiквiдацii'r1 наслiдкiв,

11. Обrрунтоване зверIlення до .щерltсводагентства обласпих державних

адмiнiстрацiй, районних та селищних рал щодо невжиття керiвниками заходiв

вiдповiдно до lх функцiональних повновФt(ень.

12. Рiшення с)цу щодо порушення вимог чинного антикорупцiйного

законод<lвс, Bi], яl(е lI.1бр:l.,lо J.lI(oll1.o]' с,lлll,

13. Невлtиття заходiв цодо ус)/неt]пя недолiltiв та порушень виявлепих ttiд

час проведеrlня внутрiшнiх аудитiв та пе врахування наданих аудиторських

рекомендацiй. за ix ]]езул ь,r,а,IаNIи,

14. tlевжrll-rя заходiв щоло стягlIеI,1ня дебiторськоТ заборгованос,гi,

ненаJIех(не ведеtлня претензirjно-позоi]ноi роботи, у тому числ1 щодо стягнення

дебiторст,r<оi llборгсlLзlLlltlсl,i,

+l



"dilii"rj:H"рlчкl' йа

{олаток Nл4

УВР Тиси

о.А. Кисiль
о ? 202lp.

ан комплексних заходiв
i охорони працi на 202l piK

л!
пlп

Найменування заходiв Строк
виконання

ЗаTрати,

грн,
особи
вiдповiда.льнi за
виконання
заходiв

l Провести ана.лiз стану
охорони працi за 2020
piK,
Перевiрити хiд
виконання <<Гlлану

комплексних заходiв з
охорони працi за 2021
р.>> (перше пiврiччя).

Сiчень

.,]Iи t IeHb

члени постiйно-
дiючоi KoMicii з
питань охорони
працi

2 ,Що укладання нового
колективного договору
пiдюryвати пропозицii
до роздiлу <Охорона
працЬ)

Лютий Лровiдний
lнженер з
охорони працi

члени постiйно-
дiючоi KoMicii з

питань охорони
працi

3 Органiзачiя
проведення навчання i
перевiрки знань з
питань охорони працi
iHxeHepHo - технiчних
працiвникiв та
робiтникiв БУВР Тиси

На лротязi
першого
кварт:rлу

2000

4 Провести атестацiю
робочих мiсць за
умовами працi
працiвникiв
лабораторii
монiторинry вод

На протязi

року
6000 начальник

вiддiлу
управлiння
персоналом,
дiловодства та
ком.згро.iЗМI,
провiдний
lHжeнep з

охорони працi

{,

l

,



5 забезпечити
працiвникiв БУВР
тиси згiдно чинних
<Норми безплатноi
видачi спецiа.lIьного
одяry, спецiальною
взуття та iнших
засобiв
iндивiдуального
захисry працiвникам
водного господарств

Серпень 5000 Завiдуючий
господарством,
провiдний
iнженер з
охорони працi

6 Проведення медич-
ного огляду пра-
цiвниккiв БУВР Тиси
згiдно чинних вимог

Вересень ,1000 Провiдний
iнженер з

охорони працi

7 Провести страхування
автотранспорту

Липень 8000 Провiдний
MexaHiK

8 Придбати HoBi аптечки
першоТ допомоги та
укомплектувати наявнi
необхiдними
препаратами, тощо.

Вересень 3000 Завiдуючий
господарством

9 Органiзувати
проведення замiрiв
опору KoHTypiB
заземлення та
блискавко захисту на
об'сктах БУВР Тиси

Жовтень 5000 Провiдний
iнженер з
охорони працi,
завiдуючий
господарством,
нач. вiддiлу
АIВС-ТИСА та
пс

l0 систематично
проводити аналiз
стану охорони працi
БУВР Тиси

Щомiсячно заст..нач. БУВР
Тиси нач. вiддiлу
з упр,
iнфраструкryрою,
провiдний
iнженер з
охорони працi,
Завiдуючий
господарством

l] ,Щоукомплектування
пожежних щитiв
вiдсутнiми
первинними засобами
пожежогасiння згiдно
чинних норм

Жовтень 2000 Завiдуючий
господарством

9:



l2 Провести пiдписку
журналу <Охорона
працi> на 2022 р.,
придбання нових
нормативно-правових
aKTiB з охорони працi

Листопад 4500 провiлний
iнженер з

охороtrи працi,
провiдний
MexaHiK,
завiдуючий
господарством

,J

провiдний iнженер з охорони працi 
щ 

й.в. Вейгешi

1



Додаток lls 5

().lег KI,1

правових aKTiB з oxopoHlI гlрацi ,а саме: ст.8 Закону Украirrи <l1po охорону
лрачi>rа Норми безпечноТ видачi спецiального о.]я l у. спеU в ,vT-t я та ittu|их
засобiв iнливiауального з!lхисту праuiвникiв воlного гrrcлоларства.якi
затвердженi Наказолt f(ерiкавгtого KoMiTeTy Украiни з trролtисrовоТ бе,rпеки,

( Пого
Голова

На отр

iI

са 202|

Л,
л ltl

впикiв BK[l <За водrlрOект))
та взутгя згlдI{о чинних аимог rIор},1ативIlо-

ацi та гiрнцч9го наглялу вiд l2. Ю2009

Начальник вiддiлу

Головний гiдротехнiк-
керiвник tрупи

Провiдний гiдротехнiк

ГL,lащ водопроникний з
капюшоном,чоботи ryMr,lBi,
куртка бавовняна на утепленiй
пiдклrццi.
Плащ водопроникний з
капюшонолr,чоботи ryMoBi,
куртка бавовняна на yTeIr_rleHiй
пiдкjlадцi.

6

I[ровiдний гiдрr.r.,rог

тфй;;й fеолог

ГLпаu.l водопронrlкнпй з

капюшонопt,чобоrи гумовi
куртка бавовняна на у,геплснiй
пiдкладцi, чоботи гчlиовi
ибацькi.

Г[лащ водопронliкllий з
капюшоном,чоботи ryltoBi.
куртка бавовняна на у,гепленiй
пiдкладцi.напiвчоботи

калюlr'tоноr,r,.lоботи t,yпtoBi.
кур,Iка га штани бавовняrIi на

I

I_.._-]

l

чтел]lеIItи д!{!ц!л4ц] _

УТеПЛеНlИ ПlДКJ'lаДЦ!.
плаrц водопроникtlий :

K\]l]'] ка ,га rllгllHit ,];-,воtlнянi ;t:l

1-

Ф.;й;й геодсзлlст

л! lбs.
fIаймепування посад

Е

кур лка бавовняна на у,rепленiлi i 1

у r сп. tенф1 KaBltui._KovбiHoBatti

l,]i"l l"il,]|iii:1"1 lкагlкlrllонолt,чоботи гумовi. ]

й;rе;й, I й;,



8 Водiй автотранспортrмх
засобiв

Костюм з
водовiдптговхувальrмм
просочеr*rям,Чобоги гут'tовi,
кlртка бавовняна яа утепленiй
пiдкла цti.

9 Прибиральrrичя Халат бавовrrяний, рщавичi
комбiнiрованi. D\тавицi гумовi.

Т.в.о.начшIьнлжа ВКП
<3акарпаттводпроеп, Za- Цц*dZф- олексаIrдр [Ilпдк

/:/

g

а.,



Колекпавп uй loeoBip 202 1 -2024 2021

,Щодаток Nя 6

"погоджЕно"
Голова ППО профком

Р Тиси

Ер
ll БУВР Тпси

.А.Кисiль

202l р.

пЕрЕлIк
осiб, вiдповiдальних за виконання норм та полоrкень

колективного договору та термiни ix виконання

JY,

п/п
Назва роздiлiв та номери пунктiв TepMiH

виконання
пIБ

вiдповiдальнпх
за виконання

l 2 з 4

1 II. Виробничi вiдносини 2021-2024 рр, Кисiль о.А.
Пуглик P.I.

2 IIL Труловi вiдносини 2021-2024 рр, Гурзан Т.В.

Пуглик P.l.
3 Iv. Забезпечення зайнятостi 202|-2024 рр, Гурзан Т.В.

Пуглик P,l.
4 V. Оплата працi 2021-2024 рр, Сlхар Н,Т.

Пуглик P.I.
5 Vl. Охорона працi 202|-2024 рр. Вейгешi й.В.

Пуглик P.l.
6 YII. Соцiа:rьнi гарантiТ, пiльги,

компенсацii
2021-2024 рр, Кисiль о.А.

Сухар Н.Т.
7 VIII. Гарантii профспiлковоi

дiяльностi
202|-2024 рр. Кисiль о,А.

Пуглик P.I.
8 lX. Розв'язання трудових конфлiктiв 2021-2024 рр, Пчглик P.I.
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загальними зборами
трудового колективу
Протокол Л! _!_
вiд 09.07.2021р.

прАвилА
внутрlшнього трудового розпорядку для працiвнUкiв
Басейнового управлiння водних pecypciB рiчки Тиса

1. Загальнi поло)rсення

_ 1.1. Правила внутрiШнього 1рудового розпорядку для працiвникiв
Басейнового управлiння водних pecypciB рiчки Тиса (лалi - Правила) розробленiвiдповiдно до Конституцii Украiъи, Кодексу законiв про працю Украiни, iнших
нормативно-праВових aKTiB, що реryлюють сферу трудових вiдносин,

1.2. Правила визначають внутрiшнiй трудовий роз.rорядок у Басейновому
управлiннi водних pecypciB рiчки Тиса (дапi - БУВР Тиси), режим роботиIIрацlвникlв, засади регулювання трудових вiдносин, умови заохочення
працiвникiВ за сумлiннУ Працю, вiдповiДальнiсть за 

-пфу-"пп" 
lруловоi

дисциплiни та запроваджуються з метою вдосконалення органiзацif прачi,
змiцнення труловоТ та виконавськоi дисциллiни, забезпечення рацiональноI,овикористання робочого часу, високоi ефективностi та якостi роботипрацiвникiв.

l.З. Правила поширюються на Bcix працiвникiв БУВР Тиси.
1.4. Правила доводяться до вiдома працiвникiв БУВР Тиси пiд особистий

пiдпис.
1.5. У Басейновому управлiннi водних pecypciB рiчки Тиса трудова

дисциплiна фунту€ться на засадах свiдомоiо i сумлiнного виконання
працiвниками cBoix трудових обов'язкiв i е необхiдноЬ умовою органiзаtiТ
ефективноТ працi. Трудова дисциплiна забезпечусться, ao*p"ru, 

"".одuruпереконання i заохочення ло сумлiнноТ працi. Що порушнЙкiв дисциплiни
застосовуюtься заходи дисциплiнарного впливу.

2. Порядок приЙняття, переведення та звiльнецня прачiвникiв

2.1. Гlрийня-гтя на роботу, переведення на iншу посаду та звiльненlrя
працiвникiв БУВР Тиси здiйснюються вiдповiдно лЬ Консiитуцii Украiни,
Кодексу законiв про працю Украiни, Положення про БУВР Тиси та iнших
пормативно-правових aKTiB.

. 2.2, Прийняття на роботу до БУвР Тиси здiйснюсться на загаIьних
пlдставах згlдно чинного законодавства. Призначае на посади та звiльняс з

t

э
Ilo_
r рр.
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2.7. особи BiKoM до 18 poKiB приЙмаються на роботу лише пiс,llя

попередньогО медичногО огляду (cT.l9l КЗпП) i в подальшому до досягнення

2l року пiдлягають обов'язковому медичному огляду,' i.8, Прий"яття на роботу оформляеться наказом начапьника БУВР Тиси,

який доводиr"сЯ до вiдома працiвника пiд розписку, У наказi мас бути

з:вначене найменування по"адй у вiдповiдностi зi штатним розписом БУВР
тиси, умовами оплати працi та iншими iстотними умовами тудовою договору,

i.9. З працiвником, який не подав трудовоi книжки i не с таким, що

працевлаштову€ться вперше, труловий логовiр може бути укладений виключно

книжки. Запис про перiол роботи за сумiсництвом та перiод навчання заносять

до трудовоi *r"*n",u ба*iпням працiвника на пiдставi його заяви та довiдки з

мiсuя роботи за сумiсництвом або мiсця навчання,

працiвникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка

оформлясться не пiзнiше п'яти днiв пiсля прийняття на роботу,
2.1l. При прийняттi працiвника на роботу чи при переведеннi його в

ycl,aHoBJIeHoMy IIорядку на lншу посаду в БУВР Тиси керiвник вiлповiлноtt,

с rрукryрного лiл.розлiлу зобов'язан ий:-' 
а1 ознайомити працiвника з його посадовою iнструкцiсю (пiд розпис), а

]акож ] умова\4и та оплагою його праui;
б) роз'яснити його права i обов'язки;
б) визначити працiвнику робоче Micue, забезпечити його цеобхiдними лля

роботи засобами;
в) ознайоr,tи,ги працiвника iз цими Правилами;
г) повiдомити працiвника про trорядок використання комп ютерцоl

мережi та засобiв зв'язку;
д) повiдомити правила збереження конфiденчiйноi iнформаttii. вимоги

внутрiшньооб'ектового режиму на територii БУВР Тиси.

Вiдповiда,,rьниЙ працiвник з охорони працi повинен провести вступний

iHcTpyKTax з питань охорони працi, технiки безпеки, виробничоi санiтарii та

гiгiсни прачi, протипожежноi безпеки (пiд розпис).
Голова профспiлкового KoMiTeTy апарату БУВР Тиси повинен ознайомити

працiвника з Колективним договором (пiд розпис).
2.|2. Припинення трудових вiдносин мiж БУВР Тиси та працiвником

може мати мiсце на пiдставах та у порядку, визначених чинним

законодавством,
2,1З, За домовленiстю мiж працiвником i начальником БУВР Тиси

договiр припинясться в строк, визначений сторонами за п,1 ст,Зб КЗпIi
УкраТни.

2.14. Працiвник ма€ право розiрвати трудовий логовiр, укладений на

""ur."u""пrй 
,"pMiH, попередивши про це письмово за два тижнi (ст,38 КЗпП),

Труловий договiр може бути розiрваний i до закiнчення TepMiHy попередження

прь звirr"ненн, за наявностi домовленостi мiж працiвником i начмьником

БУВР Тиси. За наявностi поваж}lих причин, перелiчевих частиною першою

)
о
IHo_
{ рр.

L'2
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38 Кодексу законiв про працю Украiни,

ьненим у строк, про який BiH просить,

2.15. Припинен"" ,руоо""* 
- 
uiо:о"ч 

_1. 
,:yJ:.::.. :""""'""*:l".;

,ii'_;rl"j'r""r"", nЫnroi профспiлковоi "р.*i:iiч.::,:"пускастьс;t
;}:;ffi-1-;'n|o'q"n'n*o"*-IчI1]",y, за викJlюченням випадкlв,

jjl;.jiiiТrr, .;;iй';," прачiвником Bcix службових документlв та

;;;;;;;;;".rей iншiйособi. визначенiй керiвнТ:_ч:л_л 
лл6лт, v пеньtерiальнкх цlнносlСИ'"-''' "'"j;;;.-о"ru"пiи день його роботи. У день

2.17. }нем звiльнення прачI

льнення працiвник пода€ I u,Йп , упрu"пiпп"..:ол"':т:,y, i-;':j#H;,Ненвя trр.цlDп,!П "-^1, 1 - Т' n""i, пiсля чого вiддiл з управлlння
ролю пiлписаний оОхlднии

она.пом, дiловодства та коЕтроJlю видае працiвя_ику.:::: З'j::'" #iý' ;
Нfi",* ъ"й;. п."Й Ъ",р*увок 

-з 
працiвником проводиться в

працiвник ма€ бути

новленому порядку.

3. OcHoBHi права i обов'язки прачiвникiв

3.1, Прачiвники БУВР Тиси мають право:

- коDистуватися правами r свободами, якi гарантуються громадяцам

1ни КЬнс rиr учiсю iзаконами Украiни;,:ъ;;;;;;;;;' 
ро,,.п"лi n",uuo i прийrrяттi в межах своjх llol]ItoBa)(cllb

ого
нок)
]Е,Йно-
_202.1 рр,

'] 
"u 

no"uгy о"оuистоi гiдностi, справедливе i шанобливе ставлепня до себе

оважень за посадою;";;;;;ймувати заробiтну плату, не нижчу за визначену закоцом

колективниМ логовором; 
1iT посадових осiб, у тому числi застосовуванi

- оскаржувати неправомlрнl l
нього дисциплiнарнi стягнення;

- звертатися до керiвництва з пропозицiями щодо полiпшення органiзацii

цi та виробництва;"' _;;;й"t, б.rп"ч"i ,u належнi для високопродуктивноi роботи умови

U"- 

"""uaur" 
надання йому спецодягУ, спецвзуття, засобiв 

_iндивiдуального

"".у;"';;;;;;;;,;-lrрофiлактичного 
харчуваIrня тоlцо згiлIlо IIормаi\lи,

овленими законодавством;
:;;;;;;;;' iправовий змист вi.п,тIовiдно до'ri статусУ;

-захишатисвоiзаконнtпраВаТаiнтересиВУстаноВJlеномУ
нним законодавством порядку;

- також iншi права, наданi чинним трудовим законодавством,

праuiвника, який за станом *"eo:j._,KT:"JT_,"y"::i:HT:,:::#::

"*:H;;;;;i р"Ё"", ,""й""к БУВР Тиси повинен перевести за

iз
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працiвника на таку робоlу на TepМiH. зазначений

рооочии день.
медичному

- сво€часно! до початку встановленого робочого часуl прибути на робоче

це та приготуватися до виконання трудових обов'язкiв;
- починати роботу вiдповiдно до дiючого режиму робочого дня;
- бути на робочому мiсцi вiд часу початку роботи до часу закiнчення l

, за винятком встановлених перерв на вiдпочинок та харчування;
- додержуватися Конституцii та законiв Укра'rЪи, iнших нормативно-
вих aKTiB, цих Правил, полохень про cTpyKTypHi пiдроздiли БУВР Тиси та
ових iнструкцiй;
- не допускати порушень прав i свобод людини та громадянина;
- безпосередньо виконувати покладенi на них службовi обов'язки,

ечасно l точно виконувати накази, вказiвки та доручення начальника Бувр
и, доручення його засryпникiв, доручення i вказiвки керiвникiв струкryрних

iлiв, яким прачiвник пiдпорядковуеться;

овку, i у разi потреби встановити скорочений
3.2. Працiвники БУВР Тиси зобов'язанi:

- зберiгати державну таемницю, iнформацiю про
ма пiд час виконання службових обов'язкiв, а також
о iз законодавством або встановленими БУВР
женнями не пlдляга€ розголошенню;

громадян, що стала iM
iнпrу iнформацiю, яка
Тиси правилами та ]ого

IH()l()
,сЕЙпо-
l -202J рр.

- постiйнО вдоскон:lлюватИ органiзацiЮ свосi роботи i пiлвищувати
фесiйну квалiфiкацiю;

- сумлiннО виконувати своТ службовi обов'язки, проявляти iнiцiативу

- дiяти в межах cBolх повноважснь;
- у разi одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству,

iвник зобов'язаний невiдкладно у письмовiй формi доповiсти про це
овiй особi, яка дала доручення, а у разi наполягання на його виконаннi -

посадою особу;омити вицу за
- виконувати вимоги з охорони працi, технiки безпеки, виробничоТ

Tapii, протипожежноi безпеки та щодо заборони курiння в примiщеннях (на
чих мiсцях, у кабiнетах та у мiсцях загального користування) БУВР Тиси;
- не допускати дiй i вчинкiв, що можуть зашкодити iHTepecaM людей,
ви, негативнО вплинутИ на регlутачiЮ працiвника БУВР Тиси або можу гь
розцtненl, як використання свого службового становища в корисливих
а також дiй, якi вiдповiдно до законодавства ввахаються корупцiйними;
- дотримуватисЯ високоТ культури та дiлового етикету у спiлкуваннi

колегами по роботi та iншими громадянами, не допускати образливого
ння до оточуючих, поведiнки, що принижуе честь та гiднiсть iнших

ей;
- не виявлятИ упередженостi або прихильностi до будь-яких пiлприсмс,] в.
ов, органiзацiй, органiв, об'еднань громадян або конкретних осiб;
- вживати заходiв щодо термiнового усунення причин i умов, якi
коджають нормаIIьнiй роботi, або ускладнюють ii, та iнформуваr.и про це

осередне керiвництво БУВР Тиси;



- утримува,ги свос робоче MicIIe в порядку, чисто],l, а також
ержуватися установленого порядку зберiгання матерiальних цiнностей i

eHTiB;
- ефективно використовувати компlютерну та iншу оргтехнiку, економно i

iонально витрачати vатерiали. електроенергiю та iншi матерiальнi ресурси:
- своечасно надавати до вiддiлу з управлiння персоналом, дiловодства та

тролю вiдомостi про змiни, цо вiдбулися у працiвника (про всryп до
чального закладу та про його закiнчення, змiни прiзвища, складу ciM'i,
lтя з вiйськового облiку тощо).

3.3. Працiвникам забороняеться використовувати технiчне обладнання
Р Тиси для виконаЕня робiт, якi не передбаченi посадовими iнструкчiями

Il

вого
{Holo
\сЕЙttо-
| -202J рр.

lrоложеннями, якщо на це немас безпосередньоi вказiвки керiвника.
3.4. Працiвникам заборонясться виносити за межi примiщення БУВР Тиси

рiальнi цiнностi, якi е державною власнiстю, без дозволу головного
вництва БУВР Тиси.

3,5, Працiвникам забороня€ться вносити до примiцення БУВР Тиси, з
подальшого використання, матерiальнi uiHHocTi (комп'ютерну та

Тиси, без дозволу, меблi тощо), якi не перебувають на балансi БУВР
iвництва БУВР Тиси.

З.6. KoHKpeTHi права та обов'язки прачiвникiв БУВР Тиси визначаються
ердженими в установленому порядку положеннями про cTpyKTypHi

роздiли БУВР Тиси та посадовими iнструкцiями працiвникiв.
з.7. Посадовi iнструкцiт друкуються у двох примiрниках, один з яких

рiгаеться у керiвника струкryрного пiдроздiлу, другий - у вiддiлi з
lнця персоналом, дlловодства та контролю, копiя - у працiвника.

4. OcHoBHi права та обов'язки керiвництва БУВР Тиси

4,1. Керiвництво БУВР Тиси (начальник, головний iнженер, заступники
альника) ма€ право:

- вимагати вiл працiвника дотримання положень цих Правил та l]живати
хlдних заходlВ щодо притягнеНня лорушникiв трудовоi дисциплiни до
овlдальностl;
- вживати вiдповiдних заходiв для мораJIьного та матерiального

очення за сумлiнне дотриманrul вимог цих Правил.
4.2. Керiвництво БУВР Тиси зобов'язане:
а) неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства УкраТни;
б) створювати для працiвникiв Б}rВР Тиси умови, необхiдrri лля
вного виконання функцiональних обов'язкiв, пiдвищення продук.гивпосгi

в) забезпечити робоче мiсце вiдповiдними
гетичними ресурсами. iHcTpyMeHToM i прилаллям:

матерlаJIьними l,а

г) забезпечувати матерiальне стимулювання i заохочення працiвцикiв,./ JduýJllý.l}ljarи 
^4.trEplitJrt'нe 

сlимулк]вання r Заохочення працlвцикlв за
льтатами ix особистоi роботи, рацiональне витрачання фонду оплати лрацi

фонду матерiального заохочення, виплачувати заробiтну плату в установленi

J{
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5. Робочий час та час вiдпочинку, ixHc впкоршставня

5.1. Робочий час - це.встановлений законодавством вiдрiзок кален,царного

uu"y, ipo,",o" *-" "пlli1l;iНi"."жs *lт;*;:":u,"""'рудовоtо
ро]llоряJкУ-llоВиl'"",:il'-i] ":lЬЁ1".i u.,, u"o"n,ocr ься пЪтиденний робочий

,"*^.';3 .. ЖJJlT:,ilT];"';;; "' 
l',уоЪ1", i недiл ею, три вал icT ь робочоl о

часч праttiвникiв станови,lь ;6";"^;; на тиждень (]а виня,lком випадкlв,

"й'r1: Н} ji::1:i;;,H:frl роботи праui вн и K,_,,.l],u *,", " та перер ва дл я

вiлпочинку i харчування всrановлюються в TaKl години:

- початок роботи: 8 год,00 хв,

- tакiнчення роботи: l7 
':о'^Ч0- Jj;"""*, з l 2 год,00 хв, до lз год,00 хв,

- перерва на харчування га вlд вiдповiдно ,lо
Сrорожi ]а диспеlчери БУВР Тиси прашюють

".,u"*na"o.o 
опя llих графiку робоrи,

фrя с rорожiв БУВР Тиси_всrановлено;

.:Ж::::'-"#ffi":"Тдпочинок: з 12 год,00 хв, до 1з год,00 хв,

- ,uii"u.n,,, робоrи: l0 год,00 хв,

Tpru-i"ro рЬОо"ого часу на день становить 1l годин,



.Щля провiлних диспетчерiв БУВР Тиси робота органiзову€lься в чотири
змiни тривалiстю 24 години кожна.

У зв'язку з неможливiстю встановлення перерви. пiд час черryвання
диспетчерам нада€ться можливiсть приймання iжi протягом робочого часу, а
також право на KopoTKoTepMiHoBi перерви санiтарно-гiгiснiчного призначення.
(ст.66 КЗпП).

Тривалiсть перерви в роботi мiж змiнами мае бути не меншою подвiйноТ
тривалостi часу роботи в попереднiй змiнi (вкrrючаючи i час перерви на обiд).
Призначення працiвника на роботу протягом двох змiн пiдряд забороняеться
(ст.59 КЗпП).

,Щоплата за роботу в нiчний час диспетчерам здiйснюсться вiдповiдно
до вимог чинного законодавства.

Графiки роботи сторожам та диспетчерам БУВР Тиси змiнювати у
зв'язку з виробничою необхiднiстю з додерханням норм передбачених КЗпП.

KpiM перерви для харчування та вiдлочинку, прашiвникам наказом llo
БУВР Тиси можуть встановлюватися iншi перерви. у тому числi передбаченi
законодавством.

Прачiвники vають право на коротко герм iHoBi перерви caHitapHo-
гiгiснiчного призначення.

5,4. fuя контролю за додержанням трудового розпорядку ведеться
Журнал облiку виходу на роботу працiвникiв та проводяться перiодичнi
перевiрки, Bci працiвники на початку робочого часу зобов'язанi розписатися в

Журналi облiку виходу на роботу.
В разi необхiдностi вiдлучення з примiцення БУВР Тиси в робочий час,

ttрацiвники зобов'язанi отримати дозвiл свого безпосереднього керiвника
струкryрного пiдроздiпу або керiвництва БУВР Тиси.

5.5. Напередоднi святкових i неробочих днiв, визначених статrею 73
Кодексу законiв про працю Украiни, трива:liсть робочого дня зменшу€ться на
одну годину. L{я норма поширю€ться на випадки перенесення в установленому
порядку передсвяткового дня на iнший день тижня з метою об'сднання днiв
вiдпочинку.

5.6. У випалках, передбачених статтею 56 Кодексу законiв про праIlю
Укра'tни, окремим працiвникам на iх прохання може встановлюватися неповний
робочий день або тиждень з оплатою пропорuiйно вiдпрацьованому часу,
Скорочений робочий час встановлюсться для осiб, якi мають право на це згiдно
з трудовим законодавством (cT.5l КЗпП УкраТни). На пiдприсмствi може бути
встановлено скорочений час i для iнших працiвникiв за ix згодою в порядкуl
передбаченому законодавством.

5.7. {ля виконання невiдкладноi та непередбаченоi роботи працiвники
залучаються до роботи у вихiднi, святковi та неробочi днi, за наказом БУI3I)
Тиси. Робота в цi днi компенсусться вiдповiдно до ст.ст. 72, 107 Кодексу
законiв про працю Украiни.

5.8. Прачiвникам БУВР Тиси нада€ться rцорiчна основна вiдпустка
тривалiстю 24 календарних днiв, з виплатою допомоги для оздоровJIення у

i?
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розмiрi, передбаченому законодавством. На час вiдпустки за
працiвником зберiгасться робоче мiсце i середня заробiтна плата,

5.9. Працiвникам з ненормованим робочим днем нада€ться додаткова
щорiчна вiдпустКа за особливий характер працi тривалiсто до 7 ка,rендарних
днiв вiдповiдно до визначеного у колективному логоворi перелiку пробесiй та
посад, на яких може застосовуватися ненормованиЙ робочиЙ день.

5.10. За наказом БУВР Тиси працiвники можуть бути вiдк.ltиканi iз
цорiчноi або додатковоi вiдпустки у порядку, встановленому законодавством,
невикористана частина вiдпустки нада€ться прачiвнику в буль-який iнший час
вlдповlдного року чи присднуеться до вiдпустки в насryпному рочi.

5.1 l. Черговiсть надання працiвникам вiдпусток устапо"пю..u"" графiком
вiдпусток, який затверджу€ться в установленому порядку та погоджу€ться з
профспiлковим KoMiTeToM БУВР Тиси. Графiк вiдпу"rо* 

"Йuдu"r""я 
на кожний

кarIендарний pik не пiзнiше 5 сiчня поточного року iдоводиться до вiдома Bcix
працiвникiв (пiд розпис). При складаннi графiкiв ураховуються iнтереси
виробництва, особистi iнтереси працiвникiв ia ,ой""осri для iхнiого
вiдпочинку (ст.79 КЗпП Украiни).

5.I2. Рiшення про надання вiдпустки на прохання працiвника лоза
межами графiка вiдпусток приймаеться керiвником БУВР Тиси враховуючи
поточну та планову завантаженiсть вiддiлу чи працiвника. Щорiчнi вiдпустки
можуть буги перенесенi на час у випадках, передбачених законолавством та за
згодою cTopiн.

5.13. Вiлпустки надавати шорiчно iHe допускати випадкiв ненадання
щорiчних вiдпусток повноi трива,rостi протягом двоi poKiB пiдряд.
. 5.14. Про датУ початку вiдпустки працiвник по"iдо"rr""i"", письмово не

пiзнiше як за два тихнi до встановленого графiком TepMiHy.
5.15.Працiвники БУВР Тиси мають право "а i"шi 

"иди вiдпусток,
передбаченi законодавством.

_ 5.J6. ЗабороняСться проведеннЯ у робочиЙ час святкуваIIня праIliвниками
особистих подiй та пам'ятних дат з вживанням алкогольних напо'iв v
примiщеннi БУВР Тиси.

5.17. облiк робочого часу i табелювання працiвникiв вiддiлу
комплексного проектування <Закарпатгяводпроект> БУВР'Iиси пок.llадасться
на керiвника вiддiлу.

б. Заохочення за успiхи в роботi
б.1. За сумлiннУ працю, зразкове виконання 1рудових обов'язкiв, а також

до державних, професiйних свят та ювiлейних дат до працiвникiв БУВР Тиси
застосов},ються рiзнi форми матерiального i морального заохочення: грошова
винагорода (надбавки, доплата, премiювання); нагородження вiдомчими
заохоч_уваJl_ьними вiдзнаками (подяка, грамота, почесна грамота) тоцо.

6.2. ЗаохоченнЯ оформлюстьсЯ наказом БУВР Тиси, про що робитьсязапис у трудовiй книжцi працiвника вiдповiдно до cTaTTi l44 kодексу законiв
про працю Украiни.
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6,З. За особливi трудовi заслуги працiвники БУВР Тиси можуть бути

представленими до державних нагород та присвосння почесних звань.

7. Вiлповiдальнiсть працiвникiв за порушення труловоТ лисциtlltiнп

7.1. Порушення трудовоТ дисциплiни, невиконання чи ненаJIежне
виконання з вини працiвника покладених на нього трудових або службових
обов'язкiв, порyшення Працiвником внутрiшнього'iруло"u,u розпорядку,
посадових iнстрчкuiй, громадських правил поведiнки, перевищення ним своjх
повноважень' а також ско€ння вчинку, який ганьбить його або Дискредитус
БУВР Тиси, тягне за собою застосування заходiв дисltиплiнарного стягненпя:
а) догана;
б) звiльнення з роботи.

7.2. Звiльнення, як дисциплiнарне стягнення, може бути застосоване за
TaKl порушення:

- систе}lатичне невиконання працiвником без поважних llричиtt
обов'язкiв, покладених на нього трудовим договором або цими Прави:tами,
якщо до працiвника ранiше вже застосовув:lлися заходи дисциплiнарного чи
громадського стягнення (п.З ст,40 кЗпП Украiни);

- проryл (у тому числi вiдсутнiсть на роботi бiльше трьох годин протягом
робочого дня) без поважних причин (п.4 

"..4о 
КЗпП У*рuй;;- поява на роботi в нетверезому cTaHi, у cTaHi наркотичноr.о або

токсичного сп'янiння (п.7 ст,40 КЗпП УкраТни);

. - вчинення за мiсцем роботи розкралання (у тому числi дрiбного) майtlа
лlдлрис\lства! встановленого вироком суду, що набрав законноТ сили (п.8 ст.40
КЗпП УкраТни).

Звi-lьненнЯ на ocHoBi пiдстав, зазначених вище, може бу.ги rrроведено за
попереJньою згодою виборного органу первинноi профспiлковоi органiзацii.

За iншi порушення трудовоТ дисциплiни застосовусться виклк)чIiо
догана.

7.3, При визначеннi виду дисциплiнарного стягнення начальник БУВР
Тиси враховlс сrlпiнь тяжкосli вчиненого npoarln*y i заполiяну ним шкоJ}.
обставини, за яких вчинено проступок, i попереднЙ роботу працi"rипч.
. 7.4. l-[исчиплiнарнi стягнення застосовуються начальником БУВР l.иси i

оформ"lяються HaкzвoM по БУВР Тиси (про що повiдомляеться працiвниковi пilt
розпис).

7.5, Перед застосуванняМ дисциплiнарного стягнення вiд працiвника
вимага€ться письмове пояснення проступку. Вiдмова працiвника надати таке
пояснення не € перешкодою для застосування стягнення. Про вiлмову ttалати
роз'яснення складасться акт за пiдписом iнших двох прачiвникiв БУВР Тиси.
_ 7.6. flисциплiltарtrе стягненtlя застосовусться IIачальником IjYBP .Гиси
безпосерелньО за виявленням проступку, але не пiзнiше одного мiсяця з дня
його виявлення, не враховуючи часу звiльнення працiвника вiд роботи у зв.язку
з тимчасовою непрацездатнiстю або перебування його у вiдпустцi.



_Ьtсцип",tiнарнс стягнення
мiсяцiв iз дня вчиненця проступку.

1l
не може бути наклалене rtiзtlirцс шсс.ги

. 
:_7. Якщо про,гягом року з дня накладенIlя Дисциплiнарцого стягнення

пралiвника не буде пiддано новому дисциплiнарному стягненню, то BiH
вва){iаеться lаким. шо не vaB дисциллiнарноlо стягнення.

Якцо прачiвниК не допустиВ нового порушення трудовоi дисциплiни i до
того ж проявив себе як сумлiнний працiвник, то стягнення може бути зняте ло
кlнця року.

. 
7,8. Протягом строку дiТ лисциплiнарного стягнення захоли заохочення до

працlвника не застосовуються.
7.9. Незаlежно вiд дисциплiнарного стягнення, згаданого в п.7.1 цихПравил, на \ \toBax, визначених колективним договором чи r]оложенням про

оплату праui та преrriювання, ло праuiвникiв можуть зrlстосовуватися ще й r.aKi
заходи вп_-It{в\,:

- повне або часткове позбавлення премii;
- з\lеншення або скасування доrrлат, винагород Та iнших заохочуваIьних

виплат.
7,10- {о працiвникiв, KpiM дисциплiнарних стягнень, можуть додатково

застосов\-вztтись виховнi заходи впливу:
- позбавлення премii за один мiсяць до l00 о/о;

_ - попередження про застосування дисциплiнарного стягнеliня в
майбlтньому.в разi повторення проступку чи недолiкiв у р;ботi.
-,__, P,1*o"ni заходи впливУ можуть застосованi iазом з застосуванням
дисцип.llнарного стягнення - доганою. так i без неi.

8. Порялок вшрiшення трудових спорiв

.._ 8,1, Tpr,:oBi спори, Iцо виникають мiж працiвником i керiвrrичтвом БУВР'I'иси. 
розг-T я]аються в порядку, перелбаченому запо"ооч""r"оir.

9. Впrтрiшньооб'сктовий реrким входу до адмiнiстративноi
будiвлi БУВР Тиси

Провiдний юрисконсульт
служби правового забезпечення Христина РЕЙПАttIl
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