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ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Колективний договiр (далi - Щоговiр) укладено вiдповiдно до Законiв

Украiни ,,Про колективнi договори i угоди", ,,Про лержавну службу",

Кодексу законiв про

мiж керiвництвом

працю Украiни та iнших нормативно-правових aKTiB

апарату Закарпатськоi облдержадмiнiстрацiТ в особi

керiвника апарату, який представляс iнтереси власника i мас вiдповiднi

повноваження, з однiсi сторони, та виборним органом первинноi

профспiлковоi органiзачii (ВОIIПО) в особi голови виборного органу, який

представляе iнтереси працiвникiв апарату i мае вiдловiднi повноваження, з

другоi сторони (лалi - Сторони),

повноваження одна одноi i зобов'язуються

соцiального дiалоry, паритетностi представництва,

взаемноi вiдповiда,чьностi, конструктивностi таCTopiH,

аргументованостi при проведеннi переговорiв щодо укладення .Щоговору,

'' внесення змiн i доповнень до нього при вирiшеннi Bcix питань соцiа"itьно-

економiчних i трулових вiдносин,

Положення цього .Щоговору поширюються на Bcix працiвникiв апарату.

незаJIежно вiд ix членства в первиннiй профспiлковiй органiзацii.

IJей .Щоговiр набувае чинностi з дня його пiдписання Сторонами i дiе до

того часу, поки Сторони не укладуть новиЙ або не переглянуть чинниЙ

,Щоговiр.

Жодна зi CTopiH не може в односторонньому порядку приймати

рiшення, якi змiнюють норми, положення, зобов'язання ,Щоговору або

припиняють ix виконання.

Прийнятi цим .Щоговором зобов'язання та домовленостi е

обов'язковими для виконання Сторонами.

Сторони забезпечують виконання положень .Щоговору i несуть

за порушення i невиконання умов ,,Щоговору вiдповiдно до

Сторони

дотримуватися

рiвноправностi

визнають

принципiв

вiдповiдальнiсть

вимог cTaTTi 18 Закону УкраТни ,,Про колективнi договори i угоди".
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Вирiшення питань, що не охопленi цим .Щоговором,

здiйснюсться Сторонами вiдповiдно до чинного законодавства.

.Щоговiр пiдлягае повiдомнiй реестрацiТ.

При прийомi на роботу керiвництво апарату зобов'язане знайомити

працiвника з цим ,Щоговором.

роздIл I

Орzанiзацiя працi mа забезпечення проdукmuвноi зайняmосmi

Керiвництво апарату зобов'язуеться :

1.1. Забезпечувати формування квартшIьних планiв дiяльностi апарату

облдержадмiнiстрацii вiдповiдно до завдань, що наIежать до його

,, компетенцii.

1.2. Створювати працiвникам належнi умови працi та забезпечити ix, у
межах кошторисних призначень, матерiально-технiчними ресурсами,

неQбхiдними для виконання функцiональних обов'язкiв.

1.3. Забезпечувати дотримання працiвниками трудовоi дисциплiни та

правил внутрiшнього службового розпорядку, вимог Положення про апарат

облдержадмi нiстрацii.

1.4. Постiйно удосконалювати роботу працiвникiв шляхом використання

сучасноi технiки та передового досвiду.

1.5. Постiйно забезпечувати пiдвищення рiвня знань працiвникiв шляхом

самопiдготовки, самовдосконалення та направляти на навчання i пiдвищення

квалiфiкачii.

1.6. .Щотримуватися принципiв piBHocTi прав i можливостей, прямого i

непрямого обмеження прав чоловiкiв iжiнок.

Виборний орган первинноi профспiлковоТ органiзачiТ зобов'язусться:

1.7. Сприяти дотриманню працiвниками трудовоi дисциплiни, правил

внутрiшнього службового розпорядку, норм Регламенту

облдержадмiнiстрацii, положень про апарат та cTpyкTypнi пiдроздiли.

1.8. Сприяти бережливому та дбайливому ставленню працiвникiв до

матерiально-технiчноi бази.



1.9. Приймати участь у розробчi та погодженнi проектiв розпорядчих

документiв, якi стосуються iHTepeciB працiвникiв з питань трудових вiдносин,

охорони працi та здоров'я.

1.10. Здiйснювати контроль за виконанням законодавчих та

нормативних aKTiB з питань працi та зайнятостi працiвникiв.

1.11. Представляти iнтереси працiвникiв при розглядi спiрних питань у
1ндивlдуальних трудових спорах, колективних lрудових конфлiктiв (спорiв) у
встановленому законодавством порядку.

роздIл п
TpydoBi Bidttocuttu, peucuM працi mа вilпочuнку

Керiвництво апарату зобов'язуеться :

2.1. Прийняття на роботу здiйснювати при наявностi вакантних посад

та. розширеннi функцiй апарату iз видiленням додаткових штатних одиниць,

прийняття на державну службу - на конкурснiй ocHoBi в порядку,
-i передбаченому Законом Украiни ,,про державну службу'' та iншими

нормативно-правовими актами.

2.2. Здiйснювати просування по службi прачiвникiв, шляхом зайняття

вищоi посади, за результатами конкурсу вiдповiдно до Закону Украiни ,,Про

державну службу". Просування державного службовця по службi не

здiйснювати протягом строку застосування до нього дисциплiнарного

стягнення,

2.3. Ознайомлювати Bcix працiвникiв, якi влаштовуються на роботу, з

правилами внутрiшнього службового розпорядку та Колективним договором.

2.4. Звiльнення працiвникiв проводити вiдповiдно до вимог Закону

Украiни ,,Про державну службу", КЗпП Украiни та iнших нормативно-

правових aKTlB.

2.5.,.Щотримуватись встановленоi законодавством норми тривалостi

робочого часу.



2.6. Завчасно iнформувати ВОIIПО про змiни в органiзацii праui

i скорочення чисельностi працiвникiв, погiршення умов працi, враховуючи

про причини наступних вивiльнень, кiлькiсть i категорii

яких це може стосуватися, про термiни проведення процедури

iнформацiю

працiвникiв,

звiльнення.

2.7. Скорочення чисельностi або штаry працiвникiв здiйснювати пiсля

проведення консультацiй з ВОIIПО про заходи щодо запобiгання звiльненню

чи зведенЕю ix кiлькостi до MiHiMyMy або пом'якшенЕя несприятливих

наслiдкiв будь-якого звiльнення.

2.8. Встанови,lи для працiвникiв п'ятиденний, 40-годинний робочий

тиждень з двома вихiдними днями. Напередолнi святкового дня тривалiсть

роботи скорочувати на одну годину, KpiM праuiвникiв, яким встановлено

режим роботи згiдно з графiком виходу на роботу.

Встановити працiвникам тривалiсть перерви для вiдпочинку

харчування - 1 годину. Перерву не зараховувати до робочого часу (працiвник

може використовувати tf на власний розсуд, BiH може вiдлучатися з мiсця

роботи).

Окремим працiвникам апарату встановити почерговий режим роботи

(робочий час та час вiдпочинку) згiдно з щомiсячним графiком виходу на

роботу. Таким працiвникам надавати можливiсть харчування впродовж

робочого часу на робочому мiсцi.

2.9.За iнiцiативою працiвника i згодою його безпосереднього керiвника

та керiвника самостiйного структурного пiдроздiлу (за наявностi) такому

працiвнику встановлювати гнучкий режим робочого часу, який с вiдмtнним

вiд визначеного правилами внутрiшнього службового розпорядку режиму

роботи.

Гнучкий режим робочого часу встановлювати на визначений строк або

безстроково з урахуванням необхiдностi дотримання норми робочого часу,

передбаченогоЗаконом Украiни,,про державну службу", або тривалостt

встановленого для працiвника неповного робочого часу (неповного робочого

дня або неповного робочого тижня).



визначати

робочому

Гнучкий режим робочого часу може бути фiксованим або змiнним.

У разi фiксованого режиму робочого часу визначати працiвникам

початок i кiнець робочого часу, час початку i закiнчення перерви для

вiдпочинку i харчування. Водночас праuiвнику визначати вiдмiнну вiд

встановленоi тривалiсть роботи по днях тижня, а також подiл робочого дня

на частини.

За умови змiнного режиму робочого часу працiвника вiдс1

фiксований початок, кiнець i тривалiсть робочого дня, на працiвника не

вlдсутнlи

поширювати встановлену тривалiсть роботи по днях тижня, за потреби

якi працiвник зобов'язаний

змiнного режиму робочого

обов'язково вести облiк щоденноi тривалостi його робочого дня.

Змiнний режим робочого часу працiвника встановлювати у тих

випадках, якщо функцiонуе вiдповiдна комп'ютерна програма, що е

складовою автоматизованоТ системи контролю доступу до примiщень

адмiнiстративноi булiвлi облдержадмiнiстрацii i дозволяс здiйснювати

автоматизований облiк робочого часу працiвникiв. Надавати можливiсть

працiвнику, який працюе за змiнним режимом робочого часу, самостiйно

контролювати загальну тривалiсть свого робочого часу протягом тижня з

метою недопущення if перевищення.

Гнучкий режим робочого часу працiвника встановлювати наказом

керlвника апарату, у якому зазначати:

прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi)

встановлюеться гнучкий режим робочого часу, та його посада;

встановлена норма тривалостi робочого часу;

дата, з якоt встановлюеться гнучкий режим робочого часу;

перiод, на який встановлюеться гнучкий режим робочого часу (у разi

встановлення на визначений строк);

час початку i закiнчення роботи, час початку i закiнчення перерви для

вiдпочинку i харчування (у разi застосування фiксованого режиму робочого

перlоди часу, у

мiсцi. У разi

бути присутнiм на

часу працiвника

працlвника, якомч

часу);



перlоди часу, у якl

,7

працiвник зобов'язаниЙ бути присутнiм

робочому мiсцi (за потреби, у разi застосування змiнного режиму робочого

часу).

Такий наказ доводити до вiдома працiвника, якому встановлюеться

гнучкий режим робочого часу, та його безпосереднього керiвника до початку

застосування гнучкого режиму робочого часу.

Пiд час встановлення гнучкого режиму робочого часу враховувати:

заборону включення до робочого часу нiчного часу, визначеного

законом, якщо iнше не передбачено законом;

необхiднiсть забезпечення належного функцiонування апарату

облдержадмiнiстрацii у межах встановленого режиму роботи (надання

послуг, прийом громадян, приймання та вiдправлення кореспонденцii тощо);

забезпечення належноi взасмодiТ структурних пiдроздiлiв апарату

облдержадмiнiстрачii;

створення умов для сумлiнного i професiйного виконання державним

службовцем cBoix посадових обов'язкiв;

потребу в ефективнiй органiзацii робочого часу працiвника, збiльшеннt

продуктивностi та якостi його роботи, враховуючи особливостi роботи у

певнiй мiсцевостi, зокрема TaKi, як години пiковоТ завантаженостi

транспортних шляхiв, значну вiддаленiсть мiсця роботи вiд мiсця

проживання працiвника, режими роботи закладiв дошкiльноi та загальноi

середньоl освlти;

iншi особливостi роботи апарату, зокрема нерiвномiрний обсяг

навантаження на працiвника впродовж дня (тижня), коли основний обсяг

робiт припадае на початок чи кiнець робочого дня або виходить за його межi.

2.10, Облiк робочого часу в апаратi здiйснювати у табелi облiку

використання робочого часу.

.Щля працiвникiв, яким встановлено режим роботи згiдно з графiком

виходу на роботу, застосовувати пiдсумований облiк робочого часу за

облiковий перiод. Облiковим перiолом у разi застосування пiдсумованого

облiку робочого часу с мiсяць.
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2.11. За iнiцiативою працiвника i згодою

керiвника та керiвника самостiйного структурного пiдроздiлу (за наявностi)

надавати можливiсть прачiвнику виконувати завдання за посадою за межами

адмiнiстративноi будiвлi облдержадмiнiстрацii. Для цього працiвник повинен

иого безпосереднього

з безпосереднiм

пiдроздiлу (за

адмiнiстративноi

тривалостi його

облдержадмiнiстрачii можуть

ефективне та результативне

погодити у письмовiй формi, зокрема засобами телекомунiкацiйного зв'язку,

перелiк вiдповiдних завдань та строки iх виконання

керiвником та керiвником самостiйного структурного

наявностi).

Щля працiвника обсяг завдань за посадоlо за межами

булiвлi облдержадмiнiстрачii визначати з урахуванням

робочого часу.

За межами адмiнiстративноТ булiвлi

виконуватися завдання, якщо iх якiсне,

виконання не потребуе:

Ёикористання iнформацii з обмеженим доступом;

доступу до комп'ютерного, телекомунiкаuiйного таlабо програмного

забезпечення, яке функцiонус лише у межах примiщення апарату

облдержадмiнiстрацii;

обов'язкового перебування у примiщеннi апарату облдержадмiнiстрачii.

Час виконання державним службовцем завдань за посадою за межами

адмiнiстративноi будiвлi облдержадмiнiстрацii облiковувати як робочий час.

2.|2. Погоджувати з ВОППО проект наказу керiвника апарату

облдержадмiнiстраuii про встановлення графiка роботи в апаратi.

2.13. Вiдповiдно до Закону Украiни ,,Про державну службу", Кодексу

законiв про працю Украiни та графiку вiдпусток надавати працiвникам

вiдпустки, передбаченi чинним законодавством.

За рiшенням керiвника вiдкликати працiвникiв iз щорiчноi ocHoBHoi або

додатковоi вiдпустки вiдповiдно до Порядку вiдкликання державного

службовця iз щорiчноi вiдпустки, затвердженого постановою Кабiнету

MiHicTpiB Украiни, з вiдшкодуванням непередбачуваних витрат державного

службовця у зв'язку з його вiдкликанням з вiдпустки.



2.14. Забезпечити виплату працiвникам заробiтноi плати за час

вiдпустки не пiзнiше нiж за три днi до ij' початку.

2.15. При наданнi щорiчноi основноi вiдпустки виплачувати державним
службовцям грошову допомогу, а iншим категорiям працiвникiв матерiальну

допомогу на оздоровлення.

2.16. Черговiсть надання вiдпусток визначати графiком, який
затверджу€ться наказом керiвника апарату за погодженням з виборним
органом первинноi профспiлковоi органiзацii не пiзнiше 31 грудня i
доводиться до вiдома Bcix працiвникiв.

при визначеннi черговостi вiдпусток враховувати сiмейнi та iншi
поважнi особистi обставини прачiвника.

2.I7. Надавати працiвникам вiдпустки без збереження заробiтноi плати
вiдповiдно до Закону Украiни ,,про вiдпустки'' та iнших нормативно-

правових aKTiB.

'2.18. Залучати працiвникiв до роботи у вихiднi днi з дотриманням вимог
трудового законодавства та Закону Украiни ,,Про державну службу''.
Виборний орган первинноi профспiлковоТ органiзачiТ зобов'язуеться:

2.19. Розглядати на засiданнi Воппо проекти наказiв керiвника апарату

облдержадмiнiстрацii про встановлення графiку роботи та про графiк
вiдпусток працiвникiв апарату.

2.20. Здiйснювати громадський контроль за дотриманням норм
законодавства з питань робочого часу та вiдпочинку, звiльнення працiвникiв

та lx наступного працевлаштування.

РОЗДIЛ III

Оплаmа працi

Сторони домовIiлися:

3.1. Оплату працi працiвникiв проводити вiдповiдно до затвердженого

штатного розпису та кошторису, у порядку, визначеному постановами

Кабiнету MiHicTpiB Украiни.

J
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з.2. Склад заробiтноi плати державних службовцiв апараry та

застосування стимулюючих виплат визначати вtдповlдно до постанов

Кабiнету MiHicTpiB УкраТни.

3,3. Працiвникам з почерговим режимом роботи (робочий час та час

вiдпочинку), згiдно щомiсячного графiка виходу на роботу, здiйснювати

доплату за роботу у нiчний час у розмiрi 35 вiдсоткiв посадового окладу за

кожну годину роботи в такий час.

3.4. Склад заробiтноi плати, умови оплати працi голови, першого

заступника та заступникiв голови облдержадмiнiстрацii, патронатноi служби

та працiвникiв, якi виконують функцii з обслуговування визначати

вiдповiдно до постанов Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи.

З.5. Премiювання першого заступника та заступникiв голови

облдержадмiнiстрацii, працiвникiв апарату здiйснювати вiдповiдно до

Порядку, затвердженого розпорядженням голови облдержадмiнiстрацii,

Положення про премiювання державних службовцiв та Положення про

премiювання працiвникiв патронатноi служби та працiвникiв, якi виконують

функчii з обслуговування.

З.6. За результатами щорiчного оцiнювання службовоi дiяльностi

державним службовцям встановлювати премiю вiдповiдно до Положення про

премlювання,

3.7. Не пiзнiше дня виплати заробiтноТ плати, на вимоry працiвЕикiв

надсилати на адреси електронноi пошти повiдомлення з вiдомостями про

нараховану заробiтну плату, ii складовi, розрахунок податкiв i зборiв,

пов'язаних з нею.

З.8. Забезпечувати в апаратi гласнiсть умов оплати працi.

3.9. Скорочення бюджетних асигнувань не може бути пiдставою для

зменшення посадових окладiв та надбавок до них, передбачених статтею 50

Закону Украiни ,'Про державну службу".

3.10, За бездоганну та ефективну роботу, за особливi заслуги до

працiвникiв застосовувати TaKi види заохочень: оголошення подяки,

нагородження почесною грамотою, дострокове присвоення ранry в порядку,
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визначеному Законом Украiни ,,про державну службу'', представлення до

нагородження урядовими вiдзнаками та вiдзначення урядовою нагородою

(вiтальний лист, подяка, почесна грамота), представлення до вiдзначення

державними нагородами.

заохочення не застосовувати до працiвника апарату протягом строку

застосування до нього дисциплiнарного стягнення.

Керiвництво зобов'язуеться :

3.11. ВиплаЧувати заробiТну платУ не рiдше двох на мiсяць: за першу

половину мiсяця - 15 числа, за друry половину мiсяця - передостаннього

робочого дня мiсяця.

У разi, коли день виплати заробiтноТ плати збiгаеться з вихiдним,

святковим або неробочим днем, заробiтну плату виплачувати напередоднi.

ВиборниЙ орган первинноi профспiлковоТ органiзацii зобов'язусться:

3.12. Здiйснювати контроль за дотриманням законодавства з питань

оплати працi та своечасноi виплати заробiтноТ плати.

роздIл Iv
Умовu mа охорона працi

Керiвництво зобов'язусться :

4.|. ,ЩотриМуватися i виконувати положення законiв УкраТни та

нормативних aKTiB з охорони праui.

4.2. Забезпечувати сво€часне виконання комплексних заходiв щодо

нормативiв безпеки, гiгiсни пРацi, створення безпечних умов працi,

забезпечення техногенноi, протипожежноi безпеки та пiдвищення рiвня
охорони працi.

4.З. Здiйснювати навчання працiвникiв з питань охорони працi та

проведення iнструктажiв.

4.4. Унеможливлювати доручення працiвникам робiт, виконання яких не

передбаченО функцiональНими обов'язКами абО створюе небезпеку для iх
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життя та здоров'я (за винятком випадкiв надзвичайних ситуацiй та

техногенноТ небезпеки).

4.5, З метою створення належних умов працi здiйснювати плановi

ремонти службових кабiнетiв в межах кошторисних призначень.

4.6. Щля н€Lпежного виконання функцiональних обов'язкiв здiйснювати

заходи з облаштування та оновлення робочих мiсць оргтехнiкою, меблями в

межах кошторисних призначень.

Виборний орган первинноТ профспiлковоi органiзацii зобов'язуgгься:

4.7. Здiйснювати контроль за дотриманшIм стану умов працi,

виконанням комплексних заходiв щодо нормативiв безпеки, гiгiени працi,

створення безпечних умов працi, забезпечення техногенноi, протипожежноi

безпеки та пiдвищення рiвня охорони працi.

4,8. Проводити аналiз умов працi та вносити пропозицii керiвництву

щодо lx покращення.

4,9. Брати участь у розслiдуваннi нещасних випадкiв, пов'язаних з

виконанням службових обов'язкiв.

роздIл ч
Соцiаllьнuй зажuсm mа заdоволеtuш dуховнuх поmреб

Керiвництво зобов'язуеться :

5.1. Пiд час прийому на роботу iнформувати працiвникiв про умови

працi, наявнiсть на робочому мiсцi небезпечних таlабо шкiдливих факторiв.

5.2. Постiйно турбуватися про покращення соцiального захисту

працiвникiв та ix санiтарно-побутового обслуговування.

5.3. Щорiчно, в межах кошторисних призначень на оплату працi,

надавати працiвникам матерiальну допомоry для вирiшення соцiально-

побутових питань, вiдповiдно до чинного законодавства.

Виборний оргап первинноi профспiлковоi оргаlliзацii зобов'язусться:

5.4, Надавати одноразову грошову допомогу працiвникам:

у cyMi 1000 гривень у зв'язку з ювiлейною датою - 50 poKiB вiд Дня

народження та у зв'язку з одруженням;
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у cyMi 2000 гривень у зв'язку з похованням близьких родичiв (мати,

батько, дружина, чоловiк, дiти), шкоди вiд пожежi, важким перебiгом

хвороби або довготривалою хворобою (бiльше 1 мiсяця).

роздIл vI
Розвumок соцiальноzо diалоеу mа zаранmii diяльносmi первuнttоi

пр о ф с п iл ко в oi о рzонiз а цii

сторони вважають, що соцiальне партнерство с об'сктивною

необхiднiстю успiшного вирiшення соцiапьно-економiчних питань,

удосконaшення соцiально-трудових вiдносин, соцiального захисту

працiвникiв i сприяе порозумiнню та злагодi в колективi.

Сторони визнають повноваження одна одноi i зобов'язуються

дотримуватися законодавства

свободу асоцiацii та захист прав

Украiни, норм КонвенцiТ J& 87 МОП ,,Про

на органiзацiю" щодо прав та невтручання у
дiяльнiсть профспiлок.

органlзац11,

визначених

Керiвництво визнае виборний орган первинноi профспiлковоi органiзацiТ

повноважним представником iHTepeciB працiвникiв апараry i погоджус з ним

розпорядчi документи з питань, що е предметом цього ,,Щоговору.

Керiвництво зобов'язусться :

6.1, Сприяти дiяльностi первинноi профспiлковоi

створювати умови для ремiзацii прав i гарантiй ii дiяльностi,

законодавством.

6.2. Безкоштовно надавати воппО необхiдне обладнання, примiщення,

засобИ зв'язкУ для забезпеЧення йогО дiяльностi, проведення зборiв, засiдань

тощо.

б.2. Забезпечувати, в установленому порядку, утримання вiддiлом

фiнансового забезпечення профспiлкових BHecKiB.

6.З. Перераховувати первиннiй профспiлковiй органiзацii кошти,

в розмiрi 90 вiдсоткiв вiд профспiлкових вiдрахувань, на органiзацiю
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rо,_,Iьц,рно-\rасовоi, фiзкультурноi та оздоровчоi роботи, налання

\raтepia,Ibнoi допомоги, закупку подарункiв до свят та iнших предметiв для
орmнiзацii дозвiлля i культурного вiдпочинку членiв профспiлковоi
органiзачiТ. Перераховувати грошовi кошти профспiлковiй органiзацii на

t(ультурно-масову та фiзкультурну роботу, вiдповiдно до законодавства, за
paxvнoк коштiв, передбачених на утримання апарату на,,Iншi видатки''.

б.4. Надавати виборному органу первинноi профспiлковоi органiзацii
всю необхiдну iнформацiю з питань, що е предметом цього.Щоговору.

6.5. Забезпечити вiльний доступ до матерiалiв, документiв, а також до
Bcix пiлрозЛiлiв апаратУ для здiйснення виборним органом первинноi
профспiлковоi органiзацii наданих профспiлкам прав контролю за

дотриманням норм чинного законодавства та

договору.

ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

З метою координацii дiяльностi щодо колективно-договiрного

регулювання соцiально-трудових вiдносин та вдосконаленнясоцiального

партнерства Сторони домовилися :

1. Забезпечити здiйснення контролю за виконанням колекти8ного

договору робочою комiсiею з представникiв CTopiH, що вели переговори з

його укладення.

2. Пiд час здiйснення контролю за виконанням колективного договору
Сторони зобов'язанi надавати одна однiй необхiднi документи, iнформацiю з

питань, що с предметом цього !оговору.
З. Сторони несуть вiдповiдальнiсть за невиконання умов Щоговору

згiдно iз законодавством.

4. Раз на piK розглядати на загаJIьних зборах трудового колективу стан

виконання положень колективного договору.

5, Вносити змiни i доповнення до колективного договору за вза€мною
згодою CTopiH пiсля попереднiх переговорiв.

виконанням колективного
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.Щоговiр укладено у двох примiрниках, що зберiгаються у
кожноi iз CTopiH i мають однакову юридичну силу.

ДОГОВIР ПIДПИСАЛИ

Bid аdмiнiсtпроцii:

Керiвник апарату Закарпатськоi
обласноi державноi адмiнiстрацii

Bid вuборно?о opzaty первuнно'i
пр о ф с п iл ко Boi ор zан iз а цit:

Голова виборного органу
первинноi профспiлковоi

Закарпатськоi
адмiнiстрацii

tr,.*.iИ ВАРЦАБА

.А \l4 -JIи\ZLý,'о":=::{r'-'д '4Рпоу ý" *
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Додаток 1

до Колективного договору

Первинна профспiлкова органiзацiя апарату

Мишанич Андрiй Федорович

Головував на засidаннi Варцаба Олексiй Олексiйовuч

Поряdок dеннuй
Про iнiцiювання колективних переговорiв з розробки та укладення

Колективного договору мiж адмiнiстрацiею та профспiлковим KoMiTeToM
на2022-2025 роки

СЛУХАЛИ:
Варцабу О.О., голову профкому, який поiнформував присутнiх, що

вiдповiдно до повноважень профспiлок та ix органiзацiй, визначених статтею
12 Кодексу законiв про працю Украiни та статтями З, 4, 10 Закону Украiни
,,Про колективнi договори i уголи" та у зв'язку iз закiнченням TepMiHy дii
Колективного договору, що був укладений на 20|7-2020 роки необхiдно
розпочати переговори з укладення Колективного договору на новий строк.
Сьогоднi нам необхiдно прийняти рiшення про iнiцiювання колективних
переговорiв, делеryвання уповноважених представникiв для створенЕя
спiльноi робочоi KoMicii для ведення переговорiв i розробки проекту
Колективного договору.

ВИСТУПИЛИ:

Ковач А.М., Гутич С.Ю., Мандзич Л.Ю. якi запропонув€rли:

Звернутися до керiвника апараry з пропозицiею розпочати колективнi
переговори з розробки та укладення Колективного договору на новий строк.
.Щля ведення колективних переговорiв з розробки проекту колективного
договору запропонували делегувати до складу спiльноi робочоi Koмicii та
надати для цього повноваження таким представникам: Ковачу Юрiю
Володимировичу, Клопотар BiKTopii Володимирiвнi, Мишаничу Андрiю

Закарпатськоi обласноi державноТ адмiнiстрацii
протокол

засiдання профспiлкового KoMiTeTy

20.09.2021

Присутнi:
Ботош Галина Йосипiвна
Варцаба Олексiй Олексiйович
Гутич Наталiя IBaHiBHa
Гутич Свiтлана Юрiiвна

Ужгород J\b 16

Клопотар Вiкторiя Володимирiвна
ковач Анжела Михайлiвна
Ковач Юрiй Володимирович
Мандзич Людмила IBaHiBHa

Федоровичу.
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ПОСТАНОВИЛИ:

1. Звернутися до керiвника апарату облдержадмiнiстрацiт з
пропозицiеЮ розпочатИ колективнi переговори з розробки та укJIадення
Колективного договору на новий строк.

2, Для ведення колективних переговорiв з розробки проекту
колективного договору делеryвати до скJIаду спiльноi робочоi koMicii та
надати для цього повноваження таким представникам:

Ковачу Юрiю Володимировичу,
Клопотар BiKTopii Володимирiвнi,
Мишаничу Андрiю Федоровичу.
3. Головi профспiлкового KoMiTeTy Варчабi О.О. направити керiвнику

апарату у строк до 24 вересня 2021 року письмове повiдомлення про початок
колективних переговорiв з пропозицiями:

розпочати переговори у TepMiH з 01 жовтня 202l року та провести
загальнi збори трулового колективу у листопадi 2021 року;

. пiдготувати у строк до З0 вересня наказ, узгоджений з профспiлковим
KoMiTeToM про створення робочоi KoMicii для ведення колективних
переговорiв i розробки Колективного договору;

спiльно розробити порядок (регламент) засiдань робочоi koMicii з
ведення колективних переговорiв.

4. Органiзувати роботу з узагальнення пропозицiй працiвникiв апарату
щодо структури та змiсту майбутнього проекту колективного договору.

- 9, ,,проти" - 0, ,,утримались" - 0.

Голова п Олексiй ВАРЦАБА
m,
ý/ пFоосr

"#""'#ff*

.ч-

Голосували:
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

АпАрАт

нАкАз

24.09.2021 м. Ужгород

Про орzанiзацitо i провеdення колекmuвнltх переzоворiв

ffодаток 2
до Колективного договору

лъ 20

Вiдповiдно до статей б i 44 Закону Украiни ,,Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii", Закону Украiни ,,про колективнi договори i угоди'' та
письмового повiдомлення профспiлкового KoMiTeTy вiд 21.09.202l Jф 5

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати колективнi переговори з укладення Колективного договору
з 01 жовтня 2021 року,

2. Затвердити склад спiльноi робочоi KoMicii
колективних переговорiв, що додаеться.

(далi-СРК)зведення

3. Визначити:
мiсце проведення засiдань СРК - кабiнет Ns 35l;
графiк роботи СРК щотижня: BiBTopoK, четвер, з 15.00 до 16.00 год;
дату проведення органiзацiйного засiдання СРК - 01 жовтня 2021 року.
4. Пiдготовлений срк проект Колективного договору винести на

обговореннЯ 1рудовогО колективУ до 01 листопада 202l року.
5. Загальнi збори трулового колективу провести у листопадi 202l року.6.Керiвникам сlруктурних пiдроздiлiв апарату облдержадмiнiстрацii

подавати членам Срк iнформацiю, необхiдну для ведення колективних
переговорiв та розроблення проекту Колективного договору.

7. Контроль за наказу залишаю за собою.

Керiвник апа

ý,оо.ъ
,,'--_ \ 'ъ

!ййо';9
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держа BHoi Руслана НАТУРКАЧ



,l9

склАд
спiльноi робочоi KoMicii з ведення колективних переговорiв

Bid cmopolt u вuборноzо opzatly первuнноi профспiлковоi ореанiзацit:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керiвника апарату
державноi адмiнiстрацii
24.09.202| Ns20

заступник голови профкому, начalльник

управлiння органiзацiйноi роботи та
забезпечення дiяльностi керiвництва
апарату облдержадмiнiстрачii

член профкому, начальник вiддiлу

фiнансового забезпечення - головний
бухгалтер апарату облдержадмiнiстрацii

член профкому, начаJIьник вiддiлу
господарського забезпечення управлiння
ресурсного забезпечення апарату облдерж-
адмiнiстрацii

В id сmоро tt u ро боmоdав ця :

начальник вiддiлу управлiння персонаJIом
та нагород апарату облдержадмiнiстрацii

начальник юридичного вiддiлу апарату
облдержадмiнiстрацii

начмьник вiддiлу роботи iз зверненнями
громадян апарату облдержадмiнiстрачii

ковАч
Юрiй Володимирович

клопотАр
Вiкторiя Володимирiвна

мишАнич
Андрiй Федорович

мАлJIр
Тетяна IBaHiBHa

пАвлюк
Сергiй Юрiйович

пАшко
Тетяна IBaHiBHa
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Керiвни
Ерджую

пlстрацll

кАч

РЕГЛАМЕНТ

[одаток 3
до Колективного договору

ЗАТВЕРДЖУЮ
кового KoMiTery

й вАрцАБА
Ъа\ ý:J / ýWу

роботи спiльноi робочоТ KoMiciT з ведення колективних переговорiв

1. Дtя ведення колективних переговорiв i пiдготовки проекту
Колективного договору Роботодавець та профспiлковий KoMiTeT (далi -
Сторони) створюютЬ на рiвнопраВнiй ocHoBi спiльну робочу комiсiю (далi -
СРК), персональний склад якоi затверджуеться наказом Роботодавця. У
такому ж порядку здiйснюеться внесення змiн до складу СРК.

2. Строки, мiсце проведення i порядок денний засiдання Срк
визначасться рiшенням CTopiH.

З. Сторонам нада€ться свобода у виборi i обговореннi питань щодо
структури та змiсту проекту Колективного договору.

4. Роботодавець, його посадовi особи повинен надавати профспiлковому
KoMiTeTy необхiдну для ведення колективних переговорiв iнформацiю.

5. Сторони зобов'язуються пiд час переговорiв з розумiнням ставитися до
apryMeHTiB iншоi сторони, уважно вислуховувати ix, спiльно шукати
рiшення, якi дозволяють максимаJIьно задовольнити iнтереси CTopiH, не
розголошувати державну або комерчiйну таемницю, а також конфiденцiйну
iнформацiю, яка ст:ца вiдома Сторонам пiд час переговорiв.

6. У ходi переговорiв кожна Сторона мае право переривати засiдання з
метою проведення консультацiй, нарад, вимагати i одержувати необхiдну
для ведення переговорiв iнформацiю, звертатися до посередникiв з метою
пошуку компромiсiв та прийняття оптимаJIьних рiшень.

7. Загальний TepMiH ведення переговорiв не повинен перевищувати 25
днlв календарних днiв з початку переговорiв.

8. СРК протягом 25 календарних днiв розробляе проект Колективного
договору з урахуванням пропозицiй, що надiйшли вiд працiвникiв i не
пiзнiше 2 днiв передае узгоджений СРК проект на розгляд профспiлковому
KoMiTeTy та Роботодавцю.

9. Якщо в ходi переговорiв Сторони не змогли дiйти згоди щодо
положень Проекту з незалежних вiд них причин, ними склада€ться протокол
розбiжностей, до якого вносяться сформованi пропозицii кожноi сторони та
можливi заходи щодо усунення розбiжностей, а також строки вiдновлення
переговорiв пiсля вирiшення вiдповiдних питань.

10. У випадку, якщо узгоджене рiшення не прийнято, для врегулювання
розбiжностей використовуються примирнi процедури в порядку,
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визначеному Законом Украiни ,,про порялок вирlшення колективних
трудових спорiв (конфлiктiв)", Протягом 3 днiв пiсля складання протоколу

розбiжностей сторони проводять консультацii, формують зi свого складу

примирну комiсiю, а у разi недосягнення згоди звертаються до посередника,

визначеного за домовленiстю CTopiH. Примирна комiсiя або посередник в

TepMiH до 7 днiв розглядае протокол розбiжностей i виносить рекомендацli
по cyTi спору. На ocHoBi рекомендацiй примирноi KoMicii або посередника,
якщо вони визнаються Сторонами, СРК допрацьовуе проект. .Щля пiдтримки
cBoix вимог, пiд час проведення колективних переговорiв, профспiлковий
KoMiTeT може проводити в установленому порядку збори.

1l, Пiсля завершення переговорiв проект Колективного договору в

обов'язковому порядку передаеться для обговорення в структурних
пiдроздiлах. Роботодавець зобов'язаний забезпечити Профспiлковому
KoMiTeTy можливiсть доведення проекту до кожного працiвника, надати

йому необхiднi засоби внутрiшнього зв'язку, iнформацii, копiювальну
TexHiKy, примiщення для проведення зборiв, консультацiй.

|2. срк, з урахуванням можливих пропозицiй, що надiйшли за

результатамИ обговорення проекту, органiзованого профспiлковим
KoMiTeToM доопрацьовуе його протягом 2 днiв i передае його Сторонам
колективних переговорiв для винесення проекту на розгляд зборiв трулового
колективу.

IЗ, У разi, якщо збори трудового колективу вiдхиляють проект

колдоговорУ або oKpeMi його положення, Сторони вiдновлюють переговори

для пошуку необхiдного рiшення. Пiсля цього Проект повторно виноситься
на розгляд зборiв трудового колективу.

14. Пiсля схв€Iлення проекту Колективного договору зборами трудового
колективУ BiH пiдписуеться уповнОваженимИ представниками CTopiH не

пiзнiше нiж через 5 днiв з моменту схваJIення, якщо iнше не встановлено

зборами 1рудового колективу та подаеться протягом 7 днiв на повiдомну

реестрацiю.
15. Текст Колективного договору повинен бути доведений Роботодавцем

до вiдома працюючих протягом l0 днiв пiсля його пiдписання.



DD

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСЦА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

АпАрАт

нАкАз

15.09.2021 м. Ужгород

Про Правtша внуmрiшньоzо слулrcбовоео розпоряdку
а п ар аmу о бл ас н oi dерлса в н oi adM i н i с mр а цii

.Щодаток 4
до Колективного договору

лъ 15

Вiдповiдно до частини четвертоi cTaTTt 47 Закону УкраiЪи,,Про державну
службу", наказу Нацiонального агентства Украiни з питань державноi служби
0з,03.2016 Jt 50 ,,Про затвердження Типових правил внутрiшнiого службового
розпорядку", зареестроваНого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 25 березня
20lб року за Ns 457128587, Регламенту обласноi державноi адмiнiстрацii,
затвердженого розпорядженням голови облдержадмiнiстрацii вiд 12.02.2018
Ns 75, З метою впорЯдкування внутрiшнього службового розпорядку державних
службовцiв апарату облдержадмiнiстрацii

НАКАЗУЮ:

l. Схвалити Правила внутрiшнього службового розпорядку апарату
обласноТ державноi адмiнiстрацii, що додаються, та подати ix на затвердження
загаJIьних зборiв державних службовцiв апарату облдержалмiнiстрацii.

2. Вiддiлу управлiння персоналом та нагород апарату облдержадмiнiстрацii
довести Правила внутрiшнього службового розпорядку до вiдома ycix
працiвникiв апарату облдержадмiнiстрацii пiд пiдпис.

з. Визнати такими, що втратили чиннiсть, накази керiвника апарату
облдержадмiнiстрацiТ вiд 25.09.2019 Ns 24, вiд l0.06.2020 М 10, вiд 22.О6.2020
Jф 1l.

4. Контроль за виконанням наказу заJIишаю за собою.

Керiвник апарату

б"о 
дЕеъ
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Wдержавноi Руслана НАТУРКАЧ
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схвАлЕно
Наказ керiвника апарату
державноi адмiнiстрацii

J\э 15

прАвилА

Правила органlзацll

внутрiшнього службового розпорядку апарату
обласноi державноi адмiнiстрацii

I. Загальнi положення

визначають загальнi положення щодо
внутрiшнього службового розпорядку апарату облдержадмiнiстрацii (далi -
апарат), режим роботи, умови перебування державного службовця у
примiщеннях апарату облдержадмiнiстрацii та забезпечення рацiонального
використання його робочого часу.

2. Службова дисциплiна в апаратi облдержадмiнiстрацii фунтуеться на

засадаХ сумлiнногО та професiйНого виконання державним службовцем cBorx

обов'язкiв, створення нмежних умов для ефективноi роботи, його матерiально-

технiчного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
3. Правила внутрiшнього службового розпорядку апарату облдерж-

адмiнiстрачii затверджуються загальними зборами державних службовцiв за

поданням керiвника апарату облдержадмiнiстраuii (керiвника державноi
служби) i виборного органу первинноi профспiлковоi органiзацiт на ocHoBi

Типових правил.
4, Правила внутрiшнього службового розпорядку апарату обласноi

державноi адмiнiстрацii доводяться до вiдома ycix працiвникiв пiд пiдпис.

II. Загальнi правила етичноi поведiнки в апаратi облдержадмiнiстрацii

1. .Щержавнi службовцi повиннi дотримуватися вимог етичноi поведiнки.

2. Щержавнi службовцi у своiй роботi повиннi дотримуватися принципlв

професiйностi, принциповостi та доброзичливостi, дбати про свою професiйну

честь 1 гlднlсть.
3. ,щ,ержавнi службовцi повиннi уникати нецензурноi лексики, не допускати

пlдвищено1 lнToнaцll пlд час спlлкчвання. Неприпустимими е прояви

зверхностi, зневажливого ставлення до колег та громадян.
4.,Щержавнi службовцi пiд час виконання cBo'tx посадових обов'язкiв

повиннi дотримуватися взаемоповаги, дiлового стилю спiлкування, виявляти

принциповiсть i витримку.

III. Робочий час i час вiдпочинку

1. ТривалiстЬ робочогО часу державНого службовця становить 40 годин на

2. В апаратi встановлюсться п'ятиденний робочий тиждень (понедiлок,

BiBTopoK, середа, четвер, п'ятниця) iз тривмiстю роботи по 8 годин щодня;
вихiднi днi - субота i недiля.

3. Початок робочого часу - 08.00; завершенЕя робочого часу - l7.00.
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_ _ 
Тривалiсть перерви для вiдпочинку i харчування становить 1 годину,з 12.00 до 13.00. Перерва не зараховуеться до робочого часу i державнийслужбовець може використовувати tl' на власний роr.уо. Hu ц.Й 

"uJ 
ui" ,о*.вiдлучатися з мiсця роботи.

окремим працiвникам апарату облдержадмiнiстрацii встановлюеться
почерговий режим роботи (робочий час та час вiдпочинку) згiдно з щомiсячнимгоафлiком виходу на роботу понедiлок - п'ятниця: початок робочого часу -l7.00; завершення робочого часу наступного дня - 08.00. V суОоту, недiлю тасвятковi днi: початок робочого часу - 08.00; завершaп"о poOouo'.,, часу

за iнiцiативою державного службовця i згодою його безпосередЕього
керiвника та керiвника сам_остiйноiо структурного пiдроздiлу (за наявностi)такому державному службовцю може встановлюватися гнучкий режимробочого часу, який с вiдмiнним вiд визначеного правилами внутрiшнього
службового розпорядку режиму роботи.
_ ГнучкиЙ режиМ робочого часу встановлюсться на визначений строк або
безстр_оковО з урахуваннЯм н,еобхiдностi дотримання норми робочого часу,передбаченогоЗаконом Украiни,,Про д"р*чЪrу службу'', йо тривалостi
встановленого для державного службовця неповного робочого часу (неповного
робочого дня або неповного робочого тижня).

гнучкий qежим робочого часу може бути фiксованим або змiнним.У разi фiксованого режиму робочого- часу державного службовця
визначаеться початок i кiнець робочого часу, час no.ru.*y i закiнчення перервидля вiдпочинку i харчування. Водночаь державному службовцю може
визначатись вiдмiнна вiд встановленоi тривалiсть робоiи no дr"" тижня, а
також подiл робочого дня на частини.

насryпного дня - 08,00, Таким працiвникам
впродовж робочого часу на робочому мiсцi.

надаеться можливiсть харчування

За умови змiнного режиму робочого часу державного службовця вiдсутнiй
фiксований початок, кiнець i тривалiсть' роЪо"о.о д"", ,u o.p*u""o.oслужб_овця не поширюсться встановлена тривалiсть роботи no оr"* ir*n", .uпотреби можуть визначатися перiоди .ruay, у "*i дaр*u"rий службовець
зобов'язаний бути присутнiм на робочому мiсцi. У pbi .rir"o.o р"*rrуробочого часу державного службовця Ъ обов'язковим облiк ttтопеннпт
тривалостi його робочого дня.

облiк щоденноi

,.,rиlЕtlии рtrжим рооочого часу державного службовця може
встановлюватися у тих випадках, якщо функцiонуе вiдповiдна комп'ютерна

Змiнний режим робочого

зlзiy1 що с .складовою автоматизованоi системи контролю доступу допримiщень адмiнiстративноi булiвлi облдержадмiнiстрацii1l l дозволяездiйснюватИ автоматизований облiк робочого часу державних службовцiв.

*:*::::: _::r9::ець, який прuцо" за змiнним режимом робочого часу,
самостiйно контролюе загальну тривалiсть свого робочого часу npor".o" ,"rn""
з метою недопущення iT перевищення.

гнучкий режим робочого часу державного службовця встановлюеться
нак€вом керiвника апарату (керiвника державноi служби), у якому зазначаеться:

прiзвище, iм'я, пО.батьковi (за наявностi) державного службовця, якому
встановлю€ться гнучкий режим робочого часу, та його посада;
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встановлена норма тривалостi робочого часу;
дата, з якоТ встановлюеться гнучкиЙ режим робочого часу;
перiод, на який встановлюсться гнучкий режим робочого часу (у разi

встановлення на визначений строк);
час початку i закiнчення роботи, час початку i закiнчення перерви для

вiдпочинкУ i харчуваннЯ (у разi застосування фiксованого режиму робочого
часу);

перiоди часу, у якi державний службовець зобов'язаний бути присутнiм на
робочомУ мiсцi (за потреби, у разi застосування змiнного режиму робочого
часу).

такий наказ доводиться до вiдома державного службовця, якому
встановлюеться гнучкий режим робочого часу, та його безпосереднього
керlвника до початку застосування гнучкого режиму робочого часу.

Пiд час встановлення гнучкого режиму робочого часу потрiбно
враховувати:

заборону включення до робочого часу нiчного часу, визначеного законом,
якщо iнше не передбачено законом;

необхiднiсть забезпечення наJIежногонеоохlднlсть забезпечення наJIежного функцiонування апарату
облдержадмiнiстрацii у межах встановленого р"*иrу роботи (надання послуг,

апарату

прийом_ громадян, приймання та вiдправлення кореспонденцii тощо);
забезпечення належноi взаемодii структурних пiдроздiлiв апарату

облдержадмiнiстрацii;
створення умов для сумлiнного i професiйного виконання державним

службовцем cBoix посадових обов'язкiв;
потребу в ефективнiй органiзацii робочого часу державного службовця,

збiльшеннi продуктивностi та якостi його роботи, "ра*о"уюr" особливостi
роботи у певнiй мiсцевостi, зокрема Taki, як години пiковоi завантаженостi
транспортних шляхiв, значну вiддаленiсть мiсця роботи вiд мiсця проживання
державного службовця, режими роботи закладiв дошкiльноi та загальноi
середньоi освiти;

iншi особливостi роботи державного органу, зокрема нерiвномiрний обсяг
навантаження на державного службовця впродовж дня (тижня), коли основний, обсяг робiт припадае на початок чи кiнець робочого дня або виходить за його
меж1.

4. облiК робочого часу в апаратi облдержадмiнiстрацii здiйснюеться у
табелi облiку використання робочого часу.

.щля працiвникiв, яким встановлено режим роботи згiдно з графiком виходу
на роботу, застосовуетЬся пiдсумований облiк робочого .rucy Ju облiковий
перiод. облiковим перiодом у разi застосування пiдсумованого облiку робочого
часу е мiсяць.

Для забезпечення контролю за своечасним виходом на роботу вiдомостi
облiку робочого часу подаються керiвником структурного пi!роздiлу апарату
облдержадмiнiстрацii вiддiлу управлiння персон€}лом та нагород апарату
облдержадмiнiстрацii.
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5, Напередоднi святкових та неробочих днiв тривалiсть робочого дня
скорочуеться на одну годину, KpiM прачiвникiв, яким встановлено режим
роботи згiдно з графiком виходу на роботу.

6. Працiвникам забороняеться вiдволiкати державного службовця вiд
виконання його посадових обов'язкiв.

7. Вихiд державного службовця за межi адмiнiстративноi булiвлi
облдержадмiнiстрацii у робочий час зi службових питань вiдбувасться з вiдома
його безпосереднього керiвника.

8. За iнiцiативою державного службовця i згодою його безпосереднього
керiвника та керiвника самостiйного структурного пiдроздiлу (за наявностi)
такий державний службовець може виконувати завданЕя за посадою за межами
адмiнiстративноi булiвлi облдержадмiнiстрацii, Для цього державний
службовець повинен погодити у письмовiй формi, зокрема засобами
телекомунiкацiйного зв'язку, перелiк вiдповiдних завдань та строки ix
виконання з безпосереднiм керiвником та керiвником самостiйного
структурного пiдроздiлу (за наявностi).

.Щля державного службовця обсяг завдань за посадою за межами

не потребуе:
використання iнформацii з обмеженим доступом;
доступу до комп'ютерного, та./або програмного

забезпечення, яке функцiонуе примlщення апарату
облдержадмiнiстрацii;

Час виконання державним службовцем завдань за посадою за межами
адмiнiстративноТ будiвлi облдержадмiнiстрацii облiковуеться як робочий час.

[V. Порядок повiдомленllя державним службовцем про свою вiлсутнiсть

1. .Щержавний службовець повiдомляе свого безпосереднього керiвника про
свою вiдсутнiсть на роботi у письмовiй формi, засобами електронного чи
телефонного зв'язку або iншим доступним способом.

2. У разi недотримання вимог пункту 1 цього роздiлу складаеться акт про
вiдсутнiсть державного службовця на робочому мiсцi.

3. У разi ненадання державним службовцем доказiв поважностi причини
своеi вiдсутностi на роботi BiH повинен подати письмовi пояснення на iм'я
керiвника апарату облдержадмiнiстрацii (керiвника державноi служби) щоло
причин cBoei вiдсутностi.

4. Виrlоги чього розлiлу не ,tасlосов)ються до державних службовчiв пiл
час виконання ниI\4и завдань за посадою за межами адмiнiстративноi будiвлi
облдержаllli HicTpauii.

адмiнiстративноi будiвлi облдержадмiнiстрацii повинен визначатися з

урахуванням тривалостi його робочого часу.
За межами адмiнiстративноi булiвлi облдержадмiнiстрацii можуть

виконуватися завдання, якщо ix якiсне, ефективне та результативне виконання

доступу до комп'ютерного, телекомунiкацiйного та./або програмн
}печення, яке функцiонуе лише у межах примiщення апар
ержадмiнiстрацii;
обов'язкового перебування у примiщеннi апараry облдержадмiнiстрацii.
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\'. Перебування державного службовця у примiщеннi апараry облдерж-

алпriнiстрачii у вихiднi, святковi, неробочi днi
та пiсля закiнчення робочого часу

l..Щля виконання невiдкладних завдань державний службовець може
зал)л{атися до роботи понад установлену тривалiсть робочого дня за наказом
керiвника апарату облдержадмiнiстрацii, про який повiдомлясться виборний
орган первинноi профспiлковоi органiзацii, у тому числi у вихiднi, святковi,
неробочi днi, а також у нiчний час, з компенсацiею за роботу вiдповiдно до
законодавства.

Тривалiсть роботи понад установлену трив:Iлiсть робочого дня, а також у
вихiднi, святковi та неробочi днi, у нiчний час для кожного державного
службовця не повинна протягом двох днiв:оовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днlв

iль i 120 годин на piK.
2. Керiвник апарату облдержадмiнiстрачii (керiвник державноi служби) за

поспiль i 120 годин на piK.

потреби може залучати державного службовця до чергування пiсля закiнчення

робочого дня, у вихiднi, святковi i неробочi днi.
Черryвання пiсля закiнчення робочого дня, у вихiднi, святковi i неробочi

днi здiйснюеться згiдно з графiком, який розробляеться вiддiлом управлiння
персонаJIом та нагород апарату облдержадмiнiстраuiТ i затверджуеться
керiвником апарату облдержадмiнiстрачii (керiвником державноi служби) за
погодженням виборного органу первинноi профспiлковоi органiзаuii.

3. У графiку чергування зазначаються: завдання, яке потребуе виконання,
вiдповiдальний державний службовець, його посада, мiсце, дата та строк
черryвання.

святковi i неробочi днi державного службовця, якого не включено ло графiка,
4. У разi залучення до чергування пiсля закiнчення робочого дня, у вихiднi,

облдержадмiнiстрацii (керiвнику державноi служби)

наступного робочого дня пiсля чергування вiдповiдна iнформачiя подасться
вiддiлом управлiння персоналом та нагород керiвнику апарату

для внесення в

установленому порядку вiдповiдних змiн до такого графiка.
5. У разi залучення державного службовця до роботи понад установлену

тривалiсть робочого дня в апаратi облдержадмiнiстрацii запроваджуеться
' пiдсумований облiк робочого часу з тим, щоб тривалiсть робочого часу за

облiковий перiод не перевищуваJIа норми тривалостi робочого часу.
За роботу у зазначенi днi (час) державному службовцю надаеться грошова

компенсацiя у розмiрi та порядку, якi визначенi законодавством про працю, або
протягом мiсяця надаються вiдповiднi днi вiдпочинку за його заrIвою.

6. Забороняеться змучати до роботи понад установлену тривалiсть

робочого дня, а також у вихiднi, святковi та неробочi днi, у нiчний час вагlтних
жiнок i жiнок, якi мають дiтей BiKoM до трьох poKiB. Жiнки, якi мають дiтей
BiKoM вiд 3 до 14 poKiB або дитину-iнвалiда, можуть залучатися до наднормових

робiт лише за ix згодою. Залучення iнвалiдiв до наднормових робiт можливе
лише за ii згодою i за умови, що це не суперечить медичним рекомеЕдацlям.
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VI. Порядок доведення до вiдома державного службовця нормативно-
правових aKTiB, наказiв, доручень та розпоряджень зi службових питань

1. Нормативно-правовi акти, накази, доручення, розпорядження зi
службових питань доводяться до вiдома державних службовцiв шляхом
ознайомлення у паперовiй або електроннiй формi з пiдтвердженням такого
ознайомлення.

Пiдтвердженням може слуryвати пiдпис державного службовця (у тому
числi як вiдповiдального виконавця) на документi, у журналi реестрацii
документiв, на резолюцiТ до документа керiвництва облдержадмiнiстрацii або
вiдповiдний квалiфiкований електронний пiдпис, який пiдтверджуе
ознайомлення з певним службовим документом в електроннiй формi.

2.Нормативно-правовi акти, якi пiдлягають офiцiйному оприлюдненню,
доводяться до вiдома державного
веб-сайтi облдержадмiнiстрацiт.

службовця шляхом розмiщення на

VII.Щотримання загальних iнструкцiй з охорони працi
та протипожежноi безпеки

1.Керiвник апарату облдержадмiнiстрацii (керiвник державноi служби)
зобов'язаний забезпечити безпечнi умови працi, належний стан засобiв
протипожежноi безпеки, caнiTapii i гiгiени працi.

Iнструктування з охорони працi та протипожежноi безпеки здiйснюе
державний службовець вiддiлу господарського забезпечення управлiння
ресурсного забезпечення, на якого покладенi вiдповiднi функцii.

2. {ержавний службовець повинен дотримуватися правил технiки безпеки,
виробничоi caнiтapii i гiгiени працi, протипожежноi безпеки.

З. Умови працi на робочому мiсцi, стан засобiв колективного та
lндивlдуального захисту, що використовуються державним службовцем, а
також санiтарно-побутовi умови повиннi вiдповiдати вимогам нормативно-
правових aKTiB з охорони працi.

4. За стан пожежноi безпеки та дотримання iнструкцiй з охорони працi в
апаратi вiдповiдае керiвник апарату облдержадмiнiстрацii (керiвник державноТ
служби) та заступник нач€Lпьника управлiння - нач€шьник вiддiлу
господарського забезпечення управлiння ресурсного забезпечення апарату
облдержадмiнiстрацii, на якого покладено такий обов'язок.

VIII. Порядок прийняття та передачi дiловодства (справ) i майна

1..Щержавний службовець зобов'язаний до звiльнення з посади чи
переведення на iншу посаду передати справи i довiрене, у зв'язку з виконанням
посадових обов'язкiв, майно безпосередньому керiвнику, який зобов'язаний
прийняти справи i майно.

2. Факт передачi справ i майна засвiдчуеться актом, який складаеться у
двох примiрниках i пiдписуеться безпосереднiм керiвником, керiвником
управлiння ресурсного забезпечення апарату облдержадмiнiстрацii та
державним службовцем, який звiльнясться.



-,v

O:irH пplrrripнttк акта видасться державному службовцю, який звiльняеться
чIl перевоJIlться на iншу посаду, iнший примiрник - вiддiлу управлiння
персонzrлом та нагород апарату обллержалмiнiстрацii з метою долучення до
особовоi справи цього державного службовця.

1. Недотримання

IX. Прикiнцевi положення

вимог правил внутрiшнього службового розпорядку
.шарату обласноi державноi адмiнiстрацii е пiдставою для притягнення
державного службовця до вiдповiдальностi у порядку, передбаченому чинним
законодавством.

2. Питання, пов'язанi iз застосуванням правил внутрiшнього службового

розпорядку апарату обласноi державноi адмiнiстрацii, вирiшуються керiвником
апараry облдержадмiнiстрацii (керiвником державноi служби), а у випадках,
передбачених чинним законодавством, - спiльно або за згодою з виборним
органом первинноi профспiлковоi органiзаuii.

3.Цi правила застосовуються до працiвникiв апарату облдерж-
алмiнiстрацiТ, на яких не поширюеться дiя Закону Украiни ,,Про державну
службу".
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Додаток 5

до Колективного договору

нАкАз

Ужгород

АпАрАт зАкАрпАтськоi оБлАсноi дЕржАвноi ддмrнrстрАцIi

1 1 .04.201 8 Nь4

Про Полоuсення про премiювання

Вiдповiдно до Закону Украiни вiд 10 грудня 20l5 року Nэ 889-VШ ,,Про
державну службу", наказу MiHicTepcTBa соцiальноТ полiтики УкраiЪи вiд
13.06.201б Nэ б4б ,,Про затвердження Типового положення про премiювання
державних службовцiв органiв державноi влади, iнших державних органiв,
ixHix апаратiв (ceKpeTapiaTiB)", зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни
З0 червня 20lб року за Ns 90З/290З3, постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
18 сiчня 2017 року Ns 15 ,,Питання оплати працi працiвникiв державних
органiв" (зi змiнами):

l. Затвердити, що додаються:
Положення про премiювання державних службовцiв апарату

Закарпатськоi обласноi державноi адмiнiстрацii;
Положення про премiювання працiвникiв патронатноi служби та

працiвникiв, якi виконують функцii з обслуговування апарату Закарпатськоi
обласноi державноi адмiнiстрацii.

2. Контроль за виконанням цього наказу покJIасти на заступника
керiвника апарату державноi адмiнiстрацii Варчабу О. О.

Керiвник апа
державноi адмi Руслана НАТУРКАЧ

ý"О 
О.,Ъ

. ,,------\ 
'
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керiвника апарату

державноi адмiнiстрацii
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положЕннrI
про премiювання державних службовцiв апарату
ЗакарпатськоТ обласноi державноi адмiнiстрачii

I. Загальнi положення

1. I]e положення розроблено вiдповiдно до Закону Украiни ,,Про
державну службу", наказу MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики Украiни вiд
13.06.2016 Nэ 646 ,,Про затвердження Типового положення про премiювання

державних службовцiв органiв державноi влади, iнших державних органiв,
ixHix апаратiв (ceKpeTapiaTiB)", зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни
30 червня 20lб року за Ns 903/290З3, i встановлюе порядок визначення розмiрiв,
нарахування та виплати премiй державним службовцям
облдержадмiнiстрацiТ (далi - апараry), якi займають посади
службовцiв категорiй,,Б" i ,,В".

2. Премiювання державЕих службовцiв апарату проводиться з метою
матерiального стимулювання високопродуктивноi та iнiцiативноi працi,
пiдвищення ii ефективностi, якостi, заiнтересованостi у досягненнi ii кiнцевого

результату та посилення персонаJIьноi вiдповiдальностi державних службовцiв
за дорrIену роботу або поставленi завдання.

3. .Щержавним службовцям можуть встановлюватися TaKi види премiй:
1) премiя за результатами щорiчного оцiнювання службовоi дiяльностi;
2) мiсячна або квартальна премiя вiдповiдно до особистого внеску в

загальний результат роботи апарату.

3{

апарату
державних

Вид премiювання, передбачений пiдпунктом 2 цього пункту, визначае

керiвник державноi служби в апаратi облдержадмiнiстрацii (керiвник апарату)

з€rлежно вiд особливостей виконання функцiй i завдань апарату.
4. Встановлення премiй державним службовцям проводиться керiвником

державноi служби в апаратi облдержадмiнiстрацii (керiвником апарату)
погодженого з виборним органом первинноiвiдповiдно до цього Положення,

профспiлковоi органiзачii.
5, Розмiр премii державного службовця встановлю€ться керiвником

державноi служби в апаратi облдержадмiнiстрацii (керiвником апараry) шляхом
видання вiдповiдного наказу.

6. Загальний розмiр премiй, передбачених пiдпунктом 2 пункry 3 цього

роздiлу, якi може отримати державний службовець за piK, не може

перевищувати З0 вiдсоткiв фонду його посадового окладу за piK.

7. Фонд премiювання апарату встановлюсться в розмiрi 20 вiдсоткiв
загального фонду посадових окладiв за piK та eKoHoMii фонду оплати працi.

8..Що набрання чинностi пунктами б та 7 цього роздiлу премiювання
проводиться в межах наявних коштiв на оплату прачi, передбачених у
кошторисi вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
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II. Порядок визначення розмiру премii
державним службовцям апарату

1.Розмiр мiсячноi або квартальноi премii державного службовця
залежить вiд його особистого внеску в загальний результат роботи апарату з

урахуванням таких критерiiв :

1) iнiцiативнiсть у роботi;
2) якiсть виконання завдань, визначених регламентом облдерж-

адмiнiстрацii, положенням про апарат облдержалмiнiстрачiТ, його посадовою
iнструкцiею, а також дорученнями керiвництва апарату та безпосереднього
керiвника державного службовця;

3) TepMiHoBicTb виконання завдань;
4) виконання додаткового обсягу завдань (участь у роботi комiсiй,

робочих груп тощо).
2. Премiювання державних службовцiв за результатами щорiчного

оцiнювання службовоi дiяльностi проводиться у разi отримання ними вiдмiнноi
оцiнки за результатами щорiчного оцiнювання.

Розмiр премl1 за результатами щорiчного оцiнювання службовоi
дiяльностi встановлюеться в однакових вiдсотках до посадового окJIаду для
державних службовцiв апарату, якi отримали вiдмiнну оцiнку за результатами
шорiчного оцiнювання в поточному роцi.' З. За перiоди вiдпусток (основноi, додатковоi та iнших, передбачених
законодавством), тимчасовоi непрацездатностi та в iнших випадках, коли згiдно
iз законодавством виплати проводяться з розрахунку середньоi заробiтноi
плати, мiсячна або квартальна премiя державним службовцям не нараховуеться.

III. Порядок нарахування та виплати премiй

1.Вiддiл фiнансового забезпечення апарату облдержадмiнiстрацii
щомiсяця або кварталу розраховус фонд премiювання в розрiзi кожного
структурного пiдроздiлу заJIежно вiд 'rxHboi штатноi чисельностi та доводить
зазначену iнформацiю до вiдома iхнiх керiвникiв.

2. Керiвники самостiйних структурних пiдроздiлiв апарату облдерж-
адмiнiстрацiТ або особи, якi i1 замiнюють, на ocнoBi розрахункiв, наданих
вiддiлом фiнансового забезпечення, готують обгрунтоване подання керiвнику
апарату щодо встановлення розмiру мiсячноi або квартальноi премii кожному
державному службовцю.

3. Фонд премiювання за результатами щорiчного оцiнювання службовоi
дiяльностi визначасться самостiйно в межах фонду премiювання апарату.

4. Мiсячна премiя державним службовцям апарату виплачуеться не
пiзнiше вiл TepMiHy виплати заробiтноi плати за мiсяць,, у якому нараховано
премiю, квартальна премiя - не пiзнiше вiд TepMiHy виплати заробiтноi плати за
останнiЙ мiсяць кварталу, за якиЙ проводиться премiювання.

5. Премiя за результатами щорiчного оцiнювання службовоi дiяльностi
виплачу€ться не пiзнiше вiд TepMiHy виплати заробiтноi плати за мiсяць, у
якому затверджено висновок щодо результатiв оцiнювання службовоi
дiяльностi, але не пiзнiше грудня мiсяця року, в якому провадиться оцiнювання
службовоi :iя--lьностi.



эъ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керiвника апарату

державноi адмiнiстрацii
1 1 .04.201 8 }лъ 4

ПОЛОЖЕНIUI
про премiювання працiвникiв патронатноi служби та працiвникiв,

якi виконують функцii з обслуговування апарату

Закарпатськоi обласноi державноi адмiнiстрацti

I. Загальнi положення

1.Це положеннЯ розробленО вiдповiдно до Постанови Кабiнету

MiHicTpiB Украiни вiд 18 сiчня 2017 року Nч 15,,Питання оплати працi

працiвникiв державних органiв" (зi змiнами) i встановлюе умови, порядок та

"ra"u"ar"" розмiрiв, нарахування та виплати премiй працiвникам патронатноi

служби та працiвникам, якi виконують функuii з обслуговування апарату

ЗакарпатськоТ обласноi державноi адмiнiстрацii.
працlвникlв, як12. Премiювання працiвникiв патронатноi служби та працiвникiв, якt

виконують функчii з обслуговування, здiйснюеться вiдповiдно до'lх особистого

"r..*у 
в заiальнi результати роботи апарату облдержадмiнiстрацii у межах

фонду премiювання та eKoHoMii фонду оплати працi.

3. Праuiвникам патронатноТ служби та працiвникам,

функцii з обслуговування, можуть встановлюватися мiсячна

4, Встановлення премiй та визначення ii розмiру проводиться

керiвником апарату облдержадмiнiстрацii вiдповiдно до цього Положення

шляхом видання наказу.

II. Порядок визначення розмiру премii

1. Розмiр мiсячноi або квартальноТ премii працiвника патронатноi

служби та працiвника, який виконуе функчii з обслуговування, залежить вlд

його особистого внеску в заг€шьний результат роботи апарату

облдержадмiнiстраuiТ з урахуванням таких критерiiв:
1) iнiцiативнiсть у роботi;
2) якiсть та TepMiHoBicTb виконання завдань,

облдержадмiнiстрачii, положенням про апарат

посадовою iнструкцiсю;
3) якiсть та TepMiHoBicTb виконання доручеЕь керiвництва апарату та

безпосереднього керiвництва.
2. за перiоди вiдгryсток, передбачених законодавством, тимчасовоl

непрацездатностi та в iнших випадках, коли згiдно iз законодавством виплати

проводятьсЯ з розрахунку середньоi заробiтноi плати, мiсячна або квартальна

премiя не нараховуеться.

якi
або

виконують
квартальна

премlя.

визначених регламентом
облдержалмi HicTpauii,
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III. Порялок нарахування та виплати

фiнансового забезпечення апарату

премiй

1, облдержадмiнiстрачii
щомiсяця або щокварталу розраховус фонд премiювання в розрiзi кожного

доводитьструктурного пiдроздiлу заJIежно вiд ixHboi штатноi чисельностi
зазначену iнформацiю до вiдома ixHix керiвникiв.

2. Безпосереднiй керiвник працiвника патронатноi служби та працiвника,
який виконуе функцii з обслуговування, на ocHoBi розрахункiв, наданих
вiдцiлом фiнансового забезпечення, готуе подання керiвнику апарату
облдержадмiнiстрацii щодо встановлення розмiру мiсячноi або квартальноi
премii.

3. Мiсячна премiя виплачу€ться не пiзнiше вiд TepMiHy виплати
заробiтноi плати за мiсяць, у якому нараховано премiю, квартаJIьна премiя - не

пiзнiше вiд TepMiHy виплати заробiтноi плати за останнiй мiсяць кварталу, за

який проводиться премiювання.



Продовження додатку 5
до Колективного договору

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

АпАрАт

нАкАз

1 1.09,2019 Ужгорол

Про внесення змiн dо наказу KepiBHuKa апараmу
обласноi 0ерлеавноi аdмiнiсmрацii 11.04.2018 JYs 4

,rПро Полоаtсення про премiювання"

Вiдповiдно до Закону Украiни вiд l0 грудня 2015 року ,,Про державну
службу", наказу MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики УкраiЪи 06.05.2019 Ns 68З

,,Про внесення змiн до Типового положення про премiюванЕя державних
службовцiв органiв державноi влади, iнших державних органiв, ixHix апаратiв
(ceKpeTapiaTiB)", зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи lб липня 2019

роцу за Ns 787133758,

НАКАЗУЮ:

1. Внести насryпнi змiни до Положення про премiювання державних
службовцiв апарату Закарпатськоi обласноi державноi адмiнiстрацii:

1. 1. Пункт 8 роздiлу I - виключити.
1,2. Пункт 2 розлiлу II - доповнити абзацом такого змiсту:
,,Зазначена премiя нараховуеться незаJIежно вiд фактично вiдпрацьованого

часу у мiсяui, в якому вона виплачусться".
1.3. Пункт 3 роздiлу II викласти в новiй редакцii:
,,Керiвнику державноi служби в апаратi облдержадмiнiстраuii (керiвнику

апарату) мiсячна, квартaшьна або премiя за результатами щорiчного оцiнювання
службовоi дiяльностi встановлюеться керiвником державноi служби в апаратi' облдержадмiнiстраuii (керiвником апарату) за погодженням з головою обласноi
державноi адмiнiстрацi'r".

1.4. У пунктi 2 роздiлу III слова ,,обrрунтоване подання" замiнити словом
,,пропозицii".

1.5. Роздiл III доповнити пунктом б такого змiсту:

додатковlи та lнших,
непрацездатностi та в
проводяться 1з

премlя нарахову

Керiвник апа

,,У мiсяцi, в якому державний службовець перебувае у вiдпустчi (основнiй,
передбачених законодавством), за перiод тимчасовоi

iнших випадках, коли згiдно iз законодавством виплати
i заробiтноi плати, мiсячна або квартальна

рацьований час"

державноl
'.\1

Рчслаlrа нАТУРкАЧ

эs
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Додаток 6

до Колективного договор)

КОМПЛЕКСНI ЗАХОДИ
на2022-2025 рокм

щодо досягнення встановлених нормативiв безпеки, гiгiени працi та

Назва заходу

Проходження навчання з перевiрки
знань з охорони працi

Забезпечення збереження в нмежному
cTaHi планiв-схем евакуацii

Забезпечення контролю за утриманням
в постiйнiй готовностi протипожежних

Проведення iнструктажiв з питань
охорони працi

Ознайомлення з правилами
внутрiшнього службового розпорядку в
апаратi обласноi державноi

Пiд час проведення конкурсу на
замiщення вакalнтних посад
врtlховувати знання з питань охорони

та протипожежноi безпеки
Пiдготовка вiдповiдних внутрiшнiх
документiв з п итань охорони прачi

Перевiрка вiдповiдних внутрiшнiх
документiв з питань охорони прачi на
вiдповiднiсть чинному законодавству

Розгляд матерiа.пiв про нещаснi
випадки на робочому мiсцi,
оформлення вiдповiдних докум

У разi
необхiд-

{on"nn
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виробничого середовища, пiдвищення рiвня охорони працi, запобiгання
випадкам виробничого травматизму, професiЙного захворювання, аварiям

l пожеlкам

Вiдповйальнi виконавцi

Вiдповiдальний за проведення
роботи з питань охорони працi.
Керiвники структурних

Начальник вiлдiлу госполарського
забезпечення управлiння ресурс-
ного забезпечення.
Керiвники структурних
пiдроздiлiв.

вiдповiдальний за проведення
роботи з питань охорони працi.
Керiвники структурних

Працiвник вiддiлу управлiння
персоналом та нагород.

Конкурсна комiсiя

Начальник вiддiлу господарського
забезпечення управлiння
ресурсного забезпечення.
Вiдповiдальний за проведення

з питань
Працiвник юридичного вiддiлу

Начальник вiддiлу господарського
забезпечення управлiння ресурс-
ного забезпечення, вiдповiдаль-
ний за проведення роботи з
питань охорони працi. працiвник

(,
!-

9.,KepiBHlrK апарату облд Руслана НАТУРКАЧ
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Додаток 7
до Колективного договору

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
АпАрАт

протокол м 3
загальних зборiв трудового колективу

10.11.2021

Всього 92 працiвники
Присутнi на зборах 75 працiвникiв (список додаеться)
Вiдсутнi з рiзних причин 17 працiвникiв

м. Ужгород

Голова зборiв: В'ячеслав святогор, заступник нача.],Iьника вiддiлу
забезпечення дiяльностi керiвництва управлiння
органiзацiйноТроботи та забезпечення дiяльностi
керiвництва апарату облдержадмiнiстрацii

Секретар зборiв: Анастасiя ПАНЬКУЛИЧ, головний спецiалiст вiддiлу
документування управлiнськоi iнформацii апарату
облдержадмiнiстрацii

Поряdок dеннuй:

Про Колеюпuвнuй dozoBip мiсп керiвнuцлпвом апараtпу Закарпапtськоi
обласноi dерясавно'i аdмiнiсmрацi'i в особi KepiBHaKa апараmу mа вuборнuм

ореаном перв uHHo'i профспiлково'i орzанЬацti апараmу Закарпаmськоt
обласноi depilcaBшot аdмiнiсmрацi'i на 2022 - 2025 poKtl

СЛУХАЛИ:
Олексiя ВАРЦАБУ - заступника керiвника апарату, голову профкому,

який сказав, що проект Колективного договору мiж адмiнiстрацiею та
виборним органом первинноi профспiлковоi органiзацii апараry
Закарпатськоi облдержадмiнiстрацii на 2022-2О25 роки, розроблено
спецiальними групами вiд адмiнiстрацii та профспiлковоi органiзацii,
обговорено у трудовому колективi i виноситься на розгляд загальних зборiв
1рудового колективу.

Запропонував прийняти зазначений проект ,Щоговору за основу.

Голова зборiв поставив на голосування зазначену пропозицiю.

Голосрання,. ,,за" - 75, ,,проmч" - 0, ,, уmрuммuсь " - 0.



Голова зборiв запропонував
пропозицii до проекту !оговору.

ВИСТУПИЛИ:

зз

присутнlм висловитися та внести

роботи та
викJIасти у

ВасилЬ скршrшI, головниЙ спецiалiст органiзацiйного вiддiлу
управлiння органiзацiйноi роботи та забезпече""" ii"n"*ro.Ti керiвництва,який запропонував пiдроздiл 2 роздiлу 1 доповнити пунктом наступногозмiсту: ,,Приймати участь у розробцi ,Ь по"од*"rrri прЬектiв po.noborr*
докУментiв, якi стосуються iHTepeciB працiвникiв з питань 1рудових вiдносин,
охороЕи працi та здоров'я''.

Голова зборiв поставив на голосування зазначену пропозицiю.

Голосування; ,,за" - 74, ,,проmч'' - 0, ,,уmрtлuсlпuсь'' - I
вiкторiя клопотдр, начальник вiддiлу фiнансового забезпечення -головниЙ бухгалтер, скарбник профкому, 

"nu .uпропонув€rла пункт З.9.пiдроздiлу 1 роздiлу 3 доповнити реченням наступного змiсту: ,,Заохоченняне застосовувати до працiвника протягом строку застосування до нього
лисциплiнарного стягнення.''.

Голова зборiв поставив на голосування зазначену пропозицiю.

Голосування i ,,за" - 72, ,,проmч'' - I, ,,уmршuааuсь'' - 2.

_ Юрiй ковАч, начаJIьник управлiння органiзацiйноТ
забезпечення дiяльностi керiвництва, який запропонував пункт 5.4
такiй редакцii:

,,Нацавати одноразову грошову допомоry працiвникам:
у cyMi 1000 гривень у зв'язку з ювiлейною датою - 50 poKiB Bi_r }янародження та у зв'язку з одруженням;

_ У cyMi 2000 гривень у зв'язку з похованням близьких ро:ltчjв il.:::;:.
батько. дружина. чоловiк, дiти ). шкоди вiд пожежi. важкrI\l гэ:tf ': ,. ,.:хвopoбиaбoдoвгoтpивалoюхвopoбoю(бiльшеlмiсяця).

Голова зборiв постаВив на голосуВання зазначеНУ пропозll.-l_._._

Голосування: ,,за" -75, ,,проmч'' - 0, ,,уmрсл,tалuсь '' - |-,

ВИСТУПИЛИ:



Z9

Запропонували схв€цити Колективний логовiр на 2022-2О25 роки в
uiлому, з врахуванням внесених пропозицiй та доповнень.

Голова зборiв поставив на голосування зазначену пропозицiю.

Голосування: ,,за" - 75, ,,проmч" - 0, ,,уmрttмалuсь'' - 0,

ПОСТАНОВИЛИ:
схвалити Колективний договiр мiж керiвництвом апарату

Закарпатськоi обласноi адмiнiстрацii в особi керiвника апарату та виборним
органом первинноi профспiлковоi органiзацiт апарату Закарпатськоi обласноi
державноI алмiнiстрачii на 2022-2025 роки та подати його на пiдпис
керiвнику апарату та головi профкому апарату облдержадмiнiстрацii не
пiзнiш як через 5 днiв з його схвмення.

Голова в'ячеслав святогор

Анастасiя пАнькУлиtIСекретар



До
Продовження додrтý -

ЛО Колективного догов..r:-.

список
працiвникiв апарату облдерrкадмiнiстрацii

присутнiх на загальних зборах трудового колективу
10 листопада 2021 року

Керiвництво апарату1 Натуркач Руслана Павлiвна Керiвник апарату2 Варчаба олексiй олексiйович Заступник керiвника апарату

Управлiння органiзацiйноi роботи та забезпечення дiяльностi керiвництва3 Ковач Юрiй Володимирович Начальник управлiння
О р z а н iз о цi ti н u ti в i d d L,t

8
9
10
11

12
13
l4

15
1б

77

4 Ребрик Вiталiй Iванович
5 Кийович Вiталiй Юлiйович
б Скрипич Василь Васильович
7 Сичевський IBaH Васильович

Начальник вiддiлу
Головний спецiалiст
Головний спецiалiст
головний спецiалiст

Провiдний спецiалiст
Головний спецiалiст

!iловод

Головний спецiалiст
головний спецiалiст

Вiddiл забезпечення diяльносtпi керiвнuцtпва
Мунтян Володимир Володимирович Зас.нач.управлiння-начальник вiддiлу
СвятогорВ'ячеславВалерiйович Заступникначальникавiддiлу
Мацо Лiлiя IBaHiBHa Головний спецiалiст

сабов ольга Петрiвна Головний спецiалiст
,Щурневич Тетяна Миколаiвна Провiдний спецiалiст

вiddiл пidzоmовкu dокуменtпiв з пumань реzулювання земельнчх BidHocuH
молнар ольга Богданiвна Головний спецiалiст

BiTep AHHa-KpicTiHa Миколаiвна
Ддурич Тетяна IBaHiBHa

Штефаньо IBaH Васильович

Бисага Наталiя IBaHiBHa
Молнар Тетяна IBaHiBHa

18
19
20
2|
1)

2з
24
25

26
27
28
29
30

Управлiння ресурсного забезпечення
Малеш Володимир Iллiч Начальник управлiння

мишаничАндрiйо.оороliu#'*-"'*;::,;{;:;;::;rIJня-начальниквiддiлу
.ПилипчинецьВiталiй Миколайович Провiдний спецiалiст
Шнайдер Василь олексiйович Провiдний iнженер
Русин Ольга IBaHiBHa Завiдувач складу
Сусак Михайло Михайлович Вiдповiдальний черговий

в iddiл iнформацiйно-ком п' юmерноzо забезпечення
Кут.Щенис Михайлович Начальник вiддiлу
семак олег Юрiйович Головний спецiалiст
чернецовсергiйволодимирович Провiднийспецiалiст

Вiддiл документообiry та контролю
БезкоровайнаМирославаСтеп. Начальниквiддiлу
БрензовиЧ Надiя Олексiiвна Засryпник начальника вiддiлу
Мандзич Людмила IBaHiBHa Головний спецiалiст



головний спецiалiст
головний спецiалiст
Провiдний спецiмiст
Провiдний документознавець

персоналом та нагород
Начмьник вiддiлу
Заступник нач€Lпьника вiддiлу
Головний спецiалiст
головний спецiалiст
Головний спецiалiст

iз зверненнями громадян
Заступник начальника вiддiлу
головний спецiалiст
Головний спецiалiст
головний спецiалiст
Головний спецiалiст
головний спецiалiст

Павлюк Сергiй Юрiйович
Гутич Свiтлана Юрiiвна
Славич Богдан Степанович
Басараб Вiкторiя Михайлiвна
Стеryра Руслана IBaHiBHa

Кесера Оксана Василiвна
калинич-масюченко Наталiя Степан

Ледiда Свiтлана Йосипiвна

Клопотар В iкторiя Володимирiвна

Чернечом Ва.rерiя Рулольфiвна Провiдний консультант
Секпор наzороd

42 ЯреsIекко lprtHa Володимирiвна Провiдний консультант

Вiддiл фillаllсового забезпеченrrя
Начальн, вiддiлу-головний бухгмтер
Головний спецiалiст
Головний спецiалiст
головний спецiалiст

4з
41

31
1,
33
34
35

36
37
з8
39
40
4l

41
48

49
50
51
52
53

54
55
5о
57

58
59
60
бl
62
63

61
оэ
бб

67
б8

цl
Митровка Руслана Юрiiвна
Манцулич IBaH Iванович
Ходанич Галина Василiвна
Ващинець Оксана Юрiiвна
Чернецова Iрина Золтанiвна

Вiддiл управлiння
Маляр Тетяна IBaHiBHa
ковач Анжела Михайлiвна
скоблей Тетяна Янiвна
шип Валентина Степанiвна
Корпош Bipa Василiвна

Вiддiл роботи
Масюченко Олександр Олегович
Морозова Оксана Михайлiвна
Пашко Одарка IBaHiBHa
Ботош Галина Йосипiвна
ганич Наталiя Василiвна
,Щемчак IBaHHa IBaHiBHa

Попугасва Олена
волошин Наталiя

вячеславiвна
василiвна

Сак Лариса Григорiвна Провiдний консультант
Вiддiл адмiнiстрування Щержавного реестру виборчiв

Начальник вiддiлу
Головний спецiалiст
Головний спецiалiст

Сектор режимно-секретноi роботи
Кулрявцева Вiкторiя Степанiвна Завiдувач сектору

Марошан Олександр Тивадарович
Чундак Надiя Володимирiвна
,Щекет Алiна IBaHiBHa

Юридичний вiддiл
Начальник вiддiлу
Заступник начаJIьника вiддiлу
головний спецiалiст
головний спецiалiст
Головний спецiалiст

Панькулич Анастасiя Анатолiiвна

Вiллiл локументування управлiнськоi iнформаuiТ
Начальник вiддiлу
головний спецiалiст
Провiдний спецiалiст
провiдний документознавець

Провiдний спецiалiст

Бундзяк Мирослава Василiвна
Романцова Марина Валентинtвна

Мiтряева Леся IBaHiBHa Провiдний спецiалiст



ц2
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72

73
74
75
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.Щодаток 8
до Колективного договору

пЕрЕлIк
осiб, вiдповiдальних за виконання норм i положень

колективного договору

Dl

у

Керiвник апараry облд

Голова профкому апара

Назва роздiлу TepMiH
ви конання

Посада вiдповiдального за
виконання

Орzанiзацiя працi
lпа забезпечення

проdукmuвноi
зайняmосmi

2022-2025

роки
Заступник керiвника апарату

Труёовi
вidносuнu, реэ!сllrl

працi mа вidпочuнку

2022-2025

роки
Начальник вiддiлу управлiння

персоналом та нагород

Оплаmа працi Начальник вiддiлу
фiнансового забезпечення

Умовu mа
охорона працi

Начальник господарського
вiддiлу

Соцiальнuй
захuсm па

заdоволення OyxoBHtM
поmреб

2022-2025

роки
Начальник вiддiлу по роботi iз

зверненнями громадян

Розвumок
соцiальноео diалоzу

mа zapaHmii'
. diяцьносmi первuнноi'

профспiлково|
ореанiзацii'

2022-2025

роки
Начапьник управлiння

оргаrriзацiйноТ роботи та
забезпечення дiяльностi

керiвництва

r/o
.а
(,)
F_

w39147954--:::-

?услана НАТУРКАЧ

облдержадмiнiстра цiТ Олексiй ВАРЦАБА
)opa\ll
iвникil
эIасно

л!

1

2

3

4

2022-2025

роки

2022-2025

роки
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склАд
спiльноi робочоi комiсilз контролю за виконанням

колективного договору

лt{

Додаток 9

до Колективного договору

заступник голови профкому, начаJIьник
управлiння органiзацiйноi роботи та
забезпечення дiяльностi керiвництва
апарату облдержадмiнiстрацii

член профкому,
начаJIьник вiддiлу фiнансового
забезпечення - головниЙ бlхгалтер
апарату облдержадмiнiстрацii

член профкому,
начаJIьник вiддiлу господарського
забезпечення управлiння ресурсЕого
забезпечення апарату облдержадмiнiстрацii

начшIьник юридичного вiддiлу апарату
облдержадмiнiстрацii

начаJIьник вiддiлу управлiння персонщIом
та нагород апарату облдержадмiнiстрацii

вiддiлу роботи iз зверненнями
арату облдержадмiнiстрацii

В id пр оф с п Lп ко в о?о ком imеmу :

ковАч
Юрiй Володимирович

клопотАр
Bi кторiя Володимирi вна

мишАнич
Андрiй Федорович

пАвлюк

l

,\{и

KiB
Hoi

Сергiй Юрiйович

мАляр
Тетяна IBaHiBHa

пАшко
Тетяна IBaHiBHa

Керiвник апараry облде

Голова профкому апа
облдержадмiнiстрацii

I

/Гуслана 
НАТУРКАЧ

rý
5l
EI

;,"ф

ý

Олексiй ВАРЦАБА
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