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1. зАгАльнIположЕння

1.1. ЩеЙ колективниЙ договiр укладепо на пiдставi Кодексу законiв про працю Украiни
(далi - КЗпП УкраiЪи), законiв Украihи <Про колективнi договори i угоди>,'<Про оплату
прачi> та iнших нормативно-правових aKTiB.

1.2. Колективний договiр - це нормативний акт, яким устЕlновлюються ocHoBHi норми,
принципи та взаемнi зобов'язання cTopiH стосовно регулювапня соцiально-економiчних i
ТУДОВИХ ВiДНОСИН ЗГiДно iз законодавством, додатковi трудовi та соцiа:lьно_економiчнi
гарантii.

Колекгивний договiр укладено з метою:
- створення р{ов дIя пiдвищення ефективноi роботи сулу та реалiзацii на цiй ocHoBi

професiйних' трудових i соцiально-економiчних гарантiй прачiвникiв;- УдосконЕrлення колективно_договiрного реryлювtlння, розвитку соцiального дiалогу.
реалiзацii констит}тдiйних прав i гарантiй працiвникiв i власника.

1.3. Колективний договiр укладаеться мiж керiвництвом Закарпатського окружного
адмiнiстративного суду в особi голови суду Рейтi c.I., з однiеi Ъrоропr, та lрудовим
колективом цього суду в особi вибраного i 1повноваженого представника трудового
колективу керiвника служби управлiння персоналом ,Щенчилi М.М., з iншоi сторони (далi
iменуються _ Сторони, кожяа окремо - Сторопа).

1.4. Пiд керiвництвом у цьому колективному договорi розумiеться голова суду (особа,
яка викону€ його обов'язки), керiвник апарату суду (особа, яка викоЕус його обов'язки) або
уповноваженi ними органи (особи).

1.5. .Щiяколективного договору поширюеться на Bcix працiвникiв суду.
1.6. Положення договору с обов'язковими для cTopiH, що його уклали. Жодна з cTopiH

протягом дii договору не може в односторонньому порядку приз}пинити виконання
прийнят-rх зобов'язань за договором.

1.7. Колективний договiр укладений на чотири роки i всryпас в дiю з дЕя його
пiдписання керiвником та працiвниками суду, або з дня, зазначеного у колективному договорi.

1.8. Пiсля закiнчення строку дii колективний договiр продовжуе дiяти до того часу, поки
не уклад}ть новий, або не перегJuIн}ть чинний, якщо iнше не передбачено договором.

1.9. Колективний договiр зберiгае чиннiсть у разi змiни складу, структуриl
найменування керiвництва суду, вiд iMeHi якого укJIадено цей договiр.

1.10. У разi реорганiзацii суду колективний договiр зберiгае чиннiсть протягом строку,
на який його укJIадено, або може бути переглянlтий за згодою cTopiH.

1.1l. У разi змiни керiвництва суду, чиннiсть колективного договору зберiгаеться
протягоМ строку його дii', але не бiльше одного року. У цей перiод сrорони .rовин"i розпочати
переговорИ про }.кJIаденнЯ нового чи змiнУ або доповненнЯ чинногО колективного договору.

1. 12. Сryжба улравлiння персоналом Закарпатського окружного адмiнiстративного суду
знайомить ycix працiвникiв, а також щойно прийнятих осiб в 3акарпатський окружний
адмiнiстративний сул з колективним договором, який дiе в судi.. 1.13. Змiни i доповнення до колективного договору вносяться за згодою двох cTopiH i
набираютЬ чинностi пiсля затвердЖення на зборах труловОго колективу суду i додаються до
колективного договору. Сторони зобов'язанi пiдписати колективний договiр на протязi трьох
днiв пiсля його ухваJIення зборами трудового колективу. ,Щаний колективний договiр зберiгае
силу у випадку змiни складу структури i найменування закJIаду, а у випадку його реорганiЪаuii
BiH може бlти переглянутий за згодою cTopiH.

1.14, Пiсля схвалення проекtу колективного договору загальними зборами трудового
колективу BiH пiдписуетьсЯ уповноважениМи предстiвникilми cTopiH не пiзнiш як через 5 днiв
з моментУ його схвменнЯ, якщо iнше не встановленО зборамИ (конференчiею) трулового
колективу

1,15. Хiд викоЕtlння зобов'язань колективного договору розглядtlються на спiльних
засiданнях керiвництва Закарпатського окружного адмiнiстративного суду та трудового
колективу в Mipy необхiдностi та за вимогою однiеi iз cTopiH.



1.16. Умови KoJ
зaконодавства е o.o"nau"""'o'o Договору, укJIаденого вiдповiдпо до чиIlного

_ !17.пiо.у,-; ;;:,";;х#"лlхх'J;#ii.х'"#Нх;r,,.*,*""r*, 
",*o,u*,n"i?^б.,",*тll'ооводяться на зборах туоо"о.о *оrr"Ь"у u липнi мiсяцi за 1-ше пiврiччя i неПrЗНlШе ПеРШОГО КВаРтаrлу наступного року в цiлому за piK. Iз ."i.""lr"rуй. голова суду,керlвник апарату та головний бухгалтер сулу.

1. l 8. 3а певиконання зобов'язан" *on"bn"rro.oвпереговормтанепаданняl,оор,,,,йi',*оЁ*;;;',,Ж:r"r;.#Н"lЖ;:Н'##;;
i здiйсненпя коIrтролю, сторони несуть вiдповiдмьнiсть згiдно Закону Украihи ''Проколеrгивнi договори i Угоди', (ст.ст. 17'i8 

'u 
rý. -

2. ОРГАНIЗАЦIЯ ПРАЦI ТА ЗАБЕЗПЕЧЕНIIrI ПРОДУКТИВНОi ЗАЙIЦТОСТI
2,1, Жодний i"-"|--131оlu"й договiр 

. 
(контракг), що пiдписуеться Закарпатськимокружrим адмiнiстративним судом з працiвникйи суду,. не може суперечити цьомуколективному договору такиМ 

]I1ом, щоб порiвняно з ocTaHHiM np*u,u l"r"рЁЙ лрацiвникаВ ТРУДОВОМУ ДОГОВОРi (KoHTPaKTi) були якимосi чr"о, oo".*bri:fl;;;;;Hi'r"r"" .u"o.oпротирiччя вiдповiднi по.l
i. z. Kepi вн ий" ;,;}'Н" H'#iT ffi#rll-TНff#]iJ. :жж ;ъ.ж :;.обумовленоi трудовими дого"орчмй 1*o"rp*rurr). Служба управлiння персон.rлом судузобов'язана передбачити в контраrгi, iO" pbap"O"ri' ,а затвердити для кожЕого працiвникайого функцiональнi обов'язки, ознайомити з ними працiвника i вимагати лише.t* виконання.В цих функцiональних обов'язк* 

"" " 
*onrpun.i'"oi.a оуrll передбачено виконання одним зПРаЦiВНИКiВ ОбОВ'ЯЗкiв iншого лише у випадкtж тимчасовоi вiдфrrо".i o"r*n"o.o у зв,язку зхворобою, вiдпусткою 

:,:-::.___ri """"r";r; ;;;чин, причому TaKi обов'язки можуIьпокJIадатися на iншого працiвника лише за лодйо"у пlау iз урмув.няям його реально.i
#ffiХi:Ъ.Т:Нr"ffi 

"ЖХЪ"_'"р*уu*,""йЙпiо6."й"оr"lд.6,""-"'i#нятостiпри
.""""i;rr#i:fi" 

"хо#Р"r- 
зобов'язаний добросовiсно i якiсно викон}тlати cBoi обов'язки,

о,"й;i;,,;;;й;"#;#-ж1":ж;:н;;:i::ж;,#"##J#ж;"тяa*;
запит керЬництва суду надавати звiти про **or,uir"-""oik конкретЕих обов'язкiв., 2.4, Сторони зобов'язуються ,апЪбi.аrrп 

"rнr*(конфлiктiв). JrvrDv' J'ur''ll ar'[ tsИНИКНеЕНЮ КОЛеКТивних трудових спорiв
2,5, Служба управлiння персонilлом суду зобов'язусться ознайомлювати Bcixпрачiвникiв, якi працевлаштовуються на робоry до Ъуду . правил.ми внутрiшнього трудовогорозпорядку, внутрiшнього службового роЪпор"д*у .u , у"овами працi.2'6' Працiвники 

'о*::_,бТ1_:uйu".пi . .лоп|r.".r"ч у випадку змiн в органiзацiiвиробництва, при скороченнi численностi ,r".у.' У ц"* u"пй*-^' 
"-оr" 

"n"p"on*uro
попереджilються керiвництвом сулу. про майбуrrru aйrr"r"rrп" 

"е 
пiзнiше нiж за два мiсяцi. Прицьому пiдприемство падае npuuiu""*y #r' р;;rу по спецiальностi, а у випадкунеможливостi або вiдмови працiвника Bii Hei останнit працевлfiптовуеться самостiйно.2,7, Звiльнення працiвникiв oo.ry"*u.rua"-nrae пiсля використtlння Bcix наявних iдодатково створених можJтивостей для забезпечення зайЕятостl в судi.

-^-,,j 
j:л'ji::::"i:'_'Р"::_ч1.: робоry нових ,рй"п"пi" лише у випадку забезпеченняповноl продуктивноi зайнятостi працюючих i якщо ,Ъ про.rrоaуеться ix вивiльнення на пiдставiп.l ст. 40 КЗпП Украiни.

. 2.9. Забезпечити протягом року леревФкне право на ппатtеRпяIIIтvвивlльненим з суду на пiдставi 
".i "r]+о 

iiз-rп;;#;;:,:1лl|1_1!:Оu"У"u'НЯ ПРаЦiВНИКаМ,

на робоry прчцi"r"пi" 
";;";i;;;i Й;Ь;l;."' 

J 
^РОrПИ У РаЗl ВИНИКНеННЯ ПОТРеби прийtIяття

*,_л__1rО. 
Не звiльняти працiвникiв з роботи з iнiцiативи керiвництво суду без достатнiхпIдстilв.

2,1 l, ВiдстороНення працiвникiв допускасться у випадках визЕачеЕих КЗпП Украihи таЗакону УкраiЪи <Про лержавну 
"лужОfr,. 

'' -"*

1

1



2,12, Забезпечувати пiдвищення квапiфiкацii суддiв, працiвникiв пацlонатноi служби,держ{вних службовцiв та працiвникiв, якi виконlтотьфун-чii. 
"о"rу.ъ"у""i"".

3. нормувАнч] 9цлАтА прАцI, вст119_чдрння норми, систЕми,розмIрIв зАроБIтноi плАти П lнЙЙЬЙIв трудових виплАт
3,1, При пiдписаннi трудового договору (контракту) керiвництво суду доводить доВiДОМа ПРаЦiВНИКiВ розмiр, порядок i TepMiH ;;r;;;; заробiтноi плати, умови згiдно з якимиможуть здiйснюватися утримtlнп" ia .upoOirnoi onu.r.3.2. Встановити розмiри по"чдо""* 

-;;;" 
прачiвникiв суду вiдповiдно дозатверджепого штатного розпису та кошторису та у вtдповiдностi до чинного законодавства.3,3, З метою встановлення розмiрiв Ъосадо"r* опrr_чдi" посади державних службовцiвподiленi на вiдповiднi групи оплати працi згiдно Закону Украiни кПро державну службу>.3,4, Заробiтна плата виплачуеться працiвникам за мlсцем роботи у нацiональнiй валютiУкраiни двiчi на мiсяць l5 та 30 числа -";;;;;;, u у 

"rnuo*y, 
якщо день виплати заробiтноТплати збiгаеться з вихiдним, святковим або неробочим днем - напередоднi цього дня.З.5. У виняткових випапкя,, """""J-,,* _;--

вчасногооь*"r"*""дЁJ*Нil}ý;Ж'fr 
'"H";fi 

il]!Ы#'й;Ж;r:flН;заробiтноi плаТи мож,Iиве на.наступний Мiсяць, але не пrзнlше ) числа наступного мiсяця.3,6, Прикожнiй виплатi заробiтноi плй;;;;;_rпrr, працiвникiв про загальну суму
;fi[Жi ffi,;Ж:#;,^JЖж .u 

"ro*iiT,upa*yuunu i пiдстави y".p,*u"u; 
"1.uny

,___ 
3 1,Структура заробiтноi плати складаеться з oc'oB'oi i додатковоi зарплати, а тzжожlнших заохочуваJIьних та компенсацiйних виплат.
3,8, основна заробiтна платня е обов'язковою винагородою працiвнику за виконану нимроботу згiдно посадових об,,о_в;lкiв i ".r*оu*Ъ.".i у "".п"дi посадового окладу.3.9. Додаткова заробiтна плата - де 

"rrrч.ородч 
за працю понад встановленi норми, заробоry в понадурочний час, за трудовi успiхи i винахiдливiсть, особливi умови працi; вонавключае доплати, надбавки, компепсацiйнi виплати, передбаченi 

"ro"nr' aunoruouuaa"o",доплати за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника, коrпенсачii пр"службових вiдряджепнях, компенсацii за з"о" .rрйiliu, що належать працiвникам, тощо.3,10, Заробiтна плата не може бути ,"",uооl"r*овлеЕого законодtвством УкраiЪирозмiру мiнiмальноi заробiтноi плати.
3.1 1. Здiйснювати своечасно iндексацiю заробiтноi плати.
3.12. Здiйснювати ма

npuui, u".,,,фuчr, ;;;;Й.f,;ТТ;.o]ilХ;ЖrЕ#ffi *l ПРаЦiвникiв за результатами
3.13. Забезпечити в судi гласнi".i у"о" "ir"r, "p"ui, 

порядку виплати доплат, надбавок

Ж;}:"* 
про премiювання, Виплати вин'город, iнших заохочувальних i компенсацiйних

3.14. Надавати премii вiдповiдно до ПоложспачонаlIоj служби, слу-жбо,цiв, 
"рй"",j", ;;;;#Ё;Ъff,IilТЬ;Хffi#i;

робiтникiв Закарпатського окружного адмiнiсц}ативЕого суду та Положення про премiювання
i;iж#},iJ,Iё3l".тi;#арахування чих премiй проводиться у *оrорЙr" розмiрах,
чинним закоЕодilвством. 

суду та не може перевищУвати максимальний рЪзмiр визначений

3,15, 3а результатами роботи та щорiчного оцiнювання службовоi дiяльностi державнимслужбовцям мож}ть встllновлюватися премii. .Що премiй 
{ержавного .i*бБi;;;ежать: l)премй за результатами lrюрiчного 

"i '"."ir"" "rужбовоi дiяльностi; 2) мiсячна абоквартальна премiя вiдповiдно до особисrо.о u"""ny державного службовця в загальнийрезультат роботи державного органу. 3) мiсячна або к'вартальна премiя за належне виконання}мов контракry про проходження державноi служби (у разi у*uоЁ"""). 
-- -

3,16, Премiювання працiвни*l" ,rurporur"oi 'ЁЙоir, 
"пу*боuцi", працiвникiв, якi

::*::,ry]":" функцii з обслугоuуu*r" ,u робi.rппi" .u .rц.у"каlvи роботи за piK, за своечаснета якlсне виконання особливо важливих доручень, з нагоди святкування професiйних,
4

ч



загаJIьнодержавних, видатних подiЙ, пов'язаIrих iз дiяльнiстю суду та судовоi системи, за
довголiтню, суI\{лiнну i якiсну працю та ювiлейних дат здiйснйсiь." .u p*yron eKoHoMii
фонду оплати црацi. Нарахування цих премiй проводиться у Ko"*p"rHrn* роз"iрч", "raruranr*нaжазом голови суду винесених на пiдставi подання керiвника апарату суду.

3,17. Голова суду за поданням керiвника апарату може встановлювати д.ржilвнимслужбовцям, працiвникаМ патронатноi служби, працiвникам якi викон}тоться функцii з
обслутовувапня та робiтникам суду у межах ekoHoMii бонду оплати прйi додатковiстимулюючi за iнтенсивнiсть працi, за виконання особлiво важливоi рЬбоr, urnnuш
вiдповiдно до дiючих постtlнов Кабiнету MiHicTpiB Украiни якi реryлюють nrr*"" та мови
оплати працi.

3.18. Робота у святковi, неробочi та вихiднi днi, якщо вона не компенсуеться iншим
часом вiдпочинку, а тaжож в понадурочний час оплачусться у подвiйному розм;рi.

3.19. МатерiальЕа допомога надаеться :- суддям надаеться щорiчна оплачувана вiдпустка тривалiстю 30 робочих днiв або 42
калеЕДарних днi з виплатою, KPiM сУддiвськоi винагороди, допомоги на оздоровлення у розмiрiпосадового окладу;

- матерiапьна допомога на оздоровлення держaвним службовцям, працiвникам
патронатноi служби, працiвникам, якi виконують функцii обслуговування у poa"ipi, що ""перевищуе середньомiсячноi заробiтноi плати працiвника згiдно-Iпrurооiо розпису при
наданнi щорiчноi ocHoBHoi вiдпустки;

- матерiальна допомога для вирiшення соцiаrrьно-побугових питапь держ(внимслужбовцям, працiвникам патронатноi служби, працiвникам, Ъкi викон}тоть ъу"*цii .обслуговування в розмiрi, що Ее перевищуе ix середтrьомiсячноi заробiтноi плати; '

- MaTepiмbнa допомога на оздоровлення робiтникам Еадаеться у розмiрiсередньомiсячного заробiтку.
3.20. Матерiальна допомога надаеться на пiдставi

керiвника апараry сулу.
заяви працiвника та за накЕвом

3.21. У разi неотримIлнIIJI матерiальноi допомоги на момент звiльнення працiвника суду,
вона не вкJIючаеться до розрмункових виплат як заборгованiсть установи перед працiвником
l не виплачуеться.

З.22. Прпблlрмьникам службових примiщень, якi використовlтоть дезiнфiкуrочi засоби
в роботi, установJIюеться доплата в розмiрi 10 вiдсоткiв мiсячного Йчду.

3.23. ВодiяМ автомобiлiВ (легковиХ i вантажних) та автобусiв, зайнятим у сферi
обслуговування органiв виконавчоi влади, мiсцевого СаI\,rоврядування та iiHix виконавчих
органiв, органiв прокlратури, судiв та iнших оргапiв, ybr*o"n..r""" доплата за
ненормований робочий день у розмiрi 25 вiдсоткiв тарифноi ставки за вiдпрацьований час.

З.24. Прu розiрваппi 1тудового договору з працiвником з iнiцiативи власника
виплачуеться заборговапiсть по заробiпriй платi та iнших обов'язковi виплат.
__ З.25. ПрИ вирiшенi питань опJIатИ працi голова та керiвниК апарату суду керуються
Кодексом заковiв про працю Украiни, положеннями Закону YKpaiH, uПЬо bi'r.ry прчцiu,
Заrону УкраiiнИ <<Про сулоустРiй i стаryС суллiв>, Закону УкраiнИ uПро дЬр**rу службу),
постановЕлI\4и Кабiнету MiHicTpiB Украiни якi реryлюють питання опла* прчцi.

3.26. Вiдомостi про оплату праui прачiвникiв надаються iншим оргьам i особам лише
у випадках, передбачених зiжонодzвством.

4. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛIСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ I ВЦПОЧИНКУ

4.1 Нормальна Тривалiсть робочого часу працiвникiв, не може перевишувати 40 годин на
тиждень. УстановлюетьСя п'ятиденниЙ робочиЙ тиждень з двома вихi!ними днями - суботою
та недiлею.

. 4.2. Робочий час працiвникiв починаеться з понедiлка по четвер о 08 год. 30 хв. та
закiнчусться о 17 год. 30 хв., обiдня перерва з 12 год. 30 хв. до 13 год. й хв. Таким чином, в
п'ятницю робочий депь починаеться з 08 год. 30 хв. i закiнчуеться о 16 год, 15 хв.

J-
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I4.3. Напередоднi святкових та неробо.п-rх днiв. що визначенi статтею 73 КЗпп l
УКРаiЬИ, ТрИвалiСть роботи працiвнr"i" ;-;;Ъ;;;;я на одяу годину. Працiвникам нада€ться
Ж;"ý:"Т:Ъffi#Ж::*"u *uР'У*u"","з 12 год. 30 хв. до iз .Jo. i]'-". перерва не

4.4. Працiвники
МОЖ}ть вiдлучати.". *r"*ЁЪ"J#ТОВ}'ЮТЬ 

ЧаС ПеРеРВИ На СВiй РОЗСУд, на цей час вони
4.5. Надрочнаробота та робота У вихiднi та святковi днi, як правило, не допускаеться.Залl"rення лрачiвникiв д1 падуро.rпоi роботи, роботи у вихiднi, святковi та неробочi днi

;::ЖlЖ""*Т*** Та За }']t(oB, о"редбчч"нr* чинним законодilвством, за письмовим

.*оrlru*lifг У святковi, неробочi та вихiднi днi компенсуеться вiдповiдно до чинного
4,7, ,щля виконання невiдкладноi i непередбаченоi роботи державнi службовцi зобов'язанiза розпорядженням керiвн,ика_з явJUIтися ,u 

"r.у*Оу ! uи*lднi, святковi та неробочi днi, роботаза як компенсУеться вiдповiдНо оо .т"rnoao ,РУоо"о.о a*оподч"ar"ч.4.8. Працiвникам надаються 
"iдrу"i*" iз збережепням на ik перiод мiсця роботи(посади) i заробiтноi плати 

"й"о"iдrо д-Йi;;;;;;"""о*ства УкраiЬи.
.4.9, Щорiчна основна вiдпусй ;*;;;;

;:н:жиж;*;lъйii;й;ffiж;,.ххн:ffi il"Ён,iхжЬ;жlз
--*1#* ;fl;::аВНИМ 

СЛУЖбОВЦЯМ падаеться щорiчна основна вiдлустка тривалiстю з0
4,1 1 , За кожниЙ piK державноi служби пiсля досягненIл п'ятирiчного стажу державноiслужби державному службЬвцю наддgться ;;;;; '

оплачуваноi вiд.rу.rпr, Й" не бiльш як ts 
"-""дчр"rТiiff.РПИЙ 

ДеНЬ ЩОРiЧНОi ДОдатковоi

",orr;o;l]'flrffi;#' 
М5аЮТЬ СТаЖ РОботи бiльше 10 poKiB, Еадаеться додаткова оплачувана

додатковi 
"iлпу.r*, ы^.,о"Ж;Н"#i"trl";*хххТЖ:У надаються 

'u*o". 
йшi чорiчнi

-"o,"*l'"" ffflТ:Тi 
НаДаННЯ ВiДПУСТОК u"ni*,u." графiком, який затверджуеться

. 4. 1 4. гр"ф; - ;#iТ;;' i'-rъ"#:ffi ' "*#хl,хlТЖ#,Ъ,; нормальноiдiяльностi суду та особистr* irr"p".; Бй;;;;;ii i ,o*nruo"ri ix вiдпочинку.4. l 5. Графiк до"од*"", до ui ц";ч "ы й;й"пru, пiд розписку, не пiзнiше як за дватижнlдо_вс]tlновленого графiком TepMiHy.
4,I6, НадаrнЯ вiдпусlоК працiвrп*Ы оформляеться наказом. Забороняеться ненаданнящорiчних вiдпусток повноi тривЬо"ri np;;r.;;;;ion," n,op*.4.17. fuя виконання HeBin*n,n.,"i ;;;;;;-::;j

:'jYI"*ffi ;щ;"iЁiуннiifr Ё*"";,ffi йffi :т#"#;gххн"ж:ff ;
;rrНi,"fi;'#. 

в бУдь-який iнший час вйповiдного року чи приедну€ться до uiдпу"r*, у
4,18, Вiдклик*"' 

,11л_..1:_оir"о' 
вiдпустки iнших 

..працiвникiв апарату судудопускаетьсЯ за згодоЮ прачiвника лише дJUI вi!вернення стихiйного лиха. виробничо.i aBapiiаоо негайного усунення ix наслiдкiв, ЛЛя вiдвgрц;|я ,"*u"""* випадкiв, простою, загибелiабо псування майна лiдпоиемства з додержанням вимог частиЕи першоi cTaTTi 79 КзппУкраiни та в iнших urпчдй, п"редбur"rr"* з*"r"о*"*"r.
. 4.19. Працiвникам, якi навчаються у ;й;;;;;-ьних закладах, навч.lльних закJIадах

;ЖХН:"*i 
ОСВiти та аспiрантурi, надЬться додчr*оui "rr;;r;;i;;yiriil .uъ.пу .

,^""1*"ffi*;""ffJ-*ОРiй ПРацiвникiв встановлюються додатковi гарантii, що
працюють У шкiдливих i ,l::yj_::," 

охорони ix здоров я. !о ни* 
"-"*ur" пр*iвники, якi

з.lниженою прац".очоi.rо llоriзпечних 
умовах праui, неповнолiтнi о"об", *i"й, особи з

4.2l. Вiдповiдпо до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вlд 17.11.1997 року Nч1290<Про затвердження Спискiв виробництв, робi'т,Бi;;ййil;й,.*""'iii"t?**"r-ь
6
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"rЁi,^ý:'"Жa*T#Hi 
ДОДаТКОВi вiдпустки за роботу iз шкiдливими i важкими уI\{овами

прибиранням загальниу :РТ:| ПРаЦi>' ПРИбЛРТ::1u' СЛУЖбових .rpr*i*.n", зайняту
р{овtlмипрацi,якi"*i:lЦ"Ё"*li, jfr ?#ji-:{'Ъ"fi.",J.",iJ,fr ::lЖi:f###вiдповйно до п. 1, 2 ч. 1 

_ст. 
76 кодЙf;;;#;;;р*ю украihи.4.22. Вiдповiдно до HaKiL,y Mini"r"p"ruu ;"#;; j##l,T;,. 

-^-*:_-:господарства yKpaiни 
"и zi"oj zrjji"o",ir".; ЪБТrr""!"J;#'T;,l",T'iil,ffp.JЁnTn:зайнятих обслуговуванням органiв u"oorr*roi- 

"оади, 
мiсцевого саJ\,1оврядування та liвиконtlвчих органiв, органiв прокуратури, судiв й i".un* органiв>, Hu**oM'Mini"Tepc'Baпрацi та соцiмьноi полiтики V*juiHn .lrrr' 

'';; 
й жовтня 1997 року <Про затвердженняРекомендацiй щодо порядку надarнЕя працiвникам з ненормованим робочим днем щорiчноiдодатковоi вiдпустки за особливий харЙер орЙu ,рru-iaтю 7 ка.rrендарпих днiв.4.23. Надавати щорiчну додажову 

"iдпуъrпу 
за особливий характер праui прачiвникамсуду, якi працюють на електронно-обrиЬлюuЙ"й ,u обr""п-uч,""п"* ,а-rrах (у тому числiна персонаJIьних комп'ютерах) (KpiM державних службовць) ,р;;;;; io + 1.rоrrрr;кдIендарних днiв. Вiдпустка нада€ться пропорчiйно ф;;;;;;;r;;;;;'#";.*ч.у (роботi)з осоOливим характером працi. а.пе'na 

"""*a
fr Ж;ffi :;""ffi ,,УЬ"*ж;_;:l;*:l*::"}Ъ"ffi;##ТЪ#Ж";; jx;

4.24. Робочий час i 
_час 

вiДп";y-' ;й;;ого службовця регулю€ться Правиламивнутрiшнього службового розпорядку Закарпira"по.о окружного адмiнiс.гративного суду.

5. ПРИЙОМ I ЗВIЛЬНЕННЯ ПРАЦIВНИКIВ

" *r"],!"frx3ШHiJ"lfl';ffir:Boe 
пр,lво на працю шляхом укладання трудового договору

5.2. ПризпаченЕя на посади та звiльнення з посад працiвникiв здiйснюеться вiдповiднодо КояститУrдii Украihи. ?:":rly* ;й;;;у;;;,рй 
i 
",^.у. ;;;;;i:;;", украiни"про державну, службу'' та на пiдставi дiючого трудового зtкоподilвства.5,3, Працiвники прий_маються 

"^ 
р"О*у ." liiо"вими договор:l}fи, па посади державних

|i#ffХЪХ.:#r%;:#f,|:У'*" На копкурснiй^о",rоui, ,.u посади працiвникiв'патронатноi

}*1*ii"j#,"df **}1i",",-fi ?Ж#fl *;; j#ffi ':f fi ;Т&"#х;,1#нн}
5.4. особи, якi впеп

пр,";.уо;;;;#;'iТ.'"НТ"ffi;:"j.Ъl_Ъ",",ry_fr 
i,ТТffi "^"Ж}r#н;#зii"**

5.5. Пiд час укJIадilння.зJ, о::-" договору заоороняеться вимагати вiд осiб, якiпоступilють на роботу, вiдомостi ,u дооуr"пrr,- подання яких не передбачено чиннимзаконодавством Украiни.
5,б, ПрийоМ на роботУ працiвникiВ оформляетьсЯ HaKanoM керiвника апарату суду, якийоголошусться прачiвнику пiд розписку.

.5.7. Трудовий договiр вважасться укладеним i тодi, коли Haкiul не було видано, алепрацtвнлкалфактично було допущено до роботи.5.8. особi, запрошенiй Hu роОоrу u 
- 

nop*"y переведення з iншого пiдприемства,Устilнови. органiзацii, не може бути вiлмЬвлено 
" ЙЬ.п"i туоо"о.о ооr*о;;;r.^*'

*roo?;;"}# ."Т"iЖЧ:11].ТрУдового .ло,оuоiу Йже оуiи _оой;;;;;';,;"rою cTopiH
Й";;;;Щ;;;;ffi ;::,1i#,,}1iЖffi l ;Р"НЗ1-" 

РОботi, я ка И о" у' Й ру "u.,"""s.lb. пiд,.,аь;;;,й-" на_ роботу пр*iu,",Ё':Е:":чхПJJ#iЗl,; о"." 
"установленому порядку на iншу роботу керiвнйтво 

"уду 
.обоu'"r*ч,- роз'яснити прачiвниковi Лого прЬа й об;в;;;; та icToTHi умо"и прачi, HMBHicTb наробочому мiсцi, де BiH працюватиме, небезпечrr* i.*iйr""x виробничих факторiв, якi ще неУСУН}ТО, Та МОЖЛИВi 

"*ri1l_T__'] 
ВПЛИВУ на здоров'я. йо.о np*u на пiльги i компенсацii зароботу в таких ploBax вiдповiдно оо .rrr"о- iчriо""ЪЬ".r"ч'



- ознайомитИ пDацiвника з Правилами внутрiшнього трудового розпорядку,Правилами uнуrрiшrr"о.о.службо"".; р;;r;;;;ъ**о u. державний службовець, додаток1.) та посадовою iнструкцrею пrд розписку;

.чaоui*r,"""u""ТИ 
ПРаЦiВНИКОВi РОбОЧе МiСЦе, забезпе,п,rти його необхiдними для роботи

проiнструкгувати працiвника щодо технiки безпеки, протипожежноi охорони таlнших прzвил з охоропи працi.
5,1 1, ПрипинеНня тудового договору може мати мiсце лише на пiдсtавах, передбаченихчинним зaжоЕод€вством.
5,12, Розiрвання тудового договору з iпiцiативи власника або уповноваженого ниморгану допускаеться у випадкtж, передбачених чинним законодавством УкраiЪи.5, 1 3, Припинення тудового договору оформJIюеться наказом.

6. умови I охоронл прАцI
б,1, Забезпечення безпечних ploB працi е обов'язком керiвництва суду, яке маезабезпечити рлови працi на кожному роб_очому Micui у;й;;;;";;;;Ь;;i"бутовиминормативними aKTzlMи з охоропи працi, безпеку ,е*нЬло.i"н"" й";;й,;;;i, механiзмiв,обладнання, iпших засобiв виробництв4 п*u"Йru aЙоlв зalхисту.
б.2. ПРаЦiвНИки мають прalво вiдмовитись вiд дору.rеноТ роботи при якоi створюетьсясиryацiя, небезпечна д;ц ix життя i здоров'я, ; й; для життя i здоров'я iншпх людей та

i#rlЖ:r#Ь: 
СеРеДОВИЩа ( ЯКЩО TaKi уý{ови прямо не передбаченi Troo"r*" oo.ouoo*"

6,3, ПрацiвникИ зобов'язанi знати i виконуВати вимоги 
_нормативних aKTiB про охоронупрацi, правила поведiнки з м пинil}lи, механiзмами, ооладнанням, iншими засобамиВИРОбНИЦТВа, кОриСтУватися засобами irдruiду-i"о.о i *опa*rrurо.о'a*r"Й'.rро*ооrц

обов'я_зковi медичнi огляди (можуть оуr, nbp.i6*";iiir-i;;;;;;;;"",fiIiii;
6,4. Керiвництво сулу зобов'язйе 

"iдш*одр;;; ;;**;;;";Ъffi 
'Нiiи, 

завданiпошкодженняМ здоров'я, пов'язаним з виконtlпням трудових обов'язкiв, u ,u*ou, MopmrbHiзбитки, завданi в наслiдок небезпечних uбo rп*iЙr*х W9 ,p*i, на р{овах i в порядку,передбачених ст, 17З КЗпП УкраiЪи, Законом Y;;;ir, <Про охорону працi>, та iншимизaжоЕодавчими актап{и.
б,5, Працiвники зобов'язуються використовувати наданi iM у корисryвання трапспортнiзасоби, TexHiKy та iнше майно власника лише у службових цtлях.
6,б, Керiвництво суду зобов'язу.r"a" .чб"aп"*rrп свосчасне виконання заходiв щодозабезпеченпя пормативiв Y::э jfi.r" прчч|-.й"r"" безпечних i нешкiдливих умовпрачi, пiлвищення iснlточого рiвня охорони працi.
6,7, Приприйнятгi на роботу всi'працiЙики суду проходять Вступний iнструктаж iзохорони працi.

7. соцIАJIьшпIльгиIгАрАЕтII
7,1, Керiвництво суду гарантуе надання працiвниrч вiльного часу для проходженнямедичниХ оглядiв, отримання медичлоi допо"о*, вlдвlдування державних органiв длявирiшеннЯ необхiдниХ житлово-побrГо""* npoбn"" йчцiuнr*iu без iдi*сненн".буо"-"*"*стягнень iз заробiтноi rшати чи iншиi безпiдсЙних санкцit.
7.2. Керiвництво суду зобов'язусться забезпеч"." 

"rrр""rrr" у надапfii житла наступнимпорядком його розподiлу:- для працiвникiв, що перебувають у загапьнiй черзi - 50 Оz вiд заrальноi кiлькостiжитла;

-:-,..л-л_: _||_]!КOrвають у черзi на перIцочергове отримzlння житла - 30 % вiд загальноiкlлькостl житла;
- д:tя працiвникiв, що перебувають у черзi на позачергове отримаIrюI хлlтла -20Уо.- для отриманнrI суддям i державним службовцям службовоЙ житла

8

)
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- передбаченогочиннимзаконодавством.

8. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH, ВИРIШЕННЯ СПОРIВ

8.1. У випадкУ невикоЕання чи неналежного виконання обов'язкiв, передбачених цим
договором, Сторони несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства.

8.2. Суперечки мiж Сторонами вирiшуються в порядку, встановленому законодавством
УкраТни,

8.3. ПРИТЯГНеННЯ ДО ДИСциплiнарноi, адмiнiстративноi чи кримiнальноi вiдповiда,тьностi
не викJIючас цивiльноi, матерiальноi чи iнших видiв вiдповiдальностi винних осiб.

9. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

9.1. КолективнИй договiР набирае чинностi з 0l грудня 2021 року iдiедо 31 rрудня 2024
року.

9.2. Змiни i доповнення до цього договору протягом його дii можуть вноситися лише за
взаемною згодою cTopiн.

9,3. Контроль за виконанням договору здiйснюеться безпосередньо Сторонами чи
уповноваженими ними представниками за обумовленою Сторонами згодою (в письмовiй або
уснiй формi).

9.4. Сторони, якi пiдписали цей колективний договiр, щорiчно, не пiзнiше l5 сiчня та l5
липня поточного року, звiтJтоть про його виконання.

цЕй колЕктивний договIр пI!писАли:

Вiд iMeHi трулового колективу суду:

С.I.Рsйri
уповноважений
колективч

1тудового
,Щенчиля

l.

2.

.Щодаткп:

правила внутрiшнього с,тужбового розпорядку закарпатського окружноrо адмiнiстративного
суду, затвердженi Загальними зборами державних службовцiв суду вiд 01 .06.20l б M9l
План комплексних заходiв з охорони працi на2022 piK,

Вiд керiвництва сулу:

trI lSJ /s,
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Додаток l до
Колективного договору

ЗАТВЕРДЖЕНО
3агальними зборами державних
службовцiв Закарпатського окружного
алмiнiстративного суду
вiд 01.06.20lб N99

прАвилА
ВНУТРIШНЬОГО СЛУЖБОВОГО РОЗПОРЯДКУ

ЗАКАРПАТСЬКОГО ОКРУЖНОГО АДМIНIСТРАТИВНОГО СУДУ

I. Загальпi положення

1. Щi правила визначають загальнi положення щодо органiзацii внутрiшнього
службового розпорядку, режиму роботи, уý{ов перебування держzlвних службовцiв
Закарпатського окружного а&riнiстративного суду та забезпечення рацiопального
використаЕня ix робочого часу.

2. Службова дисциплiна в Закарпатському окружному адмiнiстативЕому судi
Ф}ътуеться на засадzrх сулtлiнного та професiйного виконання державним сJryжбовцем cBoix
обов'язкiв, створенЕя нiшежних р{ов для ефекгивноi роботи, ix матерiально-технiчного
забезпечення, заохоченIrя за результатами роботи.

3. Правила внутрiшнього службового розпорядку в Закарпатському окружному
а,щr,tiнiстративному затвердж},ються загальними зборами державпих службовцiв апарату суду
за под.lнням керiвника апарату суду на ocнoвi цих Типових правил.' 4. Правила внугрiшнього сJryжбового розпорядку доводяться до вiдома Bcix
держчlвних службовцiв, якi працюють у Закарпатському окружному адмiнiстративвому судi,
пiд пiдпис.

II. Загальнi правила етичноi поведiнки в судi

1. .Щержавнi службовцi повинпi дотримуватись вимог етичноi поведiнки.
2. .Щержавrri службовцi у своiй роботi повинпi дотримуватись принципiв

професiйностi, приЕциповостi та доброзиttливостi, дбати про свою професiйну честь i
гiдriсть,

3..Щержавнi службовцi повиннi }цикати Еецепзурноi лексики, не допускати
пiдвищеноi iнтонацii пiд час спiлкуваняя. Неприпустимими е прояви зверхностi,
зЕевакJIивого ставлеЕня до колег та громадян.

4. .Щержавнi службовцi пiд час виконzlнЕя cBoix посадових обов'язкiв повиннi
дотимуватися взаемоповаги, дiлового стилю спiлкування, виявJlяти принциповiсть i
вIrцимку.

III. Робочий чдс i час вiдпочпrrку державного слуrкбовця

1. Тривалiсть робочого часу державних службовцiв становить 40 годин на тиждень.
2. Робочий час державЕих службовцiв Закарпатського окружного адмiнiстративного

суду починаеться з понедiлка по четвер о 8 год. 30 хв. та закiпчуеться о |7 год. 30 хв., обiдня
перерва щодня з 12 год. 30 хв. до l3 год. 15 хв, Таким чином, в п'ятницю робочий день
починаеIъся з 8 год. 30 хв. i закiнчуеться о 16 год. 15 хв.

Режим роботи державЕrх службовцiв апарату суду встановлюсться з урarхуванням
загальноприйпятого режиму роботи Закарпатського окружIrого адмiнiстративного суду.

У зв'язку зi службовою необхИнiстю, зуtl{овленою специфiкою та особливостями
роботи у Закарпатському окружному адмiнiстративному судi, може встановлюватися iнший
режим роботи вiдповiдно до зaкоЕодавства про працю, а саме робота понад норму робочого
часу або робота у вихiднi днi вiдповiдно до наказу керiвника апарату суду.

3. Початок та кiнець робочого часу, перерва, що надаеться для вiдпочинку i
харчування, встановлюються для державIIого службовця з урахуваЕням режиму роботп
Закарпатського окр}Dкного адмiнiстративного суду.
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Трива.пiсть перерви для вiдпочинку i харчування становить 45 хвилин. Перерва не
вкJIючаеться в робочий час, i державний службовець може використовувати iT на свiй розсул.
На цей час BiH може вiлтц"rатися з мiсця роботи.

4. Напередоднi святкових та неробочих днiв тривалiсть робочого дня скорочусться на
ОДЕУ ГОДИНУ.

5. Прачiвникам забороняеться вiдволiкати державпого службовця вiд виконання його
посадових обов'язкiв.

6. Облiк робочого часу у Закарпатському окружному адмiнiстративпому сулi
здiйснюеться у табелi робочого, що е складовою автоматизованоi системи контролю доступу
до примiщень Закарпатського окружIrого адмiнiстративного суду, за наявностi TaKoi системи.

,Щля забезпеченЕя контролю своечаспого прибутгя на роботу вiдомостi зазначених
систем облiку робочого часу подаються вiдповiдальною особою до служби управлiння
персоналом суду, у разi HaяBHocTi TaKoi системи.

7. Вихiд державпого службовця за межi адмiнiстративноi будiвлi суду у робочий час зi
сrryrкбових питань вiдбуваеться з вiдома його безпосереднього керiвника. У судi може
вестися журн.ц ресстрацiI мiсчевих вiдряджень.

IV. Порядок повiдомлення дерrкавним слуэкбовцем про свою вiдсутнiсть

l. .Щержавний службовець повiдомляе свого безпосереднього керiвника про
вiдсугнiсть на роботi у письмовiй формi, засобами електоЕIlого чи телефонного зв'язку або
iншим доступним способом.

2. У разi недотримalннrl державним сл}rкбовцем вимог пункry 1 цього роздiлу
скJIадарться аю про вiдс}тнiсть державного службовця на робочому мiсцi.

3. У разi ненадання державним службовцем докiвiв повФкностi причини своеi
вiдсупlостi на роботi BiE повинен подати письмовi пояснення на iм'я керiвника zlпарату щодо
причин cBoei вiдсрностi.

V. Перебування державного слуябовця в судi у вихiднi, святковi, неробочi днi та
пiсля закiнчення робочого часу

1. ,Щля виконання невiдкладних зЕlвдЕlнь державний службовець може зал}пrатись до
роботи понад установлену тривалiсть робочого дня за наказом (розпорядженням) керiвника
aшарату суду, в тому числi у вихiднi, святковi, неробочi днi, а також у нiчниЙ час з

компенсацiею за робоry вiдповiдно до зllконодaвства.
Тривалiсть роботи понад устаЕовлену тривалiсть робочого дЕя, а також у вихiднi,

святковi та неробочi днi, у нiчний час для кожного держlвного службовця не повипна
перевищувати чотири години протягом двох днiв поспiль i l20 годин на piK., 2. На пiдставi наказу керiвник апарату суду за потреби може залучати держiвних
сrrркбовцiв Закарпатського окружного адмiнiстративного суду до чергування пiсля
закiнчення робочого дня, у вихiднi, святковi i неробочi днi.

Черryвшrня державного службовця пiсля закiнчення робочого дня, у вихiднi, святковi
i неробочi днi здiйснюеться згiдно з графiком, який розроблясться службою управлiння
персонtшом i затверддусться керiвником апарату.

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

4. У разi заццешfi до чергувllння пiсля закiнчення робочого дня, у вихiдвi, святковi i
неробочi .щi державною службовця, якого не вкJIючено до графiка, наступного робочого дня
пiсля черIумIrЕя вiдповiдна iнформацiя подасться службою управлiння персонмом
керiвнику апар(гу су,ry для внесення в установленому порядку вiдповiдних змiн до такого
графiка.

5. У разi заrIучеЕIIя держaвного службовця до роботи понад установлену тривалiсть
робочого лвя у Закарпатському окружному адмiнiстративному судi запроваджуеться
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пiдсумованиЙ облiк робочогО часу з тим, щоб тривыriсть робочого часу за облiковиЙ перiод

не перевищувirла норми тривалостi робочого часу.
за робоry в зазначенi днi (час) держalвним службовцям надаеться грошова

компенсацiЯ у розмiрi та порядку, визЕачених зzжонод:вством про працю, або протягом

мiсяця надаються вiдповiднi днi вiдпочивку за змв{ми держ(вних службовцiв.
6. Заборонясться залучати до роботи поЕад установлену тривалiсть робочого дня, а

також у вихiднi, святковi та неробочi дri, у нiчний час вагiтних жiнок i жiпок, якi мають

дiтей BiKoM до трьоХ poKiB. Жiнки, якi мають дiтей BiKoM вiд З до 14 poKiB або дитину-
iнвалйа, мож)дЬ з.l"лучатися до Еадурочних робiт лише за iiньою згодою. Залучення

iнвалiдiв до над}рочних робiт можливе лише за ixньою згодою i за умови, що це не

суперечить медичним рекомендацiям.

VI. Порялок ловедення до вiдома державного службовця норматпвно-прдвовпх
акгiв, паказiв, доручень та розпоряджень зi службових пптань

1. Нормативно-правовi акти, накази, дор}пrення, розпорядження зi службових питань

доводяться до вйома держalвних службовцiв шJIяхом ознайомлення у паперовiй або

елекгроннiЙ формi з пiдrвердженЕям такого ознЙомлення.
пiдтвердженням може слуryвати пiдпис держчвного службовця (у тому числi як

вйповiдальногО виконавця) на документi, у журналi реестрацii документiв або вiдповiдний
елекгронний цифровий пiдпис, який пiдтверджуе ознайомлення з певним службовим

док},мептом в електроннiй формi.
2. Нормативно-правовi акти, якi пiдлягають офiчiйному оприлюдненню, доводяться

до вiдома державногО службовцЯ IIIJUIXoM ii оприlподнення в офiцiйних друкованих
видzlпшrх, а 1жож пшяхом розмiщення на офiцiйних веб-сайтах оргшriв державноi влади та

на ыIасному сайтi Закарпатського окружного адмiнiстративного суду.

VII. .Щотримання загальних iнсгрукцiЙ з охорони прачi та протппожеясноi
безпеки

l. Керiвник апарату суду зобов'язд{ий забезпечити безпечнi умови працi, належний

стан засобiв протипожежIrоi безпеки, czlнiтapii i гiгiепи прачi.
Iнструктування з охороIlи працi та протипожежноi безпеки мае здiйснювати особа, на

яку покладенi вiдповiднi функчii в сулi.
2. ,Щержавпий службовець повинен дотримуватись правил технiки безпеки,

виробничоi caHiTapii i гiгiени працi, протипожежноi безпеки.
3. Умови працi на робочому мiсцi, стан засобiв колекгиввого та iндивiдуа:lьного

зilхисту, що використовуються державним сrryжбовцем, а також санiтарно-поб}товi умови
повиннi вiдповiдати вимогаь{ нормативно-правових aKTiB з охорони працi.

4. За стан пожежноi безпеки та дотримrlння iнструкuiй з охорони працi в

закарпатському окрркному адмiнiстративному сулi вiдповiдае керiвник iшарату суду та
засгупник керiвника апарату суду.

YIII. Порялок прийняття та передачi дiловодства (справ) i майна державним
слуrкбовцем

l. ,щержавний службовець зобов'язаний до звiльнення з посади tм переведення на

iншу посаду пердати спрilви i довiрене у зв'язку з виконанням посадових обов'язкiв майно

упо;вовФкеЕй керiвником апарату суду або головою сулу особi. Уповноважена особа

зобов'язаЕа прпЙняти справи i майно.
2. Факг перлачi справ i майна засвiдчуеться актом, який скл4даеться у двох

примiрниках i пiдписуеться уповновaDкеною особою, керiвником сJryжби управлiння
nbpco"-oM ЗакарпатськогО окружногО адмiнiстративного суду та державним службовцем,
який звiльняgгъся.
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Один примiрник акта вида€ться державному службовцю, який звiльнясться чи
переводиться на iншу посаду, iнший примiрник долrIа€ться до особовоi справи цього
державного службовця.

IX. Прикiпцевi положення

1. Нелотримання вимог правил внутрiшнього службового розпорядку е пiдставою для
притягнення державного службовця до вiдповiдальностi у порядку, передбаченому чинним
зalконодавством.

2. Питання, пов'язанi iз застосуванням правил внутрiшнього службового розпорядку,
вирiшутоться керiвником апарату Закарпатського окружного адмiн iс,гративного суду! а у
випадках, передбачених чинним зtlконодавством, - спiльно з трудовим колективом.

lз



Додаток 2 до
Колективного договору

ЗАТВ Е РДЖУЮ
Голова Закарпатського окружного

плАн
комплексних заходiв з охорони працi на 2022 piK

м
п/п

Найменування заходiв Строк
виконанця

Затрати
грн.

Виконавець

1 Перевiрка справностi службовогс
автотранспорту

Щодня перед
виiЪдом

Вiдповiдальний

) Придбання (оновлення) аптечки та
необхiдних матерiалiв по наданню

д9ршоi медичноi допомоги для суду

травень -
червень

Згiдно
рахунку Вiдповiдальна

особа
э Проведення iнструктажiв з охорони та

пршIi та пожежноi безпеки згiлно норм
законодaвства

Протягом
року

вiдповiдальна
особа

4 Провести навчtмня (семiнари) з питапь
охороЕи працi на тему:
l.Елекгронебезпека на виробництвi та
в побугi;
2.3ага.lьнi вимоги пожежноi безпеки;
3.Правила надашrя першоi
долiкарськоi допомоги при нещасних
випадках;

лютий -
березепь

червеЕь

жовтень

Вiдповiдальна
особа

5 Проведення стрilхування водiя i
службового автотрiшспорту

За потреби Згiдно
рахунку

Вiдповiдальний
за автотранспорт

6 Проведення систематичного анiшiзу
cтalнy охороЕи працi та невиробничого
травматизму в судi

щоквартаJIьно Керiвник
апарату

,7 Оновити у примiщеннях на
видних мiсцях бiля телефонiв слiд
вивiсити таблички
номера телефону
пожецurоi охорони,

lз
для

зазначенням
викJIикч

липень Вiдповiдатlьна
особа

9 Наявнi вогнегасники перевiрити на
масу хiмiчного складу та
перезарядити вiдповiдно до вимог
iнструкцii з експлуатацii.

липень Вiдповiдаrrьна
особа

l0 Провести замiри опору iзоляцii
електичних мереж та
елеI!троустaшовок.

липень
вiдповiдальна

особа
ll Територiю, а також будiвлi, споруди,

примiщення забезпечити
вiдповiдними знzжаl\rи безпеки згiдно
з ,ЩСТУ l80 6309:2007
<Протипожежний зЕtхист. 3наки
ýqэц..*. Форма та колiр>.

лllпеIIь
Вiдповiдальна

особа

12 yci системи автоматичноi
пожещцоi сигншriзацii угримувати

постrино вiдповiдальна
особа



вrдповlдво .]о вимог нормативно_

Не лопl,схагв використzlння

Yci бl:iв.тL примiщення i спорули
сво€IIа-Ео очищати вiд горючого
:\l .-; . ::!-тйно },тримYвати в чистотi
Едз-} .гiйFi шляхи i виходи
armi }тримуватися вiльними,
Е Ее захараIцуватися i у разi ви-ЕяЕч пожежi забезпечувати
бсяеrу пiд час евакуацii Bcix.эfr, якi перебуъають у

постlино
Вiдповiдмьна

особа

Подача звiтностi по травматизму на
виробництвi

начальник
вiддiлу

управлiння
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Прошито, пронумеровано
скрiплено печаткою

.Щенч


