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СТОРОНИ, ЩО УКЛАДАЮТЬ ДОГОВIР

1.1. Колективний договiр (далi договiр) укладено на пiдставi чинного
законодавства, "Про колективнi договори i угоди" мiж роботодавцем
Ужгородського мiського центру соцiальних служб департаменту соцiальноi
полiтики Ужгородськоi MicbKoi ради Фленьком IBaHoM Iвановичом (дапi
.Щиректор), з однiеi сторони, та Представником вiд працiвникtв
Ужгородського мiського центру соцiапьних служб ЩСП УМР Оленич Алiною
Федорiвною, яка уповЕоважена представляти iнтереси праuiвникiв I-{eHTpy з
другоl сторони.
II.

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Колективний договiр е нормативним актом, яким встановлено

норми i гарантii, права та взаемнi обов'язки CTopiH стосовно уреryлюванця
виробничих, трудових i соцiально-економiчних вiдносин, i який укладено з

метою посилення соцiального захисту працiвникiв соцiальноТ

сфери,
гIiлвищення ефективностi праrli, удосконаJIення органiзаuii та оплати працi,
нешкiдливих умов працi та полiпшення медикостворення безпечних
соцiальноi допомоги, забезпечення соцiальних гарантiй працiвникам,
запобiгання трудовим конфлiктам.
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2.2. Колективний договiр укладений вiдповiдно до Конституцii
УкраТни, Кодексу законiв про працю УкраiЪи, Закону УкраiЪи "Про
колективнi договори
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угоди", чинного законодавства УкраТни та рiшень

зборiв.
2.3. Колективний договiр поширюеться на Bcix працiвникiв.
2.4. Положення договору е обов'язковими для виконання Сторонами та
застосування. При цьому норми, встановленi договором, повиннi вiдповiдати
нормам, передбачених законодавством Украiни.
2.5. Жодна iз CTopiH, що уклала договiр, не може в односторонньому
порядку припинити виконання взятих на себе зобов'язань, якщо iнше не
передбачено законодавством.
2,6. .Щоговiр набирае чинностi з дня його пiдписання i дiе на протязi
встановленого сторонами TepMiHy, до його перегляду або укладення нового.
У перiод дii договору Сторони можуть, за взаемною домовленiстю, вносити
до нього змiни i доповнення, а також при змiнi законодавства зобов'язуються
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оперативно вносити змiни в даний договiр згiдно прийнятих нормативних
aKTiB. Ti акти, що забезпечують бiльш високi гарантii нiж передбаченi
договором, мають прlорите1, перед вlдповlдними положеннями цього
договору.
2.7. Сторони домовилися на час дii договору забезпечувати здiйснення
заходiв щодо попередження колективних трудових спорiв (конфлiктiв), а у
разi iх виникнення - прагнути до iх вирiшення вiдповiдно до чинного
законодавс,гва.

2.8.

порядкуl'

Змiни

встановленому

та

доповнення
чинним

до договору пlдлягають ре€страцll в

законодавством.
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2.9. .ЩоговiР укладастьсЯ в письмовiЙ формi. Пiдписання логовору вiд
iMeHi трулового колективУ здiйснюеться уповноваженим вiд трудового
колективу, а вiд адмiнiстрацii - директором Ужгородського п,riськой
центру
соцiальних служб департаменту соцiальноi полiтики Ужгородськоi Micbkoi
ради.
2.10. Сторони приймають рiшення про укладення нQвого договору або
продовження дii строку дii цього договору не пiзнiше нiж за два мiсяцi
до
закiнчення TepMiHy його дii.

III. ОРГАНIЗАЦIЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРАЦI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗАИНЯТОСТI.

Щиректор зобов'язусгься:

3.1. ознайомити Bcix працiвникiв, а також новоприйнятих працiвникiв з
договором i правилами трудового розпорядку, забезпечити ix необхiдними
для виконання роботи засобами.
З.2. Розробити затвердити для кожного працiвника посадовi
iнструкцii, ознайомити з ними i вимагати вiд працiвникiв використання прав
та виконання обов'язкiв, затверджених посадовою iнструкцiею.
3.3. Рiшення про змiни в органiзацii виробництва та працi , скорочення
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чисельностi
чиUсJlьнOс,гl аоо
або штату
штату працiвникiв,
працtвникrв, лiквiдацiю,
лiквiдацiю,

реорганiзацiю,
перепрофiлювання пiдприемства узгоджувати з виборним op.unolvr первинноi
профспiлковоi органiзацiТ не пiзнiше нiж за З мiЬяцi до здiйснення
цих
заходiв.
3.4. Здiйснювати прийом на робоry нових працiвникiв лише випадку
у
забезпечення повноТ продуктивностi зайнятостi працюючих
якщо не
прогнозу€ться 'tx звiльнення на пiдставi п. l ст.40 КЗ пП УкраiЪи.
3.5. Забезпечити протягом року перевЕDкне право на працевлаштування
працiвникам, звiльненим з I-{eHTpy на пiдставi п. l ст.40 КЗгЛ УкраiЪи,
у разi
виникЕеннЯ потребИ прийнятгЯ на робоry працiвникiв анапогiчноi' професii.
3.6. Не звiльняти працiвникiв з роботи з iнiцiативи адмiнiсфацiт оез
достатнiх пiдстав i попереднього погодження з виборним органом пЬрвинноi
профспiлковоi органiзацii.
3.7. Установити режим роботи у вiдповiдностi до правил внутрiшнього
трудового розпорядку та чинного законодавства .
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Представник вiД працiвникiв зобов'язуеться:
з.8. Сприяти дотрим_а_нню працiвниками трудовоi дисциплiни та правил
внутрiшнього розпорядку Щентру.
3.9. Запобiгати виникненню колективних 1рудових спорiв (конфлiктiв),
а в разi виникнення прагнути Тх
розв'язання u пор"д*у дiючогЬ ,ч*оподu"".uu.
При необхiдностi створити комiсiю для
розгляду цих спорiв.
з. l 0. Забезпечити Bci необхiднi
умови для ефективноi роботи koMicii по
iндивiдуальних трудових спорiв.
розгляду lндивlдуальних
3.11. Вести роз'яснювtцьну робоry з питань трудових прав та
соцiального захисту звiльнених працiвникiв.
З.12. !авати згоду на звiльнення працiвникiв лише пiсля використання
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Bcix можливостей для забезпечення трудових вiдносин. Забезпечувати надане
законодавством переважне право на заJIишення на роботi визначеним
категорlям працlвникlв.
3 . 1 3. Сприяти змiцненню труловоТ дисциплiни у трудовому колективi.
3.14. Проволити роботу з формування вiдповiдшrьностi найманих
працiвникiв щодо збереження майна I-\eHTpy, ощадливого використання
pecypciB та матерiальних цiнностей.
3.15. Органiзовувати збiр, узагаJIьнення пропозицiй окремих

праuiвникiв Центру та пiдрозлiлiв щодо покращення дiяльностi I-{eHTpy,
свосчасно ix доводити до адмiнiстрацii, добиватися ix реалiзацii (ст. 245
КЗпПУ).
Сторони зобов'язуються l
3.1б. l. Прагнути до недопущення виникнення колективних та
iндивiдуальних трудових спорiв (конфлiктiв, а в разi ix виникнення - до

найшвидшого розв'язання).
3.16.2. Намагатися вирiшувати Bci розбiжностi Iлляхом переговорiв i
консультацiй, примирних процедур, що проводитимуться протягом двох
тижнiв з дня звернення чи подання iншоi сторони. Труловi спори вирiшувати
згiлно з чинним законодавством.
3.17. Створити (обрати новий склад) KoMicii по трудовим спорам згiдно
з чинного законодавства (глава IV КЗпПУ.).

IЧ. НОРМУВАННЯ Й ОПЛДТД ПРАЦI.
Щиректор зобов'язусться:
4.1.Установити технiчно обцрунтованi норми працi (норми робочого
часу, обслуговування, чисельностi, навантаження).
4.2. Про змiни дiючих або встановлених нових норм працi iнформувати
працiвникiв не пiзнiше нiж за 2 мiсяцi до ix запровадження.
4.3. Устацовити форми, системи оплати працi, KoHKpeTHi розмiри
тарифних ставок, посадових окладiв, доплат i надбавок до них вiдповiдно до
чинного законодавства.

4,4.

З

орiентованоi

метою стимулювання сумлiнноТ

та

iнтенсивноi

на досягнення високих показникiв дiяльностi,

працlвникам прем11 та винагороди.

працi,

установити

4.5. За умови наявностi коштiв KpiM зазначених вище премiй

(винагорол), здiйснювати виплату одноразових заохочень до державних свят,
визначених статтею 73 Колексу законiв про працю Украiни, та професiйного
свята !,ня працiвника соцiальноI сфери.
4.6. Установити як мiнiма"пьну гарантiю розмiр ocHoBHoi заробiтноi
плати не нижче вiд розмiру MiHiMarrbHoi заробiтноi плати, установленого
законодавством.
4,7. Виплачувати заробiтну плату двiчi на мiсяць: аванс -11 числа та 26
числа остаточний розрахунок за вiдпрацьований мiсяць. У разi коли день
виплати заробiтноi плати збiгасться з вихiдним, святковим або не робочим

днем, заробiтна плата виплачусться напередоднl.
4.8. При кожнiй виплатi заробiтноi плати повiдомляти працiвникiв про
загальну суму заробiтноi плати з розшифровкою за видами ii нарахувань,
розмiри i пiдстави утримання, суму зарплати, що нЕчIежить до виплати.
4.9. Про Bci змiни умов оплати працi, узгодженi з виборним органом
первиннот профспiлковоi органiзацii, iнформувати працiвникiв не пiзнiше нiж
за 2 мiсяцi.

Представник вiл працiвникiв зобов'язуеться:
5.0. У разi порушень !,иректором умов колективного договору про
оплатУ працi ставити питання про притягнення до вlдповlдаJlьностl винних

посадових осiб.
{и контроль за дотриманням вимог Кодексу
5.1. Здiйснювати своечасний
Законiв про працю, Закону Украiни "Про оплату працi" та iнших
законодавчих aKTiB стосовно оплати працi, виплати доплат, надбавок.

Ч. РОБОЧИЙ ЧДС I ЧАС ВIДПОЧИНКУ.
Сторони домовилися:
5.2. Установити наступнi графiки роботи:
служба соцiальноi роботи в громадi - п'ятиденний робочий тиждень,
вихiднi днi - субота i недiля;
щенний ценlр соцiально-психологiчноi допомоги особам, якi
постраждали вiд домашнього насильства та/або насильства за ознакою cTaTi
(iз кризовоЮ кiмнатою) - п'ятиденниЙ робочиЙ тиждень, вихiднi днi - субота i
недiля, а для працiвникiв кризовоi кiмнати - цiлодобовий режим роботи
позмiнно згiдно затвердженого графiку, з урахуванням вимог Кзппу.
5.3. Графiк роботи визнача€ться розпорядчими документами директора
LI,eHTpy.

5.4. Тривалiсть робочого дня напередоднi святкових днiв скорочуеться
на одну годину (ст.73 КЗпП).

5.5. Встановити як норму робочого часу 40 год на тиждень згiдно
ст.ст.50,52 КЗпП Украiни.
залучати окремих
Вiдповiдно до чинного законодавства, залччати
5.6. Вiдповiдно
5.6.
працiвникiВ до роботИ у вихiднi (неробочi, святковi) днi або в понаднормовий
*o*ru тiльки у виняткових випадках для виконанЕя невiдкладних робiт,
"ua
невиконання яких може спричинити для I_\eHTpy несприятливi наслiдки, з
урахуванням компенсацiй, передбачених чинним законодавством.
5.7. Встановити BciM працiвникам IJ,eHTpy та директору трива-лtiсть
щорiчноi вiдпустки - 30 календарних днiв на pik.
5.8. Надавати вiдпустку за свiй рахунок, на заяву працiвника:

о
.
.
.
.

на весiлля - 3 днi;
на весiлля cBoix дiтей - 3 днi;
при народженнi дитини -2 днt;
на проводи в армiю (батькам) - 2 днi;

одному iз батькiв, дiти яких iдуть до 1-3 класiв

-

1 вересня

-

1
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лень; (ст. 23 ЗпВ, та ст, 9-1 КЗпП,)

. у випалкУ cMepтi
.lo:roBiKa,

близЬких

брат,iв, ссстер. лiтсГr)

та рiлниХ (батькiв, дружини
-

чи

3 .lrrli,

5.9. Ус гаlrовJl|оваl,и itruli виjtи jцоjlаl,кових оllJlачуваllих вiлItус,гок,

ttсрслбачеtti закоl o.LlaBcl,Bo м.
подiлена.на частини
5.10. На прохання прачiвника вiдпустка може бути
I

ii ч_астина
буль-якоi ,риuалосri з; умови., що основна безперервна
ст. l2 Закону Украiни
стаIlоt]и.l.име не менше l4 календарних днlв, згiдно
"IIро вiдrrусr,ки ".
5.1

l.

плати
llа,,tава,ги tlраtliвникам Bi,ltrlycтKy без збсреження заробiтноi
обставинами та з iнших причин на TepMlH,

за iх заявами за сiмейними
не бiльше
обумовлений угодою мiж прачiвником та директором, aJle
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ка.lеIl/lапIlи х днlв на pl к.

його
5.12. llрИ виповttеннi працiвниковi 50, 55, 60 poKiB привiтати
,rсрсз засоби MacolзoT iнформаuiТ з t]иIIJlа,гоtо премii в розмiрi посадового
()Kjla.:l}'.

5.13.Ilримож:rивостitlремitоватиttрачiвникiв,якittемаtотьстяГtlеIlЬ'
tlри I]иповllеtrнi iм 30, 35, 40, 45, 50 poKiB,
5.14. Здiйснювати iHtlle премiювання, передбачене чинним
законолавс,гвом.

зобов'язусться:
релста Blr и к вiл TrpartiBHиKiB
чиllного законодавства з
5.1 5. ЗлiйсrrIОI]а-ги коItтроЛь за дотриманням
llи laI lb робочоl,о час) l,а часу вi.lIпочинку,
l часу
5.16. Ра,,ом з робо,голавtlем вирilшуваr,и llитанIlя робочого часу
вlдпусток,
надання
вiлпочинку, погоджувати графiк змiнностi
запровадження пiдсумованого облiку робочого часу тощо,
[I

та

vl. охоро}Iл прАlU
З меr,ою ст,вореtll|я злороRих та безпечltих умов прашi в Щеlr,грi

!,иректор зобов' язусться
безпеки,
lýлпt^уr v\,Jrl!лrr,
працtвникlв 5 технiки
iнструктаж працlt;никlБ
навчання та lнстрУктаж
6.1. ГIроволити навчання
виробничоi caHiTapiI, гiгiени прачi та протипожежноТ охорони,
6.2. Забезпечити на *o*no"y робочому мiсцi безпечнi та нешкiдливi
вiдповiдно до вимог законодавства
умови rIpalti., наявнiсть rrеобхiдних засобiв
:

rlро oХopotly IlpaItI.
6.3. Орl,аrriзуваr,и
llраuiвrrикiв L|eltTpy.

проведення перiоличного медичного огляду

6.4, I [роволити атестацiю робочих мiсць за умовами працl, згtдно з
розроблеrrимзаУЧас.гюВоГlПографiком,.r'аза.tfрезУлЬТатаМиВживаТи
,,аходiв ltlo/lo IloKpaIltetlllя умов lrpaLti, медичIlого обслуговування,
i компенсацiй.
o.}ilopot]Jletl Ilя ttpatliBttиKiB та налаI{ня iM вi.цrtовi/lних tli.ltьг

6.5.1. l lрово/tи,ги ctli.ltыto з виборним opt,aнoм первинноТ профспi,гrковоi
нешасних випадкiв,
opl аrriзаrtii свосчасtlе розслiлування та велеttня облiку

7

rlрофссiйliих захl]орюваtlь i аварiй на виробtrиtц,гвi,
з
6.5.2. ЗабсзIlечиr,и безумовне l]иконаtl}Iя запропонованих KoMicicto
tla виробttицтвi органiзацiйно-r,ехн iчttих
розс.lti;lуваtl t tя tlсlt{асного вtllIадку
захоlliв по кожIlому Heu.lacHoMy випадку,
6.6. Створиr,и Jl.]lя працiвникiв I {снтру, якi отримали iнвалiднiсть,
ьних обов,язкiв,
\ \lоl]и ,Il"ця IlолаJIыllого вико}Iання ними cBoix функrliоrlа;r
Bi.,lllolli,цtlo jlo мс.tlичllих висtlовкiв або орl,анiзуваr,и ix IlеренавчаIlня,
rrcpcKBa.;ri(liKartilo (cT,. l7,{ КЗrrIl; ст. 20 ЗОСIЗ),
-гримiсячного
6,7. l1рово.ци,ги l]иllJlагу вихiлlrоi /lоlIомоги в розмiрi
через
сереllнього заробiтку у випаllку звiльнення з iнir(iативи працiвника
tIевиконання адмltttс,r,рацiеЮ законодавства про охорону праLti, умов
колективного договору з цих питань. (ст, 44 КЗпП),
6.8 Вiлповiдно ло чинного законодавства забезпечити здiйснен ня
загаtыtообов'язкового державного соцiального страхування праuiвникiв
захворювань.
I{eHTpy вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних

lcr.

5

Зrlоl

l).

6.9. Проводити щомiсячно днi охорони працl за

участю

vIlовtlоваjкеtIого представIlика вiд rrрачiвrIиKiB,

paltiBrlи ки пillприсмс,гва зобов'язаrti:
6.10. t]ивчаr'и та виконуВати вимоги tlормаl,ивtlих aKr iB ltpo oxopotly
прачi, Irравила експлуатацii Еом, механiзмiв r,a iнших засобiв,
6.1l. Засr,осовува,ги засоби iндивiдуального захисту випадках,
передбачених правилами технiки безпеки прачi,
встановленi строки
встановленому порядку
6. l2. Проходи,ги
ll

у

i

у

rIorIcpc/lll i й i rrсрiо;lичtrи й ме/lич tti огJIя/lи,

6.13. Свосчасtlо irlформува,ги вiлповiдну посадову особу про
виникllеllLlя ttебезпсчlrих та'аварiйних сиr,уаuiй на робочому мiсцi, в
сlрукlурном), rli,,tрозлi.li. Особисrо вжива,l,и tlосилыlих заходiв щоltо
за

Тх

lloбil,attH я la ) сунеt|ня.

6.1,1. /Iбайливо r,a раIцiоtlалыlо ви кор и cTol]y ва,ги майно [-|ентру, не
(cT,l4 ЗпОП),
.llоlIуска,ги йоI,о IlоIltкодженtlя чи знищеttilя,
[l рслставrt

и

к вiл llpa

lti BtI и Ki

в зобов' язусться

:

6,15. З.цiйсrrюваr,и коtlтроль за с,гаIiом yMol} працl,

викоllаtlItя

Ko|\lплексllих захо/tiв utоло забезпечеtIня Iiормативiв безпеки,
6.16. У разi виявлення порушень роботодавt(ем Rимагати Тх усунегrь,
(cl. l 60 КЗпtl.).
6.17. Вrrоси,ги lla розгляд робоr,одавця rlропозиlliТ tцодо оздоровленtlя
r rtt,,lt ttnalti ttpattiBllи Kill.
6.18. I Iрелстав.ltя-ги iн.гереси праrliвникiв у tзирiшIеrrнi питань.охороtlи
llparti, у l]иtlа/lках, визllачених чиllним закоtIодавством, вtlосити вlлповlдtil
Ilо/]аtlIiя. (ст. 244 КЗпII.).

6.19.1rrформУва.гипраЦiвникiвпроТхrrраваiТхгарант.iiвсферiохорони
ttpalti. змirtи в зaкotlojtaBcTBi з охорони праLti,
6.20. У разi загрози життlо або здоров'tо trраtцiвникiв, вимагаr и вiд
rra робочих мiсцях, на час,
робоr,о,,lавttя tlеl.айrtого припинеtlIIя робi,г

8

llеобх it(Ilи й /lJIя усуIlеtttlя ttici загрози.

б.З1.Iiраlиучас,гь:
6.2l .l. В розробчi програм, положеllь нормати вно-tlравових документiв
з IltJTaIib охороIlи праtli tla tliлгrрисмствi;
6.2l ,2. В Ilавча}IlIях прачiвникiв з питаt|ь охорони працi;
'lT
результатами
6.2l .3. У ltровелснtIi атестацii робочих Micub, та за
вIlосиl,и tlроltозицil щодо покращення умов праiti, медичного
обслуl,овуван ttя, оз/]оровлення прашiвllикiв, }Jадання Тм вiдповiдних
Korl tlсttсацiй

i пi.llьг;

У

i

неtцасrtих випаltкiв, llрофзахворrоваrrь, аварiй,
cK.ta.tetllti rrроilозиrtiй. прслсlавля Iи itrrереси tlотерlliлого у сrliрlrих
пи гаllIlяхi
6.21.6. У провеленнi перевiрки знань посадових осiб з охорони працl,
6.2l .5.

Vl

l.

розс:t i.,ty Batt

н

розвиl,ок CotlIAJI

bl

Ioi сФ Е, ри, соцIАJI ьно-трудовI

ItlJlbl-и. |-лрлllтIi, комllЕlIсАцIi, мЕличнЕ
оБсJlуговувлtII-1я, оргАн IзАцtя вIдпочи нку
.Щиректор

:

зобовlязусгься

7.1. I lри вихолi на пенсiю працiвнику виплачу€ться

грошова допомога

в ро зlr ipi. l]и,зlIачсllоNtу ч и н ни м законодавс,гвом.
7.2, [}иrt;tачува,l,и за заявою працiвника при lrадаFIнl щорlчноl вlдпустки

оllllоразову liо|iомогу

на

оздоровлення

гtраtliвника.

7.3 Частково компенсувати

витрати

у

розмiрi посадового окладу

на поховання

працlвника

за

рахуноК I{еrr,грУ за заявок) близьких родичiв.
7.4. Створити ltа.ltежгri умови Jlля /liяльностi KoMicii соцiальttого
с,l,рахY BaI l Iiя Ila ви паJlок т имчасовоi непрацсздатносr,i в I-{eHTpi,
7.5. Забсзпечити tlраuiвникам, якi rlадають соцiальнi послуги, проiзнi
квитки або забезпечити t]иплату грошовоТ компеttсацiТ за iх придбання,

Представник вiд працiвникiв зобов'язусться:
7.6. З наго.ltи свята Нового року забезпечити подарунками дiтей (до l3
pokiB) rrрачiвникiв I{eHTpy за рахунок фонлу соцiального страхування з

,rимчасовоi в,грати працездатностi.

7.7.

Забезпечити контроль

та

гласнiсть

в

наданнi працiвникам

трудових пiльг, гарантiй, компенсацiй.
7,8. Сприяти проведенню оздоровлення, сiмеЙного вiдпочинку та
лiкування прачiвникiв, органiзовувати оздоровлення дiтеЙ у дитячих таборах.
7.9. (iрганiзовувати проведення культурно-масових, фiзкультурних i
оз/lоровчих захолiв лля rrрацiвникiв пiлприсмства та членiв iх сiмей,
7.10. ознайомлювати працiвникiв з новими нормативними актами з
питань житлового законодавства, соцiального страхування та пенсiйного
забезпечення, надавати консультативну та методичну допомоry з питань
соцiального захисту.
комiсii з соцiального
Предс,гавля,ги iнтереси праuiвникiв
7.1
I-{eHTpy
-

l.

у

9

clpltx\BaIlIlя.

vl

l

I. I,дрАн,I,1i

lllяJIьностl

tI

PAlll Btl икI в

/[иректоР l]изнае представItика Bilt праrliвrrикiв уповноваженим
i погодrкус з
IlpcJlcl.aBtI и ком itr.гересiв праuiвtlикiв, якi ltраttюють в L[eHTpi

t

tlbol,o
Iiи\l tlака,]и ra trttrli лока.llыti tlормат,ивlli акти з IIи,гаIll), IIlo с предме1ом

j{tlr.orзopy.

!,и ректор зобов' язус-|,ься :
8.1.С-.rlрия.гис1.1]ореннюНаJlежнихУМоI]ДляДiяльностtпреДстаВникаВlд
IlpaIliBIlиKiB.
8.2. llc ,ItоIl)скаtи звiltьнснtIя з робоl,и за. illilliaTиBoto робоr,оllавttя
ttpaltiBttиKiB, без ltогоJlжеtlIlя з IIредс,гавI lи ком IIpaltlBllиKlt],

8.3IIа/iаваr.иуtlоВноважеНоМуПреllс'гаВtIикУвl/lIlраtllвникlвllJlя
час 4 голини tta
в1.1коtIаIItlя l{а/lаних йому повноважень вiльний Bi,rt робо,ги
Iи-r{.rlСtIЬ.

lx. оБов,rIзок I вlдповIлАльllIс,гь
,

CTOPIt{

9.1.Сr.ороltиttесУr.ьвiJlповiда.tlьttiс,гьзаIlоруlllеIlНяiнеtзиконаrIня
КЗпt'I
lIbOI.o коJlекl.и вllоI.о rlоговору tla yMOl]ax iв lIорялку, rtередбаченому
YKpaTttrt тa ЗaKt,lttor,t Украirrи "I lpo KorIeKr ивtti ilоtовори га )l,оди",

х.коНТРОЛlrЗАВикоНАнНяМкоЛЕкТиВноГоДоГоВоРУ
l0.1.Коtr'гро:tьзаl]ИкоtlаtltlяМлоI.оВорузДiйснlостьсяjliючоrо

але rlc рiдшrс
/lll]Oc].opoIltlbortl KoMjcicro. Комiсiя збирас,гься за rrcoбxi;trricl,ю
(),1tllol о разу }la Kl]apl,aJ], /lля розгJlяllу |lи,tаllь, llоI]'язаllих з виконанl{ям
Jlot,oBopy.

10.2./]оскЛалУкомiсiiвiдадмiнiстрацiil]хоllиТЬбухгалтер,авtл

праlliвникiв - уповноважений вiд праiliвникi

xt.

п ри KIl I IiF]BI

в,

поJIожt,]ння

мсr.ою забе,lltсчеIttIя реалiзаltii поJlоже]rь Itboгo f,loгoBopy с,гороllи
]loмоRиjlися:
l l .l. Здiйсrrюваl,и конl,роль за виконаll}lям цього /Jоговору,
l 1.2. llBa рази tla piK розгля.lrаr,и хiд виконаIlня Ilього Договору lta
заI,аjtы lих зборах 1,ру]lового колектиI]у:
. за ttitlрiччя - y:tиrttti-ccprtlli ttt,l,t,очttoгo року,
. ,lа }-liK l, сiчlli-,lltоl ому tlac l),llltot о року.
l 1.3. I lриr.яГува,ги jto BiJltlo BiJla-lIblt ос,гi осiб, l]иtItlих у невикоttанtti
вимог lI'оговору.
_}

l

(F]Й

колЕктивниЙ договlр пlдписАли:

l0

цЕй колЕктивний договIр пIflписАли:
Вiд iMeHi роботодавця

Вiд iMeHi працiвникiв

Ужгородського мiського центру

Уповноважений представник вiд
працiвникiв

соцlально1
l ради
I. Фленько

*

Xl'- 12 zоz'й!fuоленич
/

,ll
ПРоТоКоЛ
загаJI ыl

Nqб

их зборi в трулового колекти ву Ужгоролс ького

м

iського центру

соцiальl-tих служб для ciM'T дiтей та молодi
<28> жовтня

202l року

м.Ужгорол

Спискова чисслыliсть прачiвникiв - 7 осiб.
Ilрису-r,нi на зборах - Фленько I.I., I'раб С.Я., Ревта l{.M., олiйrrик С.В.,
О.ltсttич А.Ф., Форкоrlr П.Т., Ляшин Я.С.
I lрезидiя у складi:

зборiв

Голова

Оленич А.Ф,, заступник директора

-

начальник вiддiлу

соtliалыlоТ робоr,и
Сскрст,ар зборiв Рсв,га Il.M., фахiвеuь iз соцiальноi роботи l категорiТ

денний: l. Розгляд i схвалення проскту Колективного договору мiж
роботодавцем(в особi директора) i працiвниками Ужгородського мiського
|-lорядок

центру соцiальних служб департаменту соцiальноi полiтики УжгоролськоТ
пл

ic ькоТ

рали (з лола,гками).

IIо rlсршому IIитанню:

Слухали: юрисконсульта УМЩСССЩМ Форкоша П.Т., який довiв до
вiдома гrрацiвникiв гrро необхiднiсть укладення нового Ко;tективного договору,
оскi.llьки 7 жовr,ня 202 l року депутатами Ужгородськоi MicbKoi ради було
ltрийtlято рiшення uПро змiну назви, затвердження Положення про
У;кt,ороJLський мiський LteHTp соцiальних служб департаменту соцiальноТ
tlс,l;lir,ики Ужгородськот мiськоi ради, структури та штатноi чисельностi
прачiвникiв>. У зв'язку iз змiною l{азви закладу, режиму роботи та розмiру
соltiальних гарантiй,га виллат запропоновано затвердити проект Колективного
логовору.
I-олосчва:lи: <За> зат,lзерджеtl

я Колективного договору - 7 осiб,
Il tlя Ко,лекти вгtого догоt]ору - 0 осiб,
0 осiб.

tt

<l Iроти> заl,верltже

<Уr,рималися>

-

Вирiшили:
Затвердити
проскт Колективного
мlж
договору
роботодавtlем(в особi лиректора) i прачiвниками Ужгородського мiського
lte}lтpy соцiальних служб департаменту соцiальнот полiтики УжгородськоI
MicbKoi ради (з додатками).

I'олова

зага.lt

ьних зборiв

Секретар зборiв

JI

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол загальних зборiв
трудового колективу Ужгородського мiського
центру соцiа.пыtих служб д:tя ciM'i, дiтей та молодi
вiл 28 жовтня 202 l року.}{Il 6

прАвилА

bol,oтрудового розпорялку для пра цiвни KiB Ужгоролського
полiти ки
u icbkoгo цеll,гру соtliальних служб лепар,|,амен,ry соцiалыtоi
УжгородськоI MicbKoi рали

BHyTpi ш

l

п

ti 11равила визначають вну,грiLrlнiй труловий розпорялок

в

\';кl.оролському MicbKoMy цеlrтрi сочiальних служб, регламентують порядок
rrрийому i звiльнення rlрацiвникiв,, установJrюють ocHoBtli права й обов'язки
а також
rrpartiBttиkiB i робо,голавчя, режим робочого часу i його використання,
,га вiдповiда.ltыr icTb за порушення трудовоi
}a\o.,ttt заохочеtItlя за усlliхи в роботi
_tttctttt

tt",t

irt и.

l.

ЗагалыIi поло}кеrlня

Iti Гlравиrrа вrrутрiшнього
\'\{IlCC (ла.lri llрави.llа) розробленi
1.1.

трудового розпорядку для працlвникlв
вiдповiдtrо ;lo Ко.цексу законiв про IlраIlю

\.краТrrивiлl0.12.7lр.(лалi-КЗпГI),ЗаконуУкраТни<Ilрооп.llатУпраIli)Вi.tl
]4.03.95 р. Nl l08/95-BP та iнших нормативно-правови х aKTiB. шо регулюють
труловi вiдносини в YKpaTHi.

1.2.ЦiПравилавиЗнаЧаIотЬзагалыtiположеннящодоорганiзаuii
Btt1,,гpitttrtbo1,o службового розпорядку умцсс, режим роботи, умови
ttерсбуtзаtrttя ttраtliвItика в ycTaHoBi га забезrtечення рацiона;Iьного
ня його робочого часу.
1.3. IIравила вво,Ilя,гься з MeTolo змiцнення r,руловоi дисциплiни, сприяння
часу, досягненнlо високоi якостi
викорис].анrtю

ви корис,ган

робочого
раIliоtIалыIому
своiх обов,язкiв, пiдвищенtлю
робоl.и, rrрофесiйноl.о l]икоltання прачiвником
.га виховаtlню у працiвникiв вiдповiдальностi за
пролукт.ивностi прачi
резуJIь,гаl,и робо,ги ll iлприсмства.

в УМЦСС
заl,верлжуються загальними зборами праuiвникiв умцсс за поданням
(за
директора i виборного органу первинноi профспiлковоi органiзацii

1.4. ГIравила внутрiшнього трудового

наявностi).

розпорядку

питання, пов'язанi iз застосуванням цих Правил, вирiшуе
.1ирскl,ор в мсжах lIа]lаtlих йому повttоважень, а у випадках, передбачених

1.5.

Yci

.taKollo/lal}c-l,I}oM,

-

ctti.llbHo або за узгоджеtlllям з профспiлковим KoMiTeToM.

lэ
1.6.

Yci трудовi спори мiж працiвниками i роботодавцем вирiшуються

в
порядку, визначеному законодавством Украiни.
1.7. I_(i Правила обов'язковi для виконання BciMa працiвниками УМЦСС.
1.8. Правила внутрiшнього трудового розпорядку доводяться до вiдома

Bcix працiвникiв, якi працюють в YMIJCC, пiд пiдпис.

II.

Порядок прийому на робоry, переведення i звiльнення

2.1. Прийом на роботу здiйснюеться шляхом укладення трудового
договору. Право пiдписання трудового договору вiд iMeHi роботодавця
належить лиректоровi УМЦСС.
2.2.При укладеннi трудового договору й оформленнi на роботу працiвник

зобов'язаний надати TaKi документи:
паспорт або iнший документ, що засвiдчуе особу;

-

документ, що засвiдчуе його реестрацiю в ,Щержавному peccTpi
платникiв податкiв, у якому вказаний реестрацiйний номер
фiзичних осiб
облiковоi картки платника пода,гкiв (iдентифiкацiйний номер), oKpiM осiб, якi
мають у паспортi позначку про наявнiсть у них права здiйснювати будь-якi

-

платежi за серiею i номером паспорта;
трУдову книжку (якщо пiдприемство € основним мiсцем роботи), KpiM
випадкiв, коли фiзична особа влаштовуеться на роботу вперше;
вiйськово-облiковий документ (призовники
посвiдчення про
приписку до призовноi лiльничi, вiйськовозобов'язанi
вiйськовий квиток або
тимчасове посвiдчення);

-

-

про спецiаrьну
- надокумент
яку претендуе працiвник,

-

ocBiTy (спецiальнiсть, квалiфiкацiю), якщо
потребуе наявностi спецiа.llьних знань.
робота,
З метою повнiшоi оцiнки професiйних i дiлових якостей потенцiйного
працiвника директор I-(eHTpy може вимагати в нього надання стислоi письмовоi
характеристики (резюме) виконуваноi ранiше роботи, володiння навичками
користування комп'ютерною й оргтехнiкою i т, д.
забороняеться вимагати вiд осiб, що влаштовуються на роботу, вiдомостi
про iх партiйну i нацiональну прин€цежнiсть, походження, реестрацiю мiсця
проживання, а також документи, надання яких не передбачене законодавством.
Фiзична особа, з якою укладаеться трудовий договiр, надае письмову
згоду на обробку використання cBoix персон€шьних даних вiдповiдно до
Закону Украiни <<Про захист персональних даних)) вiд 01.06.2010 р. Nч 2297-VI.
2.3. З метою перевiрки вiдповiдностi працiвника роботi, що доруча€ться
йому, при укладеннi трудового договору встановлюеться випробувальний
TepMiH, Виняток
особи, перерахованi в ч. 3 ст. 26, ст. |84 i l 861 КЗпП.
Тривалiсть випробувального TepMiHy становить вiд 1 мiсяця до 3-х i
встановлюеться наказом директора I_{eHTpy.

i

,l//

Умова про випробувальний TepMiH вказуеться в наказi про прийом на
роботу.

Якщо строк випробування минув, а працiвник продовжуе працювати, то
BiH вважасться таким, що пройшов випробування, i подальше розiрвання

;

тудового договору допускаеться на загаJIьних пiдставах.
2.4. Укладення трудового договору оформлясться наказом директора
Центру про прийом на роботу. З наказом про прийом на робоry працiвник
ознайомлюсться пlд пlдпис.
I1po укладення трудового договору направля€ться

повiдомлення в орган

-1Фсу.

До подання повiдомлення в орган ДФСУ про прийом на роботу працiвник
до роботи не допускаеться.
2.5. До початку роботи прийнятого за трудовим договором працiвника
або при переведеннi його в установленому порядку на iншу роботу (посаду)
]иректор УМЦСС (iнша посалова особа за його лорученням) зобов'язаний:
роз'яснити працiвниковi його права й обов'язки, проiнформувати про
умови роботи на робочому мiсцi, а також ознайомити з порядком оплати працi

-

на пiдприемствi;

працiвника пiд пiдпис iз цими Правилами;

- ознайомити
ознайомити
iнструкцiсю;

працiвника

з

дорученою йому роботою

i

посадовою

визначити працiвниковi робоче мiоце i забезпечити його необхiдними
лля роботи засобами;
провести iнструктаж працiвника з питань охорони прачi i правил

-

-

протипожежноi безпеки на робочому Micui;

про вимоги зi збереження вiдомостей, що
вiдповiдальнiсть за ix розголошення або

повiдомити працiвника
становлять службову таемницю, i
передачу iншим особам.

2,6, Праuiвник повинен виконувати доручену йому роботу особисто i не
мае права передоручати iJ виконання iншiй особi, за винятком випадкiв,
передбачених законодавством.

HixTo не мае права вимагати вiд працiвника виконання роботи,

перелбаченоi трудовим договором та посадовою iнструкцiею.

не

2.7. На осiб, якi пропрацювали бiльше п'яти днiв, ведуться трудовi
книжки вiдповiдно до постанови КМУ <Про т?удовi книжки працiвникiв> вiд
27.04.93 р. ]ф З01 та Iнструкцii про порядок ведення трудових книжок
працiвникiв, затвердженоi спiльним наказом Мiнпрацi, Мiн'юсту i
Мiнсоцзахисту Украiни вiд 29,07.93 р. JФ 58.
2.8. Перевелення, перемiщення працiвникiв на iншу роботу, а також
усунення вiд роботи здiйснюються вiдповiдно до законодавства.

)l

2.9. Припинення трудового договору можливе тiльки на пiдставах,
пL,реJбачених трудовим законодавством Украiни.

2.10. Розiрвання трудового договору за iнiцiативою роботодавця не
.]опускаеться без попередньоi згоди профспiлкового KoMiTery, i в iнших
випадках, передбачених законодавством.
2.1 1. При звiльненнi працiвника директор повинен забезпечити передачу
uим працiвником ycix службових документiв i матерiальних цiнностей iншому
працlвниковl, визначеному керlвником.
2.|2. Припинення трудового договору оформляеться наказом керiвника, з
яким працiвник мае бути ознайомлений пiд пiдпис.
день звiльнення
прачiвниковi видаеться належним чином оформлена трудова книжка i
здiйснюсться остаточний розрахунок у термiни, встановленi ст. 1 lб КЗпП.

У

звiльнення працiвника за iнiцiативою роботодавця в день
звiльнення йому видаеться копiя наказу про звiльнення з роботи. В iнших

У разi

випадках звlльненнjl копш наказу видаеться на вимоry працlвника.

IП.

Загальнi правила етично[ поведiнки

3.1. Гlрачiвники УМЦСС повиннi дотримуватись вимог
поведlнки.

3.2. Праuiвники

у

етичноi

своiй роботi повиннi дотримуватись принципiв

професiйностi, принциповостi та доброзичливостi, дбати про свою професiйну
честь i гiднiсть.
3.3. Працiвники повиннi уникати нецензурноi лексики, не допускати
пiдвищеноi iнтонацii пiд час спiлкування. Неприпустимими е прояви
зверхностi, зневажливого ставлення до колег та громадян.
З.4. Працiвники пiд час виконання cBoix посадових обов'язкiв повиннi
дотримуватися взаемоповаги, дlлового стилю спlлкування, виявляти
принциповiсть i витримку.

IV. OcIroBHi обов'язки працiвникiв
4. 1.

Прачiвники Щентру зобов'язанi:

сумлiнно виконувати своi трудовi обов'язки, покладенi на них
трудовим договором та посадовою iнструкцiею; дотримуватися трудовоi
дисциплiни та цих Правил, своечасно i точно виконувати розпорядження
керlвника;

сво€часно приходити на роботу, використовувати весь робочий час для
продуктивноi працi, утримуватися вiд дiй, якi заважають iншим працiвникам
виконувати ix труловi обов'язки;

-

якiсно i в строк виконувати завдання
доручення, систематично
працювати над пiдвищенням свого професiйного рiвня;
- пiдтримувати чистоту i порядок на своему робочому мiсцi, в

службових

та iнших

примiщеннях, дотримуватися встановленого порядку

зоерlгання документlв l матерlальних цlнностеи;
дбайливо ставитися до майна, ефективно використовувати персональнi
комп'ютери, оргтехнiку й iнше устаткування, рацiонально витрачати матерiали,
енергiю та iншi матерiальнi ресурсиl

-

дбайливо ставитися до довiреноi документацii;
не розголошувати Ti вiдомостi, що ст€rли вiдомими у зв'язку з роботою
в Щентрi, якi належать до конфiденцiйноi iнформаuii;

-

вимог протипожежноi безпеки, норм, правил та
гiгiсни працi, домедичноi допомоги, вимоги до
безпечного ведення робiт у рiзних соцi€шьних обставинах; правила
корисryвання побутовими електроприJIадами, первинними засобами
дотримуватися
iнструкцii з охорони i

пожежогасiння, персональним комп'ютером;
спiвпрацювати з керiвником та директором Центру у справi органiзацiТ
безпечних
нешкiдливих умов працi, вживати заходiв щодо попередження

-

i

ситуачiй, що створюють загрозу життю або здоров'ю людей i довкiллю,
повiдомляти про виникнення таких ситуацiй директору або iншiй посадовiй
особi,

4.2. Коло обов'язкiв, якi викону€ кожен працiвник за

своею
спецiальнiстю, квалiфiкацiею, посадою, визначаеться посадовою iнструкцiею.

V. OcHoBHi обов'язки директора
5.

-

УМЦСС

l, Щиректор I {eHTpy зобов'язаний:
дотримуватися вимог КЗпП, надавати Bci пiльги i гарантii, передбаченi

законодавством про працю;
рацiонально здiйснtоваl,и постановку цiлей

i

завдань, забезпечити
працiвника постiйним робочим мiсцем, що вiдповiдас санiтарним
нормам, нормам охорони працi i технiки безпеки, а також iнформацiйними
матерiалами, документацiею, устаткуванням, засобами зв'язку
iншим
допомiжним приладдям, необхiдним для вирiшення поставлених завдань;
створювати для працiвникiв умови, необхiднi для ефективного
виконання функцiональних обов'язкiв, пiдвищення продуктивностi працi;
забезпечувати суворе дотримання трудовоi дисциплiни;
дотримуватися обумовлених у трудовому договорi умов оплати працi,
виплачувати заробiтну плату в установленi законодавством термiни;

кожного

й

-

,lI

,|l

вдоскончшеннi професiйних навичок, проводити професiйну пlдготовку,
перепlдготовку, пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв;
своечасно реагувати на обrрунтованi скарги i пропозицiI працiвникiв,
не допускати утиску ix особистих i трудових прав.

Vl. OcHoBHi права працiвникiв
I_|eHTpy користуються правами i свободами, якi
гарантуються громадянам УкраТни Констиryцiею i законами Украiни. Вони
\tають право на:
повагу до особистот гiлностi, справедливе i шанобливе ставлення до
себе з боку керiвництва й iнших осiб;

6.1. Працiвники

-

укладання, змiну i розiрвання трудового договору в порядку iHa
умовах, передбачених нормами трудового законодавства Украiни;
надання роботи, обумовленоi трудовим договором;
робоче мiсце, що вiдповiдае вимогам нормативних akTiB з охорони

-

-

працi;

-

сво€часну i в повному обсязi оплату працi заJIежно вiд займаноi
квалiфiкацii, складностi працi, якостi виконаноi роботи;
що забезпечуеться встановленням нормальноi тривалостi
- вiдпочинок,
робочогО часу, наданням щотижневих вихiдних днiв, святкових i неробочих
.]Hl в! оплачуваних щорiчних вiдпусток;
повну лостовiрну iнформаrriю про умови працi та вимоги охорони
прачi на робочому Micui;
просування по службi з урахуванням кваlliфiкацii i здiбностей,
сумлiнного виконання обов'язкiв;
створенНя професiйних спiлок i всryп до них для захисry cBoii
тру/lових tlpaB, свобод iзаконних iHTepeciB;
ведення колективних переговорiв i укладення колективних договорiв
через cBoii представникiв, а також на iнформацiю про виконання колективних

посади,

-

договорlв;
захист cBoix трудових прав, свобод i законних iHTepeciB;
- вiдшкодування
шкоди, заподiяноi у зв'язку з викоttанням трудових
обов'язкiв, i компенсацiю моральноi шкоди В порядку, встановленому чинним
законодавством Украiни.

VII. OcHoBHi права директора УМЩСС
7.I. !иректор ма€ право:

/,
укладати, змlнювати l розривати трудовl договори з працlвниками в
порядку на умовах, передбачених КЗпП та iншим актами трудового
законодавства Украiни;
вести колективнi переговори й укладати колективнi договори;
заохочувати працiвникiв за сумлiнну ефективну працю;
вимагати вiд працiвникiв виконання ними трудових обов'язкiв i
:байливого ставлення до iнших працiвникiв та майна, дотримання цих Правил;

-

i

-

притягати прачiвникiв до дисциплiнарноi i

MaTepia,rbHoi

вiдповiдальностi в порядку, встаIIовленому КЗпП та iншими актами трудового
законодавства Украiни.

VIII. Робочий час i час вiдпочинку
8.1. В

УМЦСС для Bcix праuiвникiв

за викJIюченням працiвникiв кризовоi

кiмнати служби <!енний центр соцiально-психологiчноТ допомоги особам, якi
постраждали вiд домашнього насильства та/або насильства за ознакою cTaTi>,
встановлюеться п'ятиденний робочий тиждень iз тривалiстю роботи по днях:
понедiлок,, BiBTopoK, середа, четвер - по 8 годин 00 хвилин, п'ятниця - б годин
30 хвилин
без перерви. Тривалiсть перерви для вiдпочинку i приймання 'rжi
tз l2:00 ло 13:30). Напередоднi святкових i неробочих днiв, перерахованих у
ст.73 КЗпП, тривалiсть роботи скорочуеться на 1 годину для Bcix працiвникiв.
При збiгу вихiдного i святкового днiв вихiдний день переноситься на
наступний пiсля святкового робочий день.
8.2. Тривалiсть робочого часу працiвника становить 40 годин на тиждень.
8.З. .Щля працiвникiв кризовоI кiмнати служби <,Щенний центр соцiальнопсихологiчноТ допомоги особам, якi постраждали вiд домашнього насильства
та./або насильства за ознакою cTaTi>, встановлюеться окремий позмiнний графiк
роботи для забезпечення цi.ltодобового функцiонування кризовоi кiмнати.
Графiк роботи цих працiвникiв затверджусться окремим наказом директора
Щентру i розробляеться з урахуванням вимог КЗППУ.
8.4. У робочий час заборонено:
вiдволiкати працiвникiв вiд ix безпосередньоi роботи, викликати або
знiмати ix з роботи для участi в заходtlх, не пов'язаних з виконанням
безпосереднiх посадових обов'язкiв;
органiзовувати збори, засiдання i наради з питань, якi не пов'язанi з
виконанням безпосереднiх посадових обов'язкiв.
8.5. Облiк робочого часу у I{eHTpi здiйснюеться табелi робочого часу.
8.б. Прачiвникам надаеться щорiчна основна оплачувана вiдпустка
тривалiстю З0 календарних днiв.
8.7. Графiк надання вiдпусток затверджуеться директором пiсля
узгодження з профспiлковим KoMiTeToM виходячи з необхiдностi забезпечення

-

норма.!Iьноi роботИ I{eHTpy i сприятливих
умов для вiдпочинку праuiвникiв.
Ка,l,егорiям працiвникiв, перерахованим
у ч. lЗ ст. l0 Закоr.rу Украiни <Про
вiдлустки> вiд 15.11,96 р. NЭ 504/96-вР (далi
Закон прО вiдпустки), щорiчна
вiдпустка надасться за ix бажанням у зручний для них час.

-

графiк склада€ться на кожен календарний pik не пiзнiше 5 сiчня
поточного року i доводиться до вiдома Bcix працiвникiв I
{eHTpy. Про час

ilоча,гку вiдпус,гки ttрацiвника ttовiдомляють не пiзнiше нiж за
два тижнi до

Ilоча,гку.

ii

8.8. Право працiвника на щорiчнi основну

i додатковi вiдпустки повноi
в перший piK роботи настае пiсля закiнчення шести мiсяцiв
безперервноi роботи. Окремим категорiям працiвникiв, перерахованим
у ч.7
ст. l0 Закону <Г|ро вiдпустки>, lltорiчна вiдпустка повноТ
тривалостi в перший
тривалостi

эiк роботи надаеться за ix бажанням пiсля закiнчення шестимiсячного TepMiHy.

IX. Перебування працiвНикiв в ycTaHoBi вихiднi, святковi, неробочi
у
днi та
пiсля закiнчення робочtrго часу

l.

Щля виконання невiдкладних завдань працiвник I_{eHTpy може
зат/чатись до роботи понад установлену тривЕUIiсть
робочого дня за наказом
9.

_1нректора

УМЦсс,

в томУ числi у вихiднi, святковi, неробочi днi, а .гакож
у
нiчний час з компенсацiею за роботу вiдповiдно
законодавства.
до
9.2. У разi з.lлучення працiвника до
роботи понад установлену трива;liсть
робочого дня в Умцсс запроваджуеться пiдсумований облiк
робочого часу з
тим, щоб тривалiсть робочого часу за облiковий перiод не перевищувarла
норми
тривалостi робочого часу.
9.3. Забороня€ться залучати до роботи llонад
установлену тривалiсть
а
також
дня,
робочого
у вихiднi, святковi та неробочi днi, у нiчний час вагiтних
жiнок i жiнок, якi мають дiтей BiKoM до трьох poKiB. Жiнки,
якi мають дiтей
BiKoM вiд 3 до l4 poKiB або дитину-iнвалiда, можуть
залучатися до надурочних
робir, .ltише за iхньою зголою.

Х. Порядок повiдомлення працiвником про свою вiдсутнiсть
l0.1. Працiвник повiдомля€ свого безпосереднього керiвника
про свою
вiдсутнiсть на роботi у письмовiй
формi, засобами електронного чи

телефонного зв'язку або iншим доступним способом.

l0.2.

У

разi недотрИмання працiВником вимоГ пункту l цього
роздiлу
ск.,Iадаеться акт про його вiдсутнiс,гь на
мiсцi.
робочому
10.3. У разi ненадання працiвником
доказiв поважностi причини cBoei
вiдсутностi на роботi BiH повинен подати письмовi
пояснення на iм'я керiвника
щодо причин своеi вiдсутностi,

lp
XI. Заохочення за успiхи в роботi

1.1.

За

сумлiнне виконання трудових обов'язкiв, пiдвищення
продуктивностi i покращання якостi працi, за тивалу i бездоганну працю,

новаторство й iншi успiхи в працi застосовуеться видача грошовоi премii, як
захiд заохочення працiвникiв.

ХII. Вiдповiдальнiсть за порушення трудово[ дисциплiни

l2.1. Порушення працiвником трудовоi дисциплiни, невиконання

або
ненаJIежне виконання покJIадених на нього трудових обов'язкiв спричиняють за

собою застосування заходiв дисчиплiнарного стягнення. За порушення труловоi
дисциплlни до працlвника можуть застосовуватися TaKi дисциплiнарнi
стягнення:

-

-

догана;
звiльнення.

!,исциплiнарне стягнення застосовусться безпосередньо пiсля виявлення
проступку, але не пiзнiше за один мiсяць iз дня його виявлення, не враховуючи
часу ,звiльнення працiвника вiд роботи
зв'язку
тимчасовою
непрацездатнiстю або перебування його у вiдпустцi.
ffисциплiнарне стягнення не може бути накладене пiзнiше за шiсть
мiсяцiв iз дня здiйснення проступку.
за кожне порушення труловот дисциплiни може бути застосовано тiльки
одне дисциплiнарне стягнення, При накладеннi дисциплiнарного стягнення
повиннi враховуватися тяжкiсть здiйсненого проступку, обставини, за яких BiH
злiйснений, попередня робота i поведiнка працiвника.
l2.2. Що накJIадення стягнення вiд порушника трудовоi дисциплiни мають
вимагатися письмовi пояснення. Якщо BiH вiдмовляеться надати пояснення з
приводу здiйсненого проступку, про це скпадаеться вiдповiдний акт.
вiдмова працiвника надати пояснення не € перешкодою для застосування
стягнення.

у

з

l2.З. Щисциплiнарнi стягнення застосовуються директором I_|eHTpy.
Стягнення оголошуеться в наказi i повiдомляеться працiвниковi пiд пiдпис
у

Триденний TepMiH. Якщо працiвник вiдмовляеться вiд пiдпису, складаеться
вiдповiдний акт.

XIII. П рикiнцевi полоrкення
lз.1. Недотримання вимог правил внутрiшнього 1фудового розпорядку е
пiдставою для притягнення працiвника до вiдповiдальностi
у порядку,

передбаченому чинним законодавством.

Jl

них служб

I.

План комплексних заходiв
Ng

пlп
l

2.

3.

4.
5.

Найменування заходiв

Оглянути вогнегасники
на вiдповiднiсть
TepMiHy зберiгання
Перевiрка аптечки на
вiдповiднiсть наявних
медикаментiв TepMiHaM
зберiгання, при потребi
доукомплектувати
необхiдними
медикаментами
Купiвля засобiв гiгiени
(примiщення та
iндивiдуальнi)
Iнструктаж про порядок
дiй на випадок пожежi
Iнструктаж про порядок
дiй пiд час стихiйних
лих

на 2021 piK

з охо

Строк
виконання
л истопад

ФлЕцько

Затрати

Виконавець
,Щиректор,

бухгмтер

истопад

Бухгмтер

в!дповlдно
потреби

Бухгалтер

щороку

.Щиректор, залучений

л

спецiалiст

щороку

.Щиректор,

спецiалiст

змучений

п0

ПОЛОЖЕННЯ

про премiювання, виплаry llадбаRок та доплат
праlliвllикiR Ужгородського мiського центру соцiальних слуrкб
лепартамеtlту соцiа.lrьноi полiти ки Ужгородськоi м icbKoT рали

положЕння

1. зАгАльнI

1.1. Положення вводиться

з

метою матерiального стимулlовання

та

IIокращення оперативного керiвництва роботою працiвникiв I{eHTpy, а також
професiйного ставлення
посилення стимулювання вiдповiдального
працюючих до виконання своТх обов'язкiв, iнiцiативного i творчого пiдхолу

та

ло вирiшення поставлених завдань, виходячи з результатiв iндивiдуальноi

прачi та оцiнки особистого вкладу в загальнi результати роботи, пiдвищення
ii ефективностi та якостi, забезпечення наJIежного рiвня трудовоi та
ви конавськоi дисttиплiни.
|,2, Система премilовання базуеться на комплексi якiсних та кiлькiсних
показникiв, досягненнях, виконання або перевиконання яких € основою
матерiального заохочення працiвникiв IJeHTpy.
1.3. Ilоложення поширюсться на Bcix працiвникiв I{eHTpy.
1,4.
ГIоложення про премiювання розроблене вiдповiдно до Кодексу законiв
про працю Украiни, Закону Украiни <Про оплату працi>, постанови КМУ
<Гlро оплату працi працiвникiв на ocHoBi единоi тарифноi сiтки розрядiв i
коефiчiснтiв з оплати праui праuiвникiв установ, закладiв та органiзачiй
окремих галузей бюджетноi сфери) N9l298 вiд 30.07.2002р., постанови КМУ
<!еякi питаllня оплати прачi прачiвникiв центрiв соцiальних служб лля ciM'T,
дiтей та молодi> Ns4З5 вiд 21.06.20|7 р., постанови КМУ <[еякi питання
оплати праui (грошового забезпечення) окремих категорiй працiвникiв,
вiйськовослужбовцiв Нацiональноi гварлii та Щержавноi прикордонноi
служби, посадових осiб !ержавноi митноi служби, осiб рядового та
начальницького складу органiв
пiлрозлiлiв цивiльного захисту,
полiцейських, якi забезпечують життедiяльнiсть населення, на перiол лii
каранl,ину, установленого Кабiнетом MiHicTpiB Украiни з метою запобiгання
поширенню на територiТ Украiни гостроТ респiраторноi хвороби COVID-l9,
спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2, та протягом 30 днiв з дня його
вiдмiни> NsЗ75 вiд 29.04.2020 р., наказу MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики
УкраТни Nч32l вiл 22.05.2020 р. <Про затвердження Перелiку посад
праttiвникiв надавачiв соцiальних послуг державного/комунального сектору,
якi безпосередttьо tlалають соцiальнi послуги за мiсцем проживання/
rtеребування ix отримувачiв (вдома)>, наказу MiHicTepcTBa соцiальноi

i

1t)

поjliтики Украiни Ns526 вiд l8.05.2015 tr,. (Про умови. оплати працl
працiвникiв закладiв соцiаJIьного захисту дiтей, закладiв соцiального
i
обслуговування, закладiв соцiальнот пiдтримки сiмей, дiтей та молодi
ч.пrрiu соцiа.пьних служб для ciM'i, дiтей та молодi> та положень
колективного договору.
2.

ПЕРIОДИЧНIСТЬ ПРЕМIЮВАННЯ

Премiювання та виплата надбавок iдоплат проводиться за наслiдками
час,
роботи за мiсяць за фактично вiдпрацьований
).z, У разi наявностi eKoHoMiT фонду оплати працi в цiлому також можез
..
iй,л.,..,оо.rrсо ппешrilовання
результатами роботи
працiвникiв за результатами
премiювання поацiвникiв
здiйснюватися
урахуванням Тх особистого вкладу,
2.]. Д,иректор l-{eHTpy премiюсться в строки визначенi для премitовання
колективу l {eHTpy,

2.|.

ПРЕМIЮВАННЯ
Фонду прЕмrr()ltАння
3. порядок визнАчЕння Фонду
кошти в
формування рiчного фонду премiювання направляються
як 1d вiдсоткiu по"чдоuих окладiв та за рахунок економii
n.

3.1. fuя
p"."ipi

".r.",

ot tла,ги праrli.
фоrr,чу-[lремirоваrrня

j.2.

,l,a випJIата надбавок

i лоплат

передбачаються в
коttl.горисi витраТ по с.гаттi оплатИ прачi на утриманнЯ прачiвникiв Щентру.
3.з. i-".*" коштiв фонду оплати працi I-{eHTpy можуть бути використанi
на премiювання працiвникiв понад витрати передбаченi кошторисом на
п

рем iювання.

4. розмlр прЕмli, нАдБАвок l доплАт

4.1.

РозмiР премiТ, надбавоК i доплаТ працiвникiв i-1eHTpy визначае директор
I{eHTpy cBoiM наказОм заJIежнО вiд особистого вкладу в зага,ltьнi результати
роботи.

Праuiвникам встановлюсться надбавка за складнiсть, напруженiсть у
окладу,
роботi у розмiрi до 50 вiдсоткiв посадового
вiд
ц.з. [iрачiвника, встановлюеться надбавка за за стаж роботи залежно
poKiB стажу роботи в таких розмiрах: понад З роки - l0 вiдсоткiв, понад 10
20 вiдсоткiв, понад 20 poKiB - 30 вiдсоткiв,

4.2,

4.4. Встановлюеться доплата окремим категорiям прачiвникiв

за

або збiльшеНня обсяry виконуваних робiт у
розширеннЯ зони обслугОвуваннЯ
розмiрi до 50 вiдсоткiв посадового окладу,
4.5. Встановлюсться доплата окремим категорiям працiвникiв, якi
життедiяльнiсть населення (сочiальними послугами) та

забезпечують
внаслiдок виконання cBoix обов'язкiв мають безпосереднiй контакт
населенням у розмiрi до 100 вiдсоткiв заробiтноi плати,

з

!h

I]становлення надбавок i доплат директору I_{eHTpy здiйснюсться за
ltаказом директора департаменту соцiальноi полiтики,
4.7. Премiя директору I-{eHTpy визначаеться вiдповiдно до наказу директора
в межах
л.пчрrй."rу соцiа.ltьнот полiтики Ужгородськоi MicbkoT ради у плати на
заробiтноi
фоплу пр.мiювання та фактичноi ekoHoMiT фонлу
вiдповiдний мiсяць.
4.8. За результатами роботи за мiсяць для визначення розмlру премll
працiвникам та директору враховуються TaKl показники:
виконаннЯ заходiв, передбачениХ планами роботи;
- викоI]авська дисциttлiна (виконання доручень керiвника, органiв
виконавчоi влади);
трудова дисциплiна.
4.g. Премiя директору Щентру визнача€ться вiдповiдно до нак€ву директора
в межах
департаменту соцiа.пьноi полiтики Ужгородськот Micbkoi ради у

4.6.

-

-

заробiтноi плати
фоплу пр"*iювання та фактичноi ekoHoMii фонлу

на

вiдповiдний мiсяць.
4.10, Премii не виплачуються працiвникам за час вiдпусток, тимчасовоI
пaпрuu"aдчr"остi, навчання з метою пiдвищення квалiфiкачii,

4.1l. ПитанНя щодО можливостi премiювання окремих працiвникiв за
неповний робочий мiсяць з урахуванням особистого вкладу таких
прачiвникiв в результати роботи може бути вирiшено додатково директором
I{еttтру.

4.12. Праuiвникам за невиконання або неналежне виконання cBoix обов'язкiв
rrpeMiT можуть виплачуватися в менших розмiрах або не виплачуватися
взагал i.

4.13. Праuiвникам, якi звiльнилися з роботи в мiсяцi, за який проводиться
премiювання, премii не виплачуеться, за винятком працiвникiв, якi вийшли
на пенсiЮ або звiльнилися з роботи з станом здоров'я,

Ns

Вiдсоток, на
який

Вид порушення

зlл

1.

змен tuуеться

Поруrrl""п" труловоi дисциплiни,

Правил

розмiр премii
до 50%

внутрiшнього трудового розпорядку цодо
органiзачii використання робочого часу та
режиму роботи., у тому числi запiзнення на
поботч. пеDедчасне заJIишення роботи тощо.
fIopy шен ня TepMiHiB виконання документtв,
недотримання вимог шодо порядку i* ццIq.rдцц
H*"*ona""" без поважних причин обов'язкiв,
передбачених посадовою iнструкцiею

до 50%
до 50%

4.

*

|

ГIоруrrlення

без поважних причин

TepMiHiB

згляду звернень громадян

|

ло l00%

6. ПРЕМIЮВАННЯ ПРАЦIВНИКIВ ЗА ВИКОНАННЯ ОСОБЛИВО
ВАЖЛИВИХ ЗАВДАНЬ, ДО ДЕРЖАВНИХ I ПРОФЕСIЙНИХ
СВЯТ ТА IОВIЛЕИНИХ ДАТ ПРАЦIВНИКIВ
6.

l.

Премiювання прачiвникiв може здiйснюватись

до

державних

i

професiйних свят, до lовiлейних лат в розмiрi, що не перевищуе посадовий
оклад працiвника за рахунок eKoHoMii фонду оплати працi.
6.2. При виповненнi прачiвниковi 50, 55, б0 poKiB премiювати йогQ в розмiрi
посадового окладу.
6.3. Премiювання працiвникiв за виконання особливо важливих завдань
здiйснюеться в кожному конкретному випадку за наказом директора I-{eHTpy;
наказом директора департаменту соцiальноТ полiтики УжгородськоТ MicbKoi
ради; розпорядження мiського голови.
6.4. Витрати за зазначене премiювання проводяться за рахунок рiчного фонлу
оплати працi.

7. НАДАННЯ МАТЕРIАЛЬНОI ДОПОМОГИ

l.

Матерiальна допомога на оздоровлення вiдповiдно до постанови
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд З0.07.2002 р, Л!l298 <Про оплату працi
прачiвникiв на ocHoBi Сдиноi тарифноТ сiтки розрялiв i коефiцiентiв з оплати
прачi прачiвникiв установ, закладiв та органiзаuiй окремих галузей
бrоджетноi сфери> надаеться i виплачуеться в розмiрi, що не перевищу€
7.

посадовий оклад при наданнi щорiчних вiдпусток.

7.2. Виплата матерiальноi допомоги надасться за заявою працiвника у

розмiрi, що не перевищуе посадовий оклад працiвника.

8. строки виплАти прЕмIi, нАдБАI}ок

I

доплАт

8.1. Виплата проводиться одночасно з виплатою заробiтноi плати за другу
половину мiсяця, у тому мiсяцi, за який здiйснюеться премiювання.

9. зАклIочнI

,.

9.

l.

положЕння

!,олатковi умови запровадження премiй, надбавок

встановлtоватися колективним договором.

i

доплат можуть
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