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1. Загальнi положення

1.1 Сторона.п,rи цього колективного договору е:- роботодaвець - директор Комунапьного закладу
<<Ужгородський мiський цешр дозвiл.llя будинок культури))
УжгородськоТ мiськоi Ради (далi - роботодавець), який представляе
iнтереси власника i мас вiдповiднi повноваження;

- працiвники Комунального з€lкJIаду кУжгородський мiський
центР дозвiллЯ - будиноК культури)) УжrородсьКоТ MicbKoi ради в
особi цредставника Ка.пинич Корнелiт Йосипiвни, обраного та
уповновtDкеного трудоВим колективом (далi - прачiвники).

|.2. Сторони визнtlють повновакення одна одноi i
зобов'язуються дотримуватися принципiв соцiального партнерства:
паритетностi представництвц рiвноправностi cTopiH, взасмноi
вiдповiдальностi, конс,труктивностi й apryMeнToBaHocTi цри
проведеннi переговорiв щодо укJIадапня Колективного договору,
внесенЕЯ змiн i доповнень до нього, вирiшенвя Bcix питань соцiально-
економiчнrо< i трудовlа< вiдносин.

1.3. Колектlвний договiр укJIада€ться на2022-2027 роки i дiе до
укJIадаш{я нового або перегляду даного Колективного договору.

1.4. .ЩоговiР зберiгаС чиннiсть у разi змiни складу, cTpynryp",
найменування роботодазця, вИ iMeHi якого укладено договiр.

1.5. Сторони визнЕlють цей Колектrшний договiр "орrаr"""",актом, на пiдставi якого здiйсrrrоватиметься реryлюванЁя Bcix
соцiшrьно-економiчнrо<, виробнич* i rрудови* вiд"осин протягом
усього перiоду його дiТ.

BiH укл4дений згiдно iз чиrшим зЕ}конодавством.
1.6. ПропоЗицiТ кожноТ зi cTopiH щодо внесенlrя змiн i доповнень

до Колективного договору, сторони розгJIяд:lють спiльно i приймають
рiшення у l0-ти денпий строк з дlя ix отримilнн,I iншою 

"roioro,o.1.7, Жодна зi cTopiH, що уклала цей Колективний дЬговiр, не
може протягом усього строку його дii в односторонньому порядку
приймати рiшенrrя, що змirrюють норму положеннrI, зобов'язання
колективного договору, або припиняти його виконання.

1.8. Норми i положення цього Колективного договору дiють
безпосередньо i е обов'язковими дJIя дотримаЕня роботодЬвцем i
працiвниками.

1.9. Дiя Колективного договору поширюеться на Bcix
працiвнlпсiВ Комуна'ьНог0 закJIаry кУжгородський мiський центр
дозвiлля - будинок культури) Ужгородськоi мiськоiради.
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1.10. При прийомi на робоry роботодавець знайомить
прачiвника з Колекпавним договором.

2. Виробничi i трудовi вiдпосини.

Р обоmоdавецъ зобов' жуеmъся :

2.|. Забезпечувати дотримання працiвниками Комунального
закJIаду <Ужгородський мiський центр дозвiлля - будинок культури)
виробничоi, трудовоi дисциплiни та Правил внутрiшнього трудового
розпорядку ( Правила внутрiпштього трудового розпорядr.у додаються
до Колективного договору ) ( Додаток J,,lb2 ).

2.2. Знайомити працiвникiв, якi влаштовуються на робоry, з
Правилами внутрiшнього трудового розпорядку, з умовап{и працi.

2.3. Здiйсшовати прийом на робоry нових працiвникiв лише у
випадкiх забезпечення повноi продуктивноi зйнятостi праrпоючих i
якщо не прогнозусться Тх вивiльнення на пiдставi ст. 40 КЗпП
Украi'ни.

2.4. Встановити строк проведення черговоТ атестацii один раз на 5
poKiB (НЙаз MiHicTepcTBa культури Украiни вiд 16.07.2007р. JФ44 зi
змiнами).

2.5. Не звiльrrяти працiвникiв з роботи з iнiцiативи роботодазця
без достатнiх пiдстав i попереднього погодженЕя з працiвниками.

2.6. Установити режим роботи у вiдповiдностi до Правил
внугрiшнього трудового розпорядку та чинного законодавства.

Напередоднi святковrдс i неробочих днiв тривалiсть роботи
скорочуеться на l годиЕу.

2.7. Трившriсть робочого часу працiвникiв не може перевищувати
40 годин на тиждень (згiдно ст. 50 КЗпП УкраТни).

2.8, Встановити BciM працiвникам Комуна.пьного закJIаду
кУжгородський мiський цеIrгр дозвiлля будинок культури)
Ужгородськоi MicbKoi ради гараЕтовЕлну законодавством тривапiсть
щорiчноi вiдпустки.

2.9. Надавати додаткову оплачувану вiдпустку працiвникам
Комунапьного закпаry <Ужгородський мiський центр дозвiлля *
булинок культури) УжгородськоI мiськоI ради за робоry понад
нормовiuIу TpиBa.llicTb робочого часу (проведення масових заходiв,
робота у вш<iднi тощо) 7 (ciM) днiв (ст. 8 Закону УкраiЪи кПро
вiдпустко) (,Щодаток 3).

2.10 Надавати додаткову оIшачувану вiдпустку працiвникm.r, якi
навчzшоться у вищID( навчtшьнIr( зtlкJIадах. Пiдставою дJIя надання
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]навчшIьноi вiдпустки € довИка-виклик (сповiщення) навчшrьного
закJIаду про термiни i тривалiсть екзаменацiйноi cecii (ст, 15 Закону
Украihи <Про вiдгryстки>).

2.1l. В перший день навчаIьного року для батькiв, чиi дiти йдуть
в 1-4 клас школи - за потребою надавати l, день без збереження
заробiтноi плати (ст.25 Закон Украihи <Про вiдrryсткD).

2.12. Надазати додаткову оплачуваrry вiдпустку жiнкам, якi
працюють i мають двох або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB, або

дитину-iнвалiда, або ус}lновлеIIу дитину', батькам, якi вlо<овують

дитину без MaTepi (у тому числi й у разi трива.тlого перебування MaTepi
в лiкувальному закJIадi), а також особам, якi взяли дитину пiд опiку
тривалiстю 10 календарних днiв без урахування святкових i
неробочих днiв, а за наявностi декiлькох пiдстав для надання цiеi
вiдrryстки * не бiльше 17 календарних днiв (ст. 73 Кодексу Законiв
про праIцо УкраТни).

2.13. За сiмейними обставиналли та з iншюr повiuiкних причин
надавати працiвникам вiдrryстку без збереження заробiтноТ плати
строком не бiльше 15 каllендарншс днiв на piK (ст. 84 КЗпII УкраТни).
Надавати вiдrryстку без збереження заробiтноi плати пенсiонерам за
BlKoM та lнвалrдам III групи тривалiстю до 30 ка:lендарншс днiв
щорiчно. Працiвникам дJlя догJIяду за хворим рiдним по KpoBi або
шлюбу, який за висновком медиtIного закJIаду потребуе постiйного
стороннього догJlяду, - тривалiстю, визначеною в медиlIному
висновку але не бiльше З0 капендарних днiв. Сумiсникам - на TepMiH

до закiнчення вiдгryстки за основним мiсцем роботи.
2.14. Надавати MaTepi або iншiй особi, зазначенiй у ч.3 ст. 18

Закону Jф 504, вiдгryстку без збереженlrя заробiтноТ плати дJuI догJIяду
за дитиною BiKoM до 14 poKiB на перiод оголошення каранти}rу на
вiдповiднiй територii вiдповiдно до ст. 25 Закону УкраiЪи кПро
вiдгryсткп>.

2.15.Затверджувати графiк вiдгryсток працiвникiв Комунального
закладу <Ужгородський мiський центр дозвiлля - будинок культури)
Ужгородськоi MicbKoi ради, погоджений з представником
працiвникiв.

2.|6. Органiзовувати пiдвищення професiйноТ майстерностi
працiвникiв.

Працiвнuкu Кол.tунальноzо заклаdу к Уэюzороdськuй мiськuй ценmр
dо зв iлля - бу duнок l{ульmурш) Уэюzороdс bKoi' лliськоТ раdu

зобов'жуюmься:



2.17. Сприяти дотриманню трудовоi дисцршлiни та Празил
внутрiшнього трудового розпорядщу,

2.18. Здiйснювати коIIтроль за дотриманням чинЕоrо
законод:rвства з питzlнь робочого часу та вiдпочинку.

2.|9. .Щавати згоду на вивiльненrrя працiвникiв лише пiсля
використt!ння Bcix мо;кlпавостей для збереження трудовtо< вiдносин.
Використовувати над:ше законодавством перевФкне цраво на
збереженrrя роботи окремим категорiям працiвникiв.

Споронч з о б ов' жуюmься :

2.20. Запобiгатл виникненню колективних трудових спорiв
(конфлiкгiв), а в разi виникнення - прагнути Тх розв'язувати без
зупинки виробництва. Робоюдавець може в односторонньому
порядку змiнlати icToTrri умови працi окремого працiвника
повiдомивши його не пiзнiше нiж за два мiсяцi про змiну чих умов (ч.

3 ст. 32 КЗпП). Якщо працiвник вiдмовився прtllцовати в нових
yмoB€rx та повiдомив цро це роботодавця письмово, роботодавець мае
право розiрвати з ним трудовий договiр на пiдставi п. б ст. 36 КЗпП
Украihи.

2.21. Розглядати на зaгalпьнIо( зборшс yci випадки поруш9ння
трудовоi дисциплiни, Правил внутрiшнього трудового розпорядку.

3. Забезпечення зайнятостi.

Р обоmоdавець з обов' жуеmься :

3.1. Рiшення про змiни в органiзацii виробництва i прац1,
пiквiдацii, реорганiзацii, скороченIш чисельностi виносити не пiзнiше,
якза2 мiсяцi,

3.2. Встановити, що за вивiльшеними працiвниками на пiдставi
п. l ст. 40 КЗпII УкраiЪи на перiод З-х мiсяцiв, якi наданi для
працевлаlrrryвання, зберiгаються пiльги, гарантii у вiдповiдностi до
закоЕодавства Украihи.

Працiвнuкu Комунальноzо заклаdу < Уэtсzороdськuй мiськuй ценmр
dозвiлля - буduнок кульmурь) Уэrzороdськоt лliськоt padu

зооов жусmься:

3.3. 3дiйсшовати контроль за
зайrrятостi праIцоючих.

дотриманням законодzвства щодо
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4. Оплата, нормування праui.

Р обоmоdавець зобов' язуеmься :

умовами працi та ii оплати.
4.2. Забезrtечити гласнiсть ycix

роз'яснення працiвникш,r причини
застосувtшIUt HoBID( норм.

4.3. Вишlачувати заробiтну плаry працiвникам Комунального
закJIад/ <<Ужгородський мiський цеЕгр дозвiл.ltя - будинок культури)
Ужгородськоi MicbKoi ради згiдно IIIтатного розпису.

4.4. Прачiвники, якi пршцоють за сумiсництвом, одержують

заробiтну плату за фактично викоЕану робоry. Тривалiсть роботи за

\у сумiсництвом не може перевип{увати чотирьох rодин на день i
повного роОочого дня у вихlднии день.

4.5. обсяг н€lвантrDкення та графiки змiнностi затверджус
керiвник зalкjlаду з додержанням тривi}лостi робочого тижня,

4.6. Виплачувати заробiтну плаry двiчi на мiсяць: за першу

половину мiсяця - 11 числц остаточний розрахунок * 26 числа
поточного мiсяця. У разi коли день виплати заробiтнот плати

збiгаеться з вихiдними, святковим або неробочим днем, заробiтна
плата виIIлачусться напередоднi, згiдно ст. l l5 КзПП.

4.7. Вiдповiдно до Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 9
груднЯ 2015 р, }lbl026 та роз'яснень управлiння культури ОДА
03.02.20l б NsO1_13/1 12_03/01 BcTzlHoBпeHo порядок виIIпати доплати
за висJryry poKiB. ,Щоплата за висIryry poKiB виплачуеться залежно вiд
стажу роботи в такому розмiрi:

понад3рокiв*l0О/о;
понад 10 poKiB -20О/о;
понад 20 poKiB -З0%.
4.8. Вiдповiдно до Постанови кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 30

серпня 2002 р. J\Ib 1298, устtlновити надбавки працiвникалt за почеснi
зв:lння УкраiЪи, СРСР, союзних ресrryблiк СРСР:

"народний" - у розмiрi 40 О% посадового окjIаду (ставки заробiтноТ
шати);

"засJryжений" - 20 О% посадового окJIаду (ставки заробiтноТ плати).

4.9. Ввести в практику надання працiвникам Комунального
закJIаду кУжгородський мiський центр дозвiлля - будинок купьтури)
Ухсородськоi MicbKoi ради надбавку до посадових окладiв за:

4.1. ознаЙомJIюватИ працiвникiВ з посадовими iнструкцiями,

заходiв щодо нормувzlння працi,
перегJIяду норм працi та умов

- професiйну майстернiсть;



i - Bиcoкi досягнення в прщi;
1 - виконаЕня особливо ва)кJIивID( робiт за короткий TepMiH;

i - складнiсть та напрркенiсть в роботi.
| НадOавки встановJIюються до 50% вiд посадового окпад/ на

l мiсяrр, квартал, пЬрiччя або рiц в залежностi вiд eKoHoMii фонry
| заробiтноi IuIати (вiдповiдно до наказу MiHicTepcTBa кульryри i
l ,ур**у Украhи вiд 18.10.2005 р. JФ 745 iз змiнами i доповненнями,

| внесе*r^,rи наказами MKiT Украi'ни вiд 14,03.2006 р. Jф 110, вй
l оs.оз.zоо7 р. Nэ 1l, вiд 11.04.2007 р. ль 26, вiд 12,06.2007 р. Nэ 38 та

l "ц 
l1.10.2007 р. Ns 67).

l - за використання у роботi дезiнфiкуючlо< засобiв, а також

| праliвlппсаr,r, якi зайнятi прибирашrям ryалетiв, - у розмiрi 10 %

[ посqдо"ого (мiсячного) окла.ry.

l +.t0, Вiдповiдно до Ст. 29 Закону УкраiЪи кПро кульцру)),
| , . i,

a виIшачУвати BciM працiвника},r Комунаrьного зtlкJIаД/ <Ужгородський

l мiськrй цеЕrр дозвiлля - будинок куJIьтури) УжгородськоТ MicbKoi

l о*заосновниммiсцемроботи
l - MaTepiabHy допомоry на оздоровлення, при наданнi щорiчноi
l вiдrryстки в розмiрi посадового окладi;
| - матерiа.rьну допомоry дIя вирiшення соцiа:lьно-побутових

| гп..а"" в розмiрi одноrо посадового окJIаду, KpiM пiдроздiлiв з

I qiнансового, бухгаllтерського, юридиtIного, господарського,
матерiъчьно-технiчного забезпеченttя, режимно-секретного

1нших пlдроздшrв,пiдроздiлу, пiдроздiлу з охорони прачi та
дiяльнiсть яких не належить до основних видiв.

4.1l. В окремих випадк€lх, передбаченшr Ст. 56 К3пП УкраiЪи дпя

i певнIд( категорiй пршliвникiв може встЕlновJIюватись неповний
а робочий деrъ або неповний робочий тиждень. Оплата працi в цих

випадках проводиться пропорцiйно вiдпрацьованого часу. Обсяг
навrtнт€Dкення та графiк змiнностi затвердхryе керiвник закладу за
погодженням з додержанням тривalлостi робочого тижня.

4.12. ПовйомJIяти працiвникiв при кожнiй виплатi зарпяати про
загальну суму зарплати з розшифровкою за видами виплат, розмiри i
пiдстави утримtшь iз зарплати, суму, що належить до виплат,

4.13. В межах фонду заробiтноi плати виIшачувати премii
KepiBrиKy та працiвникам КомунаJьного закJIаду <Ужгородський
мiський центр дозвiлля - будинок культури) УжгородськоТ MicbKoT

ра,ди:
- до всiх,Щержазнrпr свят;
- до свят мiсцевого значення (День MicTa);



- до професiйню< свят (Всеукраihський день працiвникiв культури та
майстрiв народного мистецтва, ,Щень брtга-rrтера, та iншюl);
- кратци)( працiвникiв за пiдготовку та проведення MicbKшr i обласних
заходiв, культурно-мистецьких акцiй;
- за пцсумкчllчIи мlсяця, квартапу, року.

4.|4, Вiдповiдно до Закону Украihи щодо встановленнlI
додаткових пiльг працiвникам може виплачуватися премiя до одного
посадового окладу працiвникам-ювiлянтам (50, 55, 60, 65 poKiB) у
межiж фонду заробiтноi плати.

4.15. У разi cMepTi працiвника, одного з подружж1 близьких
родячiв (батькiв, дiтей) виплачувати допомоry на поховання у розмiрi
до l00 О/о вiд посадового окJlад/ в меж€lх фонду заробiтноТ ппати,

4.16. Здiйсr*овати свосчасний контроль за дотримalнням вимог
Кодексу Законiв цро цраIцо, iншlаr законодавчих aKTiB стосовно

ll, оIIлати працi, виплати надбавок i доплат.
4.17. Погоджувати посадовi iнструкцii, норми працi, системи

оIшати працi, премiТ працiвникам iз представником працiвникiв.

5. Охорона Irрацr.

Р о боmо dавець з обов' жу€mься :

5.1. ,Щотримуватись i виконувати положення Закону та
ЕормативнIо( aKTiB з охорони працi.

5.2. Проводити необхiдний ремонт i реконструкцiю виробниItих
гrримiщень у вiдповiдностi з нормами охорони працi, технiки безпеки
i здоров'я людей. Забезпечувати нормальний освiт.тшовальний i
температурний режим у примiщенlrях.

5.З. Придiляти бiльury уваry викоЕанню
забезпечення гiгiени працi та виробничого середовища. Забезпечити
КомунаrrьниЙ закJIаД <Ужгородський мiський центр дозвiлля -
будинок культури)) Ужгородськоi MicbKoT ради аптечкою, миючими
та дезiнфiкуючими засобами тощо.

5.4. Вiдшкодувати працiвниковi шIкоду, заподiяну йому
ушкодженням здоров'я при виконаннi 1фудових обов'язкiв, у
повному розмiрi втрачений заробiток вiдповiдно до законодчlвства.

5.5. У разi тимчасовоi втрати црацездатностi при нещаснID(
випадках виплачувати потерпiлому одноразову допомоry на
додатковi витрати у зв'язку з лiкуванням.

заходiв щодо

5.6. Розробляти i реалiзувати зzжоди щодо охорони працi.



5.7. Передбачити видатки для здiйснення заходiв з охорони працi
в обсяry не менше 0,2 О^ вiд фон.ry оплати працi (ст. 19 Закону
УкраiЪи кПро охорону працi)).

Працiвнuкu Колtуна,lьноzо заlааdу <Уасzороdськuй лаiськuй ценmр
dозвiлля * буduнок кульmурu) YaczopodcbKo't MicbKoi раdu

зобов'яqлюmься:

5.8. Здiйсr*овати контроль за стЕшом умов працi.
5.9. Приймати участь у розслiлуваннi нещасних випадкiв, що

стЕlлися в Комуна.пьному закладi кУжгородський мiський центр
дозвiлля будинок культури) УжгородськоТ MicbKoi ради,
здiйсrповати контроль за виконанням заходiв по Тх запобiганЕю.

5.10. Здiйснювати контроль за виконанням заходiв щодо
забезпечення нормативiв безпоки, гiгiени працi та
середовища.

виробничого

б. Захист трудових прав та соцiальних iHTepeciB, гарантii i
пUIьги.

Р обоmоd авець з обов' жуеmься :

6.1. Вживати заходiв щодо забезпечення встановлених
законодавством гарантiй i пiльг працiвникам Комуна.,тьного закJIаду

6.2. Розглядати в оперативному порядку пропозицii i претензii,
пов'язанi iз скаргами i заявами працiвникiв.

Працiвнuкu Комунальноzо заклаdу к Уэtсzороdськuй лliськuй ценmр
dозвiлля - буduн ок кульmурш) Уэtсzоро dськоi .м icbKot раdu

зобов'жуюmься:

6.4. Сприяти ствQренню в колективi атмосфери взаемоповаги,
ryрботи про JIюдину.

6.5. Контро.lшовати дотриманЕя
законодавства.

роботодавцем трудового



7. Заключнi полоrкення.

" ;r' Т"ЖrТflОТl"j|_]_*4дений.строком на 5 poKiB i всryпае
працiвникiв--;*ф::Ц"iffi х"fi,ffiН"J.Ъiо"ffJГ*хт
дозвiл.гlя - будинок культури) УжгJродськоi MicbKoi ради.7,2, У разi несвоечасного викона*тrrя положень Колекrивного
*";:iliJ#.-iЗУВаТИ 

ПР'.IИНИ Та Вживати з€лходи щодо забезпеченЕ,I

7.3. Пiсля закirrчення строку дii Колективний договiр продовкуе
aт]" до того часу,л поки сторони не укпадуть новий, або неперегJUIнуть чинний, Змiни i доrrовнення до Колективно"о'оо"о"орувносjчьс]_за згодою двох cTopiH

7.4. Щей Колектrrвний логовiр скпадено у двох пршiрниках, якiмЕlютЬ одЕаковУ юрIцич}ry силу i Ъберiй."." у кожноi iз CTopiH.

Колективний договiр пiдписали:

.ЩИректор Комунального закJIа}ц/
< У жгородський мiський центр
дозвiлля - будинок кульryри>
у жгородськоi MicbKoi ради

Представник працiвникiв Комунального
закладу < Ужгородський мiський
чентр дозвi.rrпя -. будинок культури))
у жгородськоi MicbKoT ради

олена !IИНЧЕНКо

,r}Ь, чuОопо_Р^ъ

Корнелiя КАЛИНИЧ И/
<,,2Ь > al ýрь?цэ2О21 

р,

'}i?iiЁод,9*1'
мl(ьхии ц|I::,

вЁ"Иl#r;",
|llсh,оl ?^дlд""'- :::::
хф 021Оьч 1,2

l0



,Щоdаmок

ЗАТВЕРДЖУЮ
,Щиректор
Комунмьного закладу

/?f;fiЁ*жрдськяЙ мiський центр
//ý lrao rB+чEv- оудинок кульryри,)

1Й**,"лr}rоrьпш&оТ мiськоi рали
ll S l "ff[![i,|Я!УЖД Олена ЧИНЧЕНКО
llё| *''ДКЖ9{gЖр""у,а- 202l року

R\ Hfisf,,T,, lil {

плл&ffiu
комплекснlrх rаходiв з охорони п}ТiГl па 2022 piK

r!
п/п

IIаймекуваппя заходЬ Строк
вцкон&нпя

Зацrати,
rрн.

викондвець

l. rIрвести аншiз стану охорони праui
у КЗ <УМt[Щ-БК>

Лютий-березень Вiдповiдачьний за
охорону праui

]. Забезпечrпr працiвяикiв КЗ
кУжгородський мiський цеIrгр
дозвйля - будинок культури)
миючими, лезiнфiкуlочими засобами
та iншим згiдно встаповлеЕих норм

КвiTeHb з000 .Щиректор

Укомп.лекгувати аптечки для КЗ
<Ужгородський мiський цеIrт
дозвi.тшя * будипок куJIьтурп)
необхiднlтми матерiатами по
наданню першоi медичноi допомоги

Травень 500 ,Щиректор

|4.

l

Провести навчанЕя з Imтfilb охороЕи
працi на тему:
- елекгробезпека, ocHoBHi зiжод{ по
забезпеченпю елекгробезпеки;
- правЕла нацанЕя першоi ме.щлтrоi
допомоIтl при нещасних випадках

Червень-липень Вiдlrовйа;ьпий за
охорону працi

5. СrlстематичIо пIюводити анtшlз
охорни працi в КЗ <Уlсородський
мiський цеиц дозвirшя - будияок
культури>

Щомiсяця Вйповiда",lьний за
охорону працi

11
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,Щоdаmок 2

Комупальний заrс.лад

<<ужгородський мiськнй центр дозвiлля - будпнок культури>
Ужгородськоi MicbKoi ради

Комуна:тьяого заклqду
мiський цеятр

будинок кульцrри>
MicbKoT ради
чинчЕнко

2021 р.

прАв
вн)прrшнього трудового

1. Загальнi положення

1.1. Правила вкутрirrпrього трудового розпорядку {dалi - Правила)
Комунапrьного закJIаду <Ужгородський мiський центр дозвiлля * будинок
культури> Ужгородськоi MicbKoi ради розроблено вiдповiдно до чиЕного
закоЕодавства Украiъи з метою забезцечення чiткоi органiзацii праui, IIЕUIежних

безпечниХ у1\{оВ працi, пiдвищеняя ii продуктивностi та ефективностi,

рацiонального використ€lнIuI робочого часу, змiцнення трудовоi дисциплiяи,
1,.2. Трудова дисцигrrriна забезпечуеться cTBopeHшlM роботодавцем

необхiдних органiзацiйних та економiчних умов дJIя високопродуктивноi працi,
вiдповiда.тlьним ставлеЕнrIм працiвникiв до роботи, а також заохоченшIми за
оумлiнну працю.

.Що працiвникiв, якi поруIшують трудову дисциплiну, в необхiдпих
випадкчrХ застосовуIотЬся заходи дисциплiнарного впливу.

1.З. Правила е обов'язковими дJUI викоflанЕя сторонzlми трудових
вiдносин.

ЗАТВЕРДКЕНО

L2
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1.4. Гfuтакня, пов'язанi iз засюсуванпям Правил, вирiшуються

роботодавцем у межах наданш( йому прав, а у випадrcж, передбачених чинним

зЕrконодавством Укра'ни i цими правшIами, разом. Щi питЕlння вирiпrуrоться

також працiвник€ll\4и, вiдповiдно до ii повноважень.

2.1. Працiвники реалiзують своi здiбностi до продуктивЕоi працi шJIяхом

укJIадення трудового договору (контракry).

Пiд час прийняття на робоry працiвники мЕlють подати:

- паспорт;

- трудову книжку, оформлену в устаЕовJIеному порядку;

- ловiдку про црисвоення iдентифiкацiйного коду;

- звiльценi з лав ЗбройНш< СиЛ УкраiнИ та iнших вiйськових формувань,
створених вiдповiдно до законодавства Украiни., пред'являють вiйськовий

квиток;

прийняtтя на роботу без подання зaвначених документiв Ее допускаегься.
пiд час прийняття на роботу, яка вимага€ спецiа.ltьних зяань, роботодавець мае

прЕlво зажадати вiд працiвника поданнjt диIuIома або iншою документа цро
здобуту ocBiry чи професiйну пiдготовку. Заборонясться вимагати вiд

працiвникiв пiд час працевлашц/вання док},мекти, подаЕIUI яких не

передбачено законодавством, а також вiдомостi rrро прописку.

2.З. Що початку роботи за укJtадеIrим трудовим договором працiвник мае

озпайомитися пц розписку з правипами вкутрiшпього трудового розпорядку,
колективциМ договором, умовЕlI\,rи працi, своiМи праваI\4и та обов'язками, а

також пройти iнструктаж з технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, гiгiени прачi

та протипожежноi охорони.

2.4. Прийrrяття на робоry оформляеться наказом директора Комунального

закпаду <ужгородський мiський центр дозвiлля - будинок культури)

Ужгородськоi MicbKoi ради, що оголошуеться працiвниковi пiд розписку. У

1з

2. ПоDядок пDийняття на Dоботч та звiльнення пDацiвникiв



н€к€rзi ма€ бути зазначено наfoлеrrування посади (категорiя), у\{ови оIшати працi

та iншi icToTHi умови трудового договору.

2.5-На Bcix працiвникiв, якi працюють rrонад п'ять днiв, веддься трудовi

книжки. Працiвникаrr.r, що стають до роботи вперше, трудова книжка

оформляеться не пiзнiше п'яти днiв пiсля прийнятгя на робоry.

На осiб, якi црацюють на }.N{овЕж погодинпоi

оIuIати, трудова кни)кка ведеться за уI!{ови, якщо ця робота €

основною.

2.6. Дlя трудового договору може бути припинена тiльки з пiдстав,

передбачених закоЕ€tми УкраiЪи.

2.7. За iнiцiативою працiвника трудовi вiдносини припиняються зriдко зi

статтями 38 та 39 КЗпП УкраЪи.

працiвник ма€ право розiрвати трудовий договiр, укладений rrа

невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово за два тижнi.

У разi розiрв€lнпя трудового договору з поважних причин, передбачеIrих

чиЕцим законодавством, працiвник звiльняеться у строк, про який BiH просить.

Строковий трудовий договiр розрива€ться на вимоry rtрацiвЕика

достроково в разi хвороби або iнвмiдностi, якi перешкоджають виконанfiю ним

роботи за трудовим договором, а також у виЕадку поруше}IIя роботодавцем
законодавства про працю, колективного або lрудового договору та з iнших

повzDкнI.D( цричин., передбаченю< чинним закоЕодавством.

2.8. Припинення дiТ трудового договору за iнiцiативою директора

Комунальною закJiаду <Ужгородський мiський центр дозвiлля * будинок

культуриD Ужгородськоi MicbKoi ради може мати мiсце з пiдстав, передбачених

статтями 40 та 41 КЗпП Украiни,

2.9. ,,Щiю трудовою доrовору може буги припинено також за умов,
передбачених Iryнктами |-3 15-7 та 8 cTaTTi 36 КЗпП УкраiЪи.

2.10. ПрипиненЕя трудового договору оформляеться наказом директора

Комунального закJIаду <Ужгородський мiський центр дозвiлля - будинок
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культури>) Ужгородськоi MicbKoi ради, який оголошусться працiвниковi

розписку.

2.\|. У день звiльнення працiвниковi видаеться трудова книжка

виIшачуються Bci належнi йому вiд пiдrrриемства суми.

Працiвники установи зобов'язанi:

- сво€часно, до початку роботи, прибути на робоче мiсце та приготуватися до

виконаЕня,,tрудових обов'язкiв;

- почати роботу вiдповiдно до режиму робочого дня, встановJIеного в ycTaHoBi;

- бути на робочому мiсцi впродовж робочого часу за винятком Еерерв на

вlдпочинок 1 харчувапня;

- виконувати своечасно та в повЕому обсязi завданнJI

обов'язки), забезпечувати ЕалежIту якiсть виконуваrrих робiт;

(функцiональнi

- вЕкоrтувати розпорядження робоюдавця;

- до1римуватися в}rмог з охорони працi, технiки безпеки, виробrмчоi caHiTapii',

протипожежноi охорони, передбачених вiдповiдними правилами

1нструкцlями;

- вживати заходiв для негайною ус},ненЕя приtIин та умов, якi перешкоджають

або ускладrпоють нормальну робоry, негайно iнформувати тrро це роботодавця;

- пiдтримувати Еа своему робочому мiсцi чистоту й порядок, не палити в

сrryrкбових примiщенкях;

- ефекгивно використовувати обчис.тповальrrу та iншу оргтехнiку, дбайливо

став}пися до майна уст€tнови, рацiонально витрачати матерiали, елекгроенергiю

та iпшi матерiальнi ресурси;

- yBaDKHo ставитися до колег, сприrIти створенню нормаIьного психологiчного

мiкроклiмаry в колекгивi.

пlд
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4. OcHoBHi обов'язкп Dоботодавця

Роботодавець зобов'язаний:

- пр€вильно органiзувати роботу працiвникiв, закрimлти за кожним робоче
мrсце, для кожЕого створити здоровi та безпечнi умови працi;

- забезпечити робочi мiсця матерiальними та енергетшrЕими ресурсап,rи,
iHcTppleHToM i гrриладдяr,t, обчислювапьноrо та iншою оргтехнiкою, а

працiвникiв - засобами iндивiдуального захисту вiдповiдно до нормативЕо-

правових акгlв;

- вживати необхiднmr заходiв для профiлакгики виробничого травматизму,

професiйних та iнших з€жворювЕtнь працiвникiв;

5. Робочий час i час вiдпочинку в yстановi

5.1. ДлЯ працiвникiв устztнови BcT.tHoыIeHo тривалiсть робочого часу 40
годин на тюIqцеЕь iз такими вихiдними днями * субота, недiля. Керiвники
(народЕих> та <<зразкових>> колективiв працюють 18 годин на ти)t(деЕь за

окремиМ графiком, який може змiнюватися протягом року. Пiд час прийнятгя
на роботу, а такоЖ пiд чаС дii трудовою договору за згодою cTopiH може
встановпюватися неповний робочий час iз визпачеIrням ,rривалостi 

роботи, ii
розпорядку та оIUIатою працi пропорцiйно до вiдпрацьовапого часу.

5.2. Час початку i закiнчення роботи, перерва для вiдпочинку i
харчуваIrЕя вст€lновJIюються такими:

- початок роботи - 09.00;

- перерва на вiдпочинок i харчування * 13.00-14.00;

- закiнчення роботи - 18.00.

Напередоднi святкових i яеробочих днiв трива-тriсть роботи працiвникiв
скорочуеться на одну годину (KpiM працiвникiв iз скороченою тривалiстю

рбочого часу).



Виходячи з виробкичих потреб устаповпений режим роботи може бути
змiнено Еа пiдставi н€казу i з обов'язковим попередженЕям про це працiвникiв
не пiзнiше нiж за два мiсяцi.

5.з. Робота у вихiдцi дцi заборопяеться за BиIIJITKoM випадкiв,
передбачених закоподавством Украihи. Така робота може компенсуватися за
згодою cTopiH наданням iяшого дня вiдпочинку або у грошовiй формi в
подвiйному розмiрi.

5.4. Заборонено в робочий час вiдволiкати працiвникiв вiд роботи для
викоЕанIUI !ромадськиХ дорrrень, Ее пов'язанID( iз дiяльнiстю пiдприемства.
скJIикати збори, засiданнrl, Irаради з громадських питань.

5.5. Працiвпикал,r пiдприемства надаються щорiчнi осЕовЕа та додатковi
вiдпустки вiдповiдно до чинЕого законодавства Украiни.

ЧерговiстЬ наданнЯ щорiчнrо< вiдпустоК визцачаеться графiком, який уTepMiH до 15 сiчнl затверджуеться директором за логодженням iз
ПРеДСТаВНИКОМ ПРаЦiВникiв Комунального закладу <Ужгородський мiський
центр дозвi.гtля - будинок культури> Ужгородськоi MicbKoT ради i пiд розписку
доводиться до вiдома працiвникiв. Графiк е обов'язковим для cTopi' трудового
договору.

перенесення вiдпусток на iнший час можливе лише у випадках,
передбачених закоЕодавством та за зюдою cTopiH.

У разi перенесення щорiчпоi вцгrустки новий TepMiH i-i надання
встаЕовлюеться за згодою мiж працiвником i роботодавцем.

про дату 
''очатку вiдrryстки працiвникiв повiдомляють

пiзпiше як за два тижнi.
письмово не

на прохання працiвника щорiчна вiдпустка може Еад€ватися частиЕЕrми
за умови, що осЕовна безrrерервна iT частина стаflовитиме не менше 14
капецдарних днiв.

за рiшепням роботодавця працiвникiв може бути вiдкликано за ikньою
ЗГОДОЮ iЗ ЩОРiЧНОi вiдгryстки лише у випадках, передбачених чинЕим
законодавством.
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5.6. За сiмейншrrи обставинами працiвниковi може бути надано вiдrryстку

без збережеНня заробiтноi плати триваJIiстю до 15 ка.тrендарпих днiв на piK.

б.1. За зр€вкове викоЕання трудовю( обов'язкiв, сlмлiнне ставлення до

роботИ i вагомi досягн€нЕя в прачi до працiвникiв застосовуються TaKi види

заохочень:

- нагородженнrI грамотою;

- оголошеЕЕя помки;

- заохоченЕя у формi грошовоi премii;

- нЕгороджецrrя цiнним подарунком.

6.2. .Щирекгор вида€ Еаказ про заохочення i доводить його до вiдома

колективу (працiвника). Вiдомостi про заохочення заносяться до трудових

кЕижок працiвникiв.

6.3. За особливi трудовi досягнення роботодавець разом з представником

працiвникiВ можутЬ порушуватИ кJIопотаннЯ щодо представIтеншI прачiвникiв

до держ€lвнID( Irrгород.

7.|. Пршriвник Еесе вiдrовiдальнiсть за порушення

технологiчноi та вирбничот дисцигшiни, в тому чисдi за:

- невикоЕаЕIUI або неналежне виконання з власноТ виЕи покJIадених Еа

нього трудових обов'язкiв, визначених трудовим договором, колективним

договором та цими Правилами;

- проryл (y тому числi вiдсутнiсть па роботi бiльше трьох годин протягом

7. Вiдповiдальнiсть ппацiвникiв за порчшення трудовоi

трудовоl,

исциплlнп

робочого дrrя) без повЕDкt{их причиЕ;
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- появу на роботi в нетверезому cTalri або в cтaнi наркотичЕого
(токсичною) сп'янiння;

- вчинеЕнrI за мiсцеМ роботи розкраданЕя (у т.ч. дрiбноrо) майна

пiдприемства;

- перевищення с.lryжбових повновФкень.

7.2. За порушеннrI трудовоi дисщаплiни до працiвника може бути

застосовано тiльки один з таких заходiв стягнення: догаЕа, звiльненrrя з роботи.
7.3. .Що застосуванЕя дисциплiнарного стягнеЕЕя роботодавець ма€ право

з€DкадатЁ вiд працiвника письмового поясЕеItня. Вiдмова працiвника Еадати

поясЕеtпtя Ее може буги перешкодою дtя застосування стягЕення.

7.4. Стяпrення оголошIу€ться нак€Lзом, з яким працiвника ознайомпоють

пiд розписку.

7.5. ПротягОм строку дii дисциплiЕарного стягненIUI до шрацiвника не

застосовуються з€lходи заохочеЕня, передбаченi роздiлом б цих правил.

19
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,Щаdаmок 3

список

працiвнпкiв Комуяального закладу <<Упсгородськпй мiський центр
дозвiлля - будпнок культурп> Ужrородськоi MicbKoi радио

що мають право на додатковнх 7 днiв вiдпусткп, вiдповiдно до ст. 8 Закопу
Украiнп <<Про вiдпустки>>

1. .Щиректор

2. Хуложнiй керiвник

3. Мgтодист

4. Бухгалтер

5. Керiвник народною (зразкового) колективу за основним мiсцем роботи

6. Концертмейстер за основним мiсцем роботи.
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