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вiдповiдно до Закону

роботодавцем обласноi

комплексноi дитячо - юнацькоi спортивнот школи (надалi ок Дюсш) в

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Колективний договiр (далi [оговiр) укладено
Украiни "Про колективнi договори i угоди" мiж

особi директора Щерби Миколи Володимировича
представником прачiвникiв в особi Калiнiноi Наталii
надалi Сторони.

з одноТ сторони та
Вiкторiвни з лругоi,

Ilей логовiр укладено з метою регулювання трудових iсоцiально
економiчних вiдносин та узгодження iHTepeciB роботодавчя та працiвникiв
ок дюсш.
СторонИ визнають uеЙ логовiр нормативно-правовим актом i зобов'язуеться

виконувати встановленi в ньому норми, умови i домовленостi. Жодна iз

cTopiH не може в односторонньому порядку приймати рiшення , цо
змiнюють чи вiдмiняють зобов'язання , норми чи положення цього договору.

fiоговiр укладено на 2О22- 2027 р.р., який набирае чинностi з дня пiдписання

i дiе до укладення нового або перегляду цього !,оговiру.
Змiни та доповнення до цього flоговору вносяться в обов'язковому
Порядку у зв'язку iз змiнами чинного законодавства, ГенеральноТ,

галузевоi, Регiональнот угод з питань , що € предметом колективного

договору, а також за iнiцiативи однiеI iз cTopiH,

Дiя цього flоговору поширю€ться на Bcix прачiвникiв ОК ДЮСШ.

l. основнА дIяльнIсть
Сторони домовились:

1.1. У своiй дiяльностi ОК ДЮСШ керусться Конституцiею Украiни,
законом Укратни ''про (liзичну культуру i спорт" iншими законодавчими

актами Украiни, актами президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни,

наказами щержкомспорту, рiшеннями мiсцевих органiв виконавчоi влади та

органiв мiсцевого самоврядування, наказами i розпорядженнями гаJIузевого

управлiння та професiйних спiлок, Положенням про позашкiльний

навчальний заклад та Статутом ок дюсш з метою гармонiйного розвитку
особистостi , змiцнення здоров'я дiтей засобами фiзичноI культури iспорту,

розвитку Тх здiбностей в обраному вилi спорту.
Визначення основних напряьtкiв дiяльностi, планування, органiзацiя

господарськоТ, фiнансовоТ дiяльностi, управлiння школою здiйснюсться

директором, що приз}lачасться обласною органiзацiсю ФСТ "Динамо" iдiе
згiдно з чинним закон ода вст BoNr.

Роботодавець зобов'язуеться:
1.2. Здiйснити заходll по створенню умов для здiйснення навч€Lпьно-

тренувальних занять згiдно вимог начаJIьних програм, з метою покращення



фiзичноi пiдготовленостi юнакiв та дiвчат, розвитку Тх здiбностей
видi спорту, покращення результатiв виступiв на змаганнях.
l.З. Вiдповiдно до вимог та в межах асигнувань забезпечувати
школи матерiально-технiчними засобами, необхiдними для
покладених на них завдань та створення належних умов прачi.

J

в обраному

працiвникiв
виконання

1.4. Систематично iнформувати прачiвникiв про стан дiяльностi школи, ii
перспективи розвитку.
1.5. Вдосконалювати, за участю колективу, Положення за матерiальне та

моральне заохочення працiвникiв школи за вклад у пiдготовку спортсменiв-

розрядникiв, членiв збiрних команд областi та Украiни, пiдвищення
ефективностi навчально-тренувал ьного процесу, рацiонального використання
наявних коштiв, матерiально - технiчного обладнання та обмундирування.

Представник праuiвникiв зобов'язуеться:
l.б. Проволити роботу з tРормування свiдомостi працiвникiв школи щодо
зберiган ня матерiальних цiнностей школи.
1,7.Сприяти змiцненню труловоТ та виконавчоi дисциплiни праuiвникiв.

Сторони зобов' язуються :

l.8,,Запобiгати виникненню колективних i iндивiдуальних трудових спорiв,

!омагатися вирiшення Bcix розбiжностей шляхом переговорiв i консультачiй,
примирних процедур. Труловi спори вирiшувати згiдно з чинним
законодавством.

П. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТI
Роботодавець зобов' язуеться :

2. l. Здiйснювати заходи щодо забезпечення пiдвищення квалiфiкацii наявних
тренерських калрiв, росту iх професiйного рiвня, перелбачивши у кошторисi
кошти на iх пiдготовку та перепiдготовку з урахуванням потреб.
2.2. У разi виникнення необхiдностi змiн в органiзачii навчально-

тренувального процесу, лiквiдацii навчальних груп, саморозпуск навчальноi
групи або ri невiдповiднiсть щодо кiлькiсного складу та рiвня пiдготовки
повiдомляти працiвникiв у строки. визначенi чинним законодавством.
2.3. Здiйснюе прийом на роботу згiдно вимог Статуту про .Щюсш та в межах
затверджених шlа1 ного розпису i кошторису.
2.4. При вивi.пьненнi працiвникiв на пiдставi п.I ст.40 КЗпП виплату

з.f i йснювати згiдно законодавства.
2.5. Контрактну форму трулового договору застосовувати тlльки для
праttiвникiв, прийнятих на роботу за сумiсництвом з неповним робочим
,]HeI\l.
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Представник праuiвникiв зобов'язуеться:
2.5.здiйснювати контроль за дотриманням чинного трудового законодавства.
вести роз'яснювальну роботу щодо застосування чинного законодавства.

III. ТРУДОВI ВIДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦI ТА ВIДПОЧИНКУ
Роботодавець зобов' язуеться :

3.1. Встановити для працiвникiв апарату ок дюсш, iншого обслуговуючого
персоналу п'ятиденний робочий тиждень з двома вихiдними днями: субота та
недiля, а робочий день розпочинати о 9.00 год. i закiнчувати о 18.00 год. з
перервою на обiд з l3.00 до 14.00 .Тривалiсть робочого часу - 40 год. на
тиждень. flля TpeHepiB - викладачiВ - шестиденнИй з одниМ вихiдним днем -
недiля , початок i закiнчення безпосередньоi навчально-викладацькоi роботи
регламенту€ться розкладом, затвердженим директором., в залежностi вiд
рiвня пiдготовки спортсменiв, педагогiчного навантаження та У вiдповiдностi
вllмог навч€Lпьних програ\,1 з видiв спорту.
з.2. Надавати щорiчнi оплачуванi (основну i додаткову) вiдпустки
працiвникам на пiдставi iх заяв та згiдно iз затвердженим i погодженим з
представником праuiвникiв графiком.
3.3. ВстановИти шорiчнУ основн) вiлпусткУ тривалiстЮ 24 каленларних днiв.
3.4, Надавати додаткову оплачувану вiдпустку тривалiстю 7 календарних
rHiB працiвникам апарату ок дюсш : директору, заступнику директора,
бчхгалтеру, iнструктору-методисту, фахiвцю за ненормований робочий день.
З.5. Надавати додаткову оплачувану вiлпустку тривалiстю l8 календарних
:HiB тренерам-викладачаN,t з видiв спорту на пiдставi Постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни Л'l l290 вiд l7.11.1997p. '' Про затвердження спискiв
виробништв, робiт, rrexiB, професiй i посад, зайнятiсть працiвникiв в яких да€
право на щорiчнi додатковi вiдпустки за роботу iз шкiдливими i важкими
умовами працi та за особливий характер працi за роботу з пiдвищеним
нервово-емоцiйним та i нтелектуальним навантаженням..''
3.6. Надавати додатковi оплачуванiJ.v. r r<rлcrDo r yr лчлсllкUDl UllJrачуБанl t lлllуUr,ки llрацlВникаМ шКоЛи, Що
успiшно навчаються без вiдриву вiд ocHoBHoi роботи в середнiх та вищiх

вlдпустки працlвникам школи,

профiльних навчмьних закладiв, курсах пiдвищення квалiфiкацii тривалiстю
згiдно ст. lЗ- l5 Закону Украiни "Про вiлпустки".
з.7.надавати соцiальнi оплачуванi вiдпустки: у зв'язку з вагiтнiстю i
пологамll. по догляд} за ]итиною до досягнення нею трирiчного BiKy,
.]oJaTKoBy вiдпустку прашiвникам, якi мають дiтей, працiвникам школи згiдно
ст. l7- l9 Закону УкраТни "Про вiдпустки",
3.8. Надавати вiлпl,стки без збереження заробiтноТ плати тривалiстю згiдно
Закону УкраIни "Про вirлl,стки".

представник праuiвникiв зобов'язуеться:
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3.9. Разом з роботодавuем вирiшувати питання робочого часу та вlдпочинку,

по.од*уrчr" графiки 
"чдu""" 

вiдпусток, залучення працiвникiв до роботи у

вихiднi днi, дотримуючись вимог законодавства,

IV. НОРМУВАННЯ I ОПЛАТА ПРАЦI
Сторони домовились:

4.1. Щотримуватись чинного законодавства з питань оплати прац1 та умов про

onnury 
'прйi прачiвникiв бюджетних установ, закладiв та органiзачiй

фiзичноi культури та спорту, визначених та затверджених ,Ц,ержавним

*orir"ro* . n".bno фiзичноi *ynoryp" i спорту, норм Генеральноi , Галузевоi

),год, цього [оговору.
.1.2. Зчб".п.,-,ити формування фонлу оплати прачi з урахуванням росту

.пЪрr"uп"* р..упiruriЪ спортсменiв школи, квалiфiкачii тренерсько-

викладацького складу та решти працlвникlв школи,
.l.з. забезпечити виплату мiнiмальноi заробiтнот плати не нижче законодавчо

встановленого рiвня для працi"пикiв, що виконують просту неквалiфiковану

працю.
Роботодавець зобов' язусться :

4.4. Встановити посадовi оклади та затвердити штатний розпис з

урахуванняМ мiжпосадовИх спiввiдноШень у порядку, визначеномуJtаказом

Дi.р*поr.порту JYч 2097 вiд 23.09.2005р, iз змiнами iдоповненнями, Посадовi

ставки заробiтноi плати тренерам-викладачам встановлюються в залежностi

вiд наявностi тренерськоТ категорii або освiтнього рiвня,
4.5. Встановити i здiйснювати виплату надбавки до посадових окладlв

прачiв"икiв ок дюсШ у вiлповiлностi до наказу !,ержавного _комiтету 
з

питань фiзичноТ *yn"ryp" i спорту,Nc84. вiд 28 сiчня 2002 р, "Про

впорядкування умов оплати прашi прачiвникiв бюджетних установ, закладiв

,а орга"iзачiй фiзичноТ культури i спорту" iз змiнами iдоповненнями1,:iIтJ

,vg jBso вiд 29.12.2002 р. ''Про затверлження Порядку виплати щомlсячноl

на.]бавки за вислугу poKiB i Порядку виплати щорiчноi грошовоi винагороди

за сумлiнну працю та зразкове виконання службових обов'язкiв",

затверд)tеного Статуту, про виплату винагороди,
.1.6. Встановити iздiйснювати виплату надбавки окремим працlвникам школи

за досягнення у праui, складнiсть i напруженiсть роботи,
.1.7'Виплачувати.заробiтнУПЛаТУДвiчiнамiсяць:l2числазаIполовинУта

I
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28 числа осiаточний розрахунок поточного мiсяця, В разi , коли день виплати

заробiтноi nnur" збi.а.i"ся з вихiдним, святковим днем виплачувати 'tT

напередоднi.
4.8. Забезпечити виплату заробiтнот плати, враховуючи пiдвищення згlдно

рiшень Кабiнету MiHicTpiB та iнших законодавчих aKTiB,

4.9. Здiйснювати виплату премiй, винагород та iнших стимулюючих виплат у

вiдповiдностi до затвердженого та погодженого з ЗОО ФСТ <Щинамо>

поjlоження про Премirовання - з ekoHoMii фонду заробiтноi плати,



4.10. Забезпечити умови
тренерам-викладачам школи

категорii.

для пiдвищення квалiфiкачiйних .11Тег99i{
згiдно вимог Положення про квалlфlкацlинl

Представник працiвникiв зобов' язуеться :

4.11. Здiйснювати контроль за дотриманням законодавства з питань оплати

прачi та своечаснiстю виплати заробiтноТ ллi],1 
...,.л-,,. пr:.г,lIJL пппяти

Представляти та захищати iнтереси прашiвникiв школи з питань оплати працl,

4.12. Вносити пропозицii щодо удосконалення оплати працi, встановлення

.]оплат i надбавок до посадових окладiв, надання пiльг прачiвникам школи,

V. умови тА охоронА прАцl
[иректор зобов'язуеться :

5.1.з метою створення нормальних умов працl та в межах наявних коштiв:

- забезпечува," прuuiu"Й*iв школи в необхiднiй кiлькостi

канцелярськими та iншими при надлежностями;

- забезпечувати тренерсько - викладацький склад школи

спортивним inuЁ",up,M та обладнанням, необхiдним для

здiйснення повноцiнного навчально-тренуваJIьнОгО "|_"1'_:У'
- регулярно поповнювати аптечки з.усiм необхiоlу::,тп,*о"
лiкiв та перев'язувальних матерiалiв для надання першоl

невiдкладноi медичноi допомоги;
- забезпечити Ilавчання та перевlрки знань з технiки безпеки

при проведеннi навчально - тренувальних занять та надання

першоi медичноТ допомоги,

5.2. При прийомi на роботу iнформуват.и працiвникiв про умови працi, права

та обов'язки, пiльги, умови оплати працl,

5.3. Забезпечити проведення щорiчного повного медичного огляду Bclx

прачiвникiв школи,
Пр.дставник праuiвникiв зобов'язусться:

5.4. Здiйснювати контроль за дотриманням законодавства про охорону працl,

i.S. 
-Йо.r"uпrr" 

iH,epe," прuчiuп"*iв у вирiшеннi спiрних питань по

oxopoHi праui.

Vl. соцIдльнl пIльги тА гАрднтli
Сторони домовилися

6. l. Спiльно формувати та розподiляти кошти на соцiальнi заходи, виходячи з

фiнансових можливостей "lдповiдно 
до кошторису ок дюсш,

6,2. Сприяти в придоаннi путiвок для оздоровлення, лiкування, вiдпочинок t

iнших проводити в пор,л*у черговостi, з частковою ( l0% ) оплатою за



рахунок працiвника (при можливостi), в залежностi вiд стажу роботи в ОК
дюсш.

[иректор зобов' язусться :

6.3, Виплачувати BciM штатним працiвникам одноразову матерiальну
]опомогу на оздоровлення при наданнi щорiчноi вiдпустки у розмiрi до
одного посадового окладу з фонлу eKoHoMiT заробiтноi плати.
6.4. Виплачувати матерiальну допомогу на поховання у розмiрах та в порядку
встановленому законодавством.

Представник прашiвникiв зобов'язусться:
6.5. Представляти iнтереси праuiвникiв у KoMicii з соцiального страхування.

ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ
З пtетою коорлинаuiТ дiяльностi щодо колективного договiрного
врегулювання соцiально-економiчних вiдносин та вдосконалення соцiального
партнерства Сторони домовилися :

- створювати умови для реалiзаuii прав та гарантiй дiяльностi
представника трудового колективу, встановлених чинним
законодавством, визначати лосадових осiб, вiдповiдальних за
виконан ня Колективного договору;

- двiчi на piK розглядати виконання положень Колективного
[оговору;

- вносити змiни i доповнення до Колективного договору за
вза€мною згодою CTopiH.

{оговiр укладено у двох примiрниках, що зберiгаються у кожноi iз CTopiH i
\tають однакову юридичну силу.

ДОГОВIР ПIДПИСАЛИ

Вiл роботодавця : Вiд працiвникiв:
Представник працiвникiвflиректор ОК ДЮСШ

НАТАЛIЯ Калiнiна
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Додаток ЛЪl
Затверджено зборами
Колективу ОКДЮСШ
ФСТ <<.Щlrнапrо>

Протокол J\iS

ПРАВИЛА BHYTPI Ш НЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ
прАцIвникIв оБлАсноI комплвксноi дитячо-
юнАцькоi спортивноi школи Фст (динАмо)
Украiни

прАвилА

BHyTpi шнього трудового розпорядку
для працiвникiв оБЛАсноi комплвксноi дитячо-юнАцькоi

спортиl}ноi школи Фст к.щинАмо>
I. Загальlli положення

l. Правила вну,грiшнього трудового розпорядк) для прачiвникiв та TpeHepiB-
вltк.пада.liв окДЮСш ФСТ <Динамо> Украiни (далi- Правила) розроблено' вiдповiдно до cTaTTi 43 Конституцii Украiни, Колексу законiв про працю
Украiни та iнших норN{ативно-правових aKTiB.
1.Правила визначають внутрiшнiй трудовий розпорядок
прачiвникiв ОКДЮСШ ФСТ <!инамо> Украiни (далi * школа), за
вtlк-люченням посадовl]х осiб органiв плiсцевого самоврядування, для яких
Jатвер_lжуються Правила внуl рiшнього службового розпорядку. режим Тх

роботи, засади регулювання трудових вiдносин, у]\,Iови заохочення працiвникiв
за сумлiнну працю, вiдповiдал ьн icTb за порушення трудовоi дисциплiни та
запроваджуються з l\tетою вдосконалення органiзашii праui, змiцнення
TpvJoBoT i виконавськот дисциплiни, забезпечення рацiоtlального
вllкористання робочого tlac), BltcoKoT ефективrlостi ,га якостi роботи
працiвникiв ОКДЮСШI ФСТ <Динамо> Украiни.
-j. Правила е обов'язковиN,lи для працiвникiв школи.

II. Порялок прийняття, переведення та звiльнення працiвникiв та
тренерiв-ви клада ч iB

l.Призначення на посади та звiльнення з посад працiвникiв та тренерам-
вllк.ладачам школи здiйснюеться наказом школи. Початком виконання

я 202lp.
s'l-ý,
)/_t$'r

ý(

k"
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працiвником своiх обов'язкiв е день, дату якого зазначено в наказl школи.

ObaHHiM робочим днем прачiвника, який звiльнясться, с день його звiльнення.

2. При прийНяттi на роботу може встанОвлюватися випробування TepMiHoM

один мiсяць з метою перевiрки професiйного рiвня i дiлових якостей,

вi:повiдностi працiвника роботi, що йому доруча€ться виконувати. Умови

вlrпробування зазнача}оться в наказi школи про прийняття на робоry,
якщо пiсля закiнчення строку випробування працiвник продовжуе працювати,

то BiH вважасться таким. який пройшов випробування,
]. у наказi про прийняття на роботу зазначаються назва посади вiдповiдно до

штатного розпису, на яку приймасться працiвник, та умови оплати працi,

З наказом про прийняттяна посаду працiвник ознайомлюеться пiд пiдпис.

-l. При прийняттi прачiвника та тренерiв-ви кладач iB на роботу чи при

перевелен'нi його в чсlанОвлено\lУ порядку на iнш1 роботу у школi прачiвник.

шо вiдповiдас за кадрову роботу зобов'язаний:
ознайомити праltiвникiв та тренерiв-ви кладачiв з його посадовою

tпiд пiдпис), а також з умовами оплати його прачi;
l нструкцlсю

ознайомити працiвника iз цими Правилами.
5. Безпосерелнiй керiвник зобов'язаний визначити працlвнику та тренерам-

викJIадачам робоче мiсце, забезпечити його необхiдними для роботи засобами.

6. Спецiалiст, що вiдповiдае за органiзацiю роботи з охорони працl у школl,

зобов'язаний проiнструкг1 Bar и праuiвника з технiки безпеки, про виробничу

caHiTapiro та гiгiсну прачi, протипожежну охорону та iншi правила з охорони

прачi тощо.
7. При влаштуваннi на роботу працiвники та тренерам-викладачам

зобов'язанi подавати трудову книжку, оформлену в установленому
порядку. flo труловоТ кнИ/кки прlrчiвнику вноситься вiдповiдний запис.

трlловi книжки праltiвникiв зберiгаються у вiллiлi,велення трудових книжок

з:iйlснюсться вiдповiдно до IHcTpyKuii про порядок ведення трудових книжок

на пiдприсмствах, в установах iорганiзачiях.
8. Припинення трудових вiдносин мiж Окщюсш працiвником та тренерами-

вllкладачами може ма,l.и мiсце лише на пiдставах та у порядку9 визначених

чll нним законодавством УкраТни. 
rоботи}'разi, коли заява прачiвника та тренерам-викладачам про звlльнення з р

за в.lасним баrканням зумов.,lена неможливiстю продовжувати робоry з

причин, передбачених частиttою першою cTaTTi 38 Кодексу законiв про працю

}'краiни, начальник вiллiлу tjаказом звiлььrяс працiвника та тренера-викладача

\ clpoк. про який проси lb праrliвник.
9. За допловленiстю Milt праuiвником та тренерам-викладачам l директором

прашiвник Morke бути звiльнений iдо закiнчення строку попередження про

звi,,lьнення.
l0. Припинення трудових вiдносин з iнiцiативи директора ОК!ЮСШ не

.]опускасться, за tsиключенням випадкiв, передбачених чинним

законодавством Украiни.
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l l. Зviна директора не може бути пiдставою для припинення прачiвн.иком та

тренерам-викладачам .трудових 
вiдносин на займанiй посади з iнiцiативи

н ово п ри з н ач ено го керlвника.
l1. Перел звiльненням працiвник та тренер-викладач зобов'язаний повнiстю

розрахуватис" .u од.р*u"i ним матерiальнi цiнностi, передати Bci документи

,u air"i згiдно спискiв iншiй особi., визначенiй безпосереднiм керiвником,

lj. У день звiльнення спецiалiст, що вiдповiдае за кадровi питання,

повинен видати праuiвнику та тренеру-викладачу його трудову книжку iз

внесеним до неi записом про звiльнення. Записи про причини звiльнення до

Tp1,.roBoi книжки вносяться вiдповiдно до наказу директора та чинного

.uionoouu.rua УкраТни з посиланням на вiдповiдну статтю (пункт) Закону,

о:ночасно з прачiвником Ilроводиться повний розрахунок,
lll. OcHoBHi обов'язкrt iправа прачiвникiв

l. основними обов'язкапtи праt-tiвника та тренера-викладача ОКДЮСШ е:

_]о.]ержання в роботi Конституuii та законiв Украiни, aKTiB Президента

}'краiнИ i КабiнетУ MiHicTpiB УкраТни, iнших норплати вно-правових актlв;

.rбъзпечепн" ефективноi роботи та чесне i сумлiнне виконання обов'язкiв,

lзв.fань вiдповiдно до cBoci компетенцiТ;

с1 lt-riHHe виконання покладених на них обов'язкiв вiдповiдно до посадових

:зструкчiй, доручень керiвництвау межах визначених повноважень;

:нiцiатива i творчiсr,ь у роботi;
не-lопущення дiй i вчиtrкiв, що можуть завдати шкоди lHTepecaм

.-lю.fей, держави, негативно вплинути на репутацiю праuiвникiв шк_оли;

.б.р.*.пп, iнформаuii, що стала Тм вiдома пiд час виконання обов'язкiв, а

такЬ;к iншоТ iнформачii. яка згiдно з чинним законодавством Украiни не

пi_l.-tя гас розголоше}i н юi
нL,-lопушl;ння дiй, що ускладнюють дiяльнiсть окдюсШ або можуть бути

розшiненi, як використання свого службового становища в корисливих цiлях,

. ,u*o* дiй, якi вiдповiдно до чинного законодавства Украiни вважаються

корl,пчiйними;
шанобливе ставлення до гроNrадян i спiвробiтникiв Окдюсш, дотримання

к\.1ьтури сп iл куван ня;

постiйне вдосконалення органiзачiйноi роботи i пiдвищення професiйноi

кваriфiкачiТ;
пi.]вищення ефективностi свосТ працi,

в.lосконален ня робочого проtlесу;

.]отимання вимог охорони працl, технlки
протипожежноi безпеки, передбачених

iнструкчiям и;

в/ьиття заходiв щодо негаr'lного усунення причин

перешкоди чи ускладнюtоть нормальне виконання

повiдомлення про uе керiвництва школи:

а Tako)lt внесення пропозицiй щодо

безпеки, caнiTapii, гiгiени прачi,
вiдповiдними правилами та

i умов, що створюють
обов'язкiв, та негайне
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!,тримання свого робочого мiсця та обладнання в порядку, чистотi i справному
cTaHi, а також забезпечення встановленого порядку зберiгання матерiальних
uiH ностей, iH вентаря та документiв;
збереження державноi власностi,, ефективне використання обладнання,
економне витрачання vатерiалiв. електроенергiТ та iнших матерiальних
pecypciB (чiнностей), додержання чистоти в примiщеннi алмiнiстративного
бl:и н ку, тренувальних залiв;
свосчасне подання вiдомостей про змiни, що вiдбулися у працiвника та
тренеру-ви кJlалачу (про вступ до освiтнього закладу та про його закiнчення,
зrtiни прiзвища, складу сiм'I, прохолження KypciB пiдвищення квмiфiкачii,
зняття з вiйськового облiку тощо).
]. Повноважен ня працi вн ик i в та тренеру-викладачу визначаються посадовими
iнструкчiям и,
j. Прачiвники та тренери-викладачiустанови мають право:
користуватися правами та свободами, що гарантуються громадянам Украiни
Конститучiсю i законами УкраТни;

. на повагу особистоi гiдностi, справедливе i шанобливе ставлення до себе з),
бок1, керiвникiв, прашiвникiв вiддiлу та iнших осiб;
брати участь у розглялi питань i прийняттi вiдповiдних рiшень (у межах cBoix
повноважень);
на оплату прачi залежно вiд посади, яку BiH займае, якостi виконання cBoix
обов'язкiв;
вlt\rагати проведення перевiрки з метою зняття безпiдставних, на думку
праuiвника, зви нувачен ь або пiлозри;
на здоровi, безпе.tнi та належнi для високоефекти вноi роботи умови прачi;
на соцiальниЙ та правовиЙ захист вiдповiдно до Тх статусу;

л 1 разi необхiдностi захищаlи своТ законнi права та iнтереси в судовому
порядку.

IV. OcHoBHi обов'язки керiвництва
l. ffиректор ОКДЮСШ зобов'язаний:
не\,хильно дотримуватися вимог чинного законодавства Украiни про працю;
створювати лJlя працiвникiв школи умови, необхiднi для ефективного
вllконання посадових обов'язкiв, пiдвищення продуктивностi праui;
забезпечувати матерiальне стимулювання i заохочення працiвникiв за

резул ьтатам и ix особистоI роботи;
забезпечити здiйснення заходiв. спрямованих на змiцнення трудовоi i
BltKoHaBcbKoj' дисциплiни. Jотримання встановленого режиму праl_ti та

вi:починку;
забезпечувати дотримання виN,lог охорони прачi, технiки безпеки, caHiTapii,
гiгiсни праui та протипожежноТ безпеки;
застосовувати необхiднi ,]аходи з профiлактики виробничого травматизму та
захворювань, створювати необхiднi соцiально-побутовi умови;
\ випадках, перелбачених чинним законодавством Украiни, свосчасно
наJавати пiльги i компенсацii з урахуванням умов працi.



V, Робочий час i liого використання
12.

l. Тривалiсть
тижден ь.

робочого часу працiвникiв школи становить 40 годин на

2, Щля алмiнiстративно-обслуговуючого персон€UIу встановлюеться
п'ятиденний робочий - о l8.00l
ll пlилЁннии рооочии тиждень: початок роботи о 9.00, закiнчення - о l8.00;обiдня цgрgрgа - з l3.00 ло l4.00; вихiднiлнi:субота, недiля.

з. !ля окремих працiвникiв Окдюсш умовами контракту чи наказ
_]llректора_\1оже бути перелбачений iнший режим роботи.

_ 4. !,ля тренерiв-викладачiв оКДюсШ встановлюсться шестиденний
робочий тиждень з одним вихiдним днем.

наказ

5. Час початку i закiнчення навчально-тренувальних занять в l.рупахвизначасться розкладом занять, який затверджусться директором ОК!ЮСШ.6,В межах робочого дня тренери-викладачi повиннi'uaar" Ъai 
"rо,навчально-методичноi роботи вiдповiдно до посади.7, Для окре]\{их тренерiв-викладачiв ОКДЮСШ може бути

ПеРеДбаЧеНИЙ iНШИЙ режим роботи, що обумовлюеться розкладом занять.
л____л 9,ПР" ВiДСУтностi ,p"".pu-", ппчдчrа або 

' 
iншого прчцiu""*чокдюсш, роботодавець зобЬв>зЬний np" noo*n"uocTi, TepMiHoBo вжитизаходiв щодо його за iншим тренером-викладачем чи працiвнйком.

9, Тривалiсть перерви для вiдпочинку i харчування становить 1 годину.
Перерва не включасться в робочий час, i лраui"н"п 

"orn. 
.rпор"arоЪу"чr, iTна свiй розсуд, На цей час BiH може вiдлучаiися з мiсця роботи.I0, Напередоднi святкових та неробочих лнiв тривалiсть робочого дняскорочусться на одну годину.

l l, облiк робочого часу у вiддiлi здiйснюсться в табелi робочого часуокремо по кожному структурному пiдроздiлу.
l2. Вихiд працiвникiв та тренерiв-викладачiв за межi адмiнiстративноiбl:iвлi в робочий час зi службоu"* n"ru"o вiдбувасться . 

"iдо'ru 
Ио.обезпосереднього керiвника. Працiвник повiдомляе свого безпосереднього

керiвника про вiдсутнiсть на роботi в письмовiй формi, засобами .п.йп"о.о
чи телефонного зв'язку або iншим доступним способом.
Безпосереднi керiвники зобов'язанi органiзувати облiк присутностi iBi:cyTHocTi на робогi праuiвникiв i lpeHepiB - викладчiв nporr.or'робочого
J ня.

л _ У разi недотриплання лрацiвниками та .гренерами - викладачамиокдюсШ вищезазначених вимог складасться акт про вiдсутнiсть
працiвника та тренера - викладача на роботi.У разi ненаданнЯ прачiвникоМ та тренером - викладачем доказiвповажностi причини cBoci вiдсутностi на роботi BiH повинен подати n"""roulпояснення на iм'я керiвника ОКДЮСШ щодо причин свосi вiдсутностi.

l3. Заборонясться в робочиl:i час:
вtдволiкатИ працiвникiВ та TpeHepiB - викладачiВ вiд Тх безпосерелньоi роботи.



lз.l4. Вiдповiдно до законодавства за угодою мiж працiвником i
керiвництвом вiллiлу може встановлюватися як при прийняттi на роботу, так
i згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

l5, Робота у вихiднi та святковi днi здiйснюеться на пiдставi
наказiв окдюсШ i цей режим роботи може бути змiнено тiльки дирек,гором
вi:повiдно до вимог чинного законодавства.

на.]анО iнший день вiдпочинку.У чьому разi оплата за роботу в цi днi
проводиться в одинарному розмiрi.

l6. Встановити щорiчну основну вiдпустку трива,тiстю 24 календарних
:HiB.

l7. Надавати додаткову оплачувану вiдпустку тривалiстю 7 календарних
:HiB працiвникам апарату окдюсШ за ненормований робочий день.

l8. Надавати додаткову оплачувану вiлпустку тривалiстю l8 календарних
:HiB тренерам-викладачам з видiв спорту на пiдставi Постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни J\ir l290 вiд l7. l l.|991p. ''Про затвердження спискiв
виробництв, робiт, цехiв, професiй i посад, зайнятiсть працiвникiв в яких дае
право на щорiчнi додатковi вiдпустки за роботу iз шкiдливими i важкими
\\lовами праui та за особливий характер працi за роботу з пiдвищеним
нервово-емоцiйним та iнтелектуальним навантаженням за роботу з
пiдвищеним нервово-емоцiйним та iнтелектуальним навантаженням.''та
вllп-lаток) допомогll Для о]доровлення в розмiрi, передбаченому чинним
lакоtlодавство I\,1.

l l. За наказом окдюсШ працiвники та тренери - викладачi можуть бути
вi:к.rиканi iз щорiчнот або додатковот вiлпустки в порядку, установленому
чIlнним законодавством Украr'ни. Невикористана вiдпустка надаеться
праuiвнику в буль-який iнший час вiдповiдноr,о року чи при€днусться до
вi:пустки в наступному роцi.

l2. Черговiсть надання працiвникам та тренерам-викладачам щорiчноi
ocHoBHoi i додатковоi оплачуваноi вiдпусток установлюеться графiком
вi:пусток з урахуванням необхiдностi забезпечення роботи вiддiлу та
особистих iHTepeciB працiвникiв. Графiк вiдпусток складаеться на кожний
капендарний piK та затверджусться директором i доводиться до вiдома Bcix
праuiвн и KiB та TpeHepiB- ви кл ач iB.

VI. Заохочення за сумлirlну працю

l. За сумлiнну працю, зразкове виконання посадових обов'язкiв та за iншi
-]осягнення в роботi оклIосLl] передбачаються Taki rрорми матерiального та
морального заохочення :

прем iюван ня;



l4

ого_lошення подяки;
нагородження Грамотою школ и;

нагородження цiнн1.1ми подарунками.
Премiювання працiвн и Ki в та TpeHepi в-викладачi в ОКДЮСШ проводиться з

rtетою матерiального стимулювання високопродукти вноТ та iнiцiативноТ
прачi, пiдвищення iJ ефективностi, за особистий внесок у загальнi результати
роботи, забезпечення при цьому високого рiвня труловоi iвиконавчоi
:ltсциплiни, у межах коштiв, економii фонду оплати працi, вiдповiдно до
По.rоження про премiювання працiвникiв, яке затверджу€ться рiшенням
Bll кон кому.

Праttiвникам та Tpellepaм- викладачам можуть встановлюватися TaKl види
пре:rriй:
l) мiсячна, квартальна та рiчна вiдповiдно до особистого внеску в загальний

результат роботи;
2) премiя до професiйних свят;
]):о ювiлейних дат: 50,60 та70 poKiB.
\liсячна, квартальна та рiчна препriя граничними розмiрами не обмежусться
вltпJачусться в межах коштiв, передбачених фонлом оплати прачi.

Jo професiйних свят граничними розмiрами не обмежусться виплачусться в

rte;Kax коштiв, передбачених фондом оплати працi.

Jo ювiлейнrrх дат: 50,60 та 70 poKiB працiвникам за iнiцiативою керiвництва
\!о.,hе бути видано одноразову премiю в розмiрi посадового окладу
:rрrtiювання працiвникiв здiйснюсться в межах фонлу заробiтноi плати.

_:, За перiоли вiдпусток (основноТ, додатковоI та iнших, передбачених
}lKoнo-]aBcTBoM ). l и]\lчасовоТ нt,працездатностi. в iнших випадках, коли згiдно
:з законодавством виплати проводяться з розрахунку середньоi заробiтнот
п_,lзтлt, мiсячна премiя працiвttикам нараховусться.

Vl l. Вiдповiдальнiсть за порушення труловоТ лисциплiни

.. .]о прачiвникiв та тренерiв-виклалачiв ОК{ЮСШ за порушення трудовоТ

;itсцltплiни, вiдповiдно до закоtlодавства про працю Украiни можуть бути
з:стосован i TaKi дисциплiнарнi стягнення:
э } .fогана;
б t звiльнен ня;

.]о моменту застосування лисltиплiнарного стягнення (захолу
- lll.-ци пл iнарного впливу) до працiвника та TpeHiB директор
_)к_]Ю(]Ш зобов'язаttиt'r,]а),кадати вiд порушника трудовоi дисциплlни
,::.-ь\lове Ilояснеtltiя. Вiлпrова працiвника та тренерiв-ви кладачiв дати TaKi

]ояснення не Mo)t(e бути
:ttсципл iнарного стягнен ня.

]. Стягнення о(lормлясться наказом ОКДЮСШ та оголошусться працiвнику,
:а трен еру- ви к"ц адачу озrlайомtленtlя з яким BiH пiлтверлжус власноручним
r i:пtlсопл.

перешкодою для застосування
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з. Якщо протягом року з дня накладення дисциплiнарного стягнення
працiвника та тренеру-викладачу не буле
пiддано новому дисциплiнарному стягненню, то BiH вважаеться таким, що не
rlaB дисциплiнарного стягнен ня.
-l. Якщо лрацiвник та тренер-викладач не допустив нового порушення
труловоi дисциплiни та проявив себе як сумлiнний працiвник та тренер-
викладач, то дисциплiнарне стягнення з нього може бути знято достроково
наказом ОКДЮСШ.
5. Протягом строку дiТ дисциплiнарного стягнення заходи заохочення до
працiвника та TpeHepi в-викладачiв не застосовуються.

Засry к директора

На l,алiя K:utiHillaМltкола Щерба
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Щерба М.В.
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плАн
комплексних заходiв з охорони працi на 2022 piK

Hal'iпretl ня заходlв
Провесгll аналiз стапу oxopotlll праui ,га вriкона|lня
!_laнl ко}lплекснltх заходiв з охоDоIiи ппаrri за 2022
Jo r rilа.lення нового колектIlвtlого логовору пiдгоryватrt

зIlцii до роздi"rу <Oxopolla працi>
а ýоrtп.,lектувати аптечкlt д",rя вiдliлень з впдiв спорry

шiбrltшlrrrи lrатсрiалаrt lt по Itадан llю першоi медlrчноi
_Ечоrll
Прсс:еtlшя Nrедttч]lого ог"rlяд}, Iпта,гlIIlх TpeltepiB

Пр*с:еllня пtедIlчrlого огляду вrlхованцiв школи

. ]llll l|ав.tаlIIIя та перевiрку зtlаtlь
Itl)Il проведеlllll Ilавча"тl btlo_

3r&rасчllтlt перевiрку зtIань з tlадаllня першоi медичноi

Зjсrпсчllтп пра llit}Il пкiв шко,пlt ка нllслярськи]!!

}:-l_ rl{IlTll l peI! epcbli0-B l l K.l a.lit tl1,1ttt Гt cK.lll]l lIIt\,0.1lI
( - l:5cIIIilpcttt,:t oб.,liI.1tlitltlltltI:
- : _: li,lettltlt l рек()-р II }l сь K(li бtlptl-t,t,бIt
- . _: i,l !,lII|,I фсхтl,ваltttlI

: _ i i.l ett ll я B/lro.1o
rтзi.rтttчно проводити аналiз cT,alty охороIIи прачi та

rloI,o,I,pдa}lirTl|з\t},

овi-lальниr'i за охорону працi

з TextliKrr
ва.lьlIих зан

Строк виконання

Сiчеttь -
люти l'i

Щерба М.В.
Ст.трепери

Cl. Tperrepш по
впдiltrl спорту
Ka"цirrilra Н-В

}lстr,пн и к директора калiнiна Н.в
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СКЛАД tIЕДРАДИ

(перелiк осiб, якi брали участь у зборах працiвникiв
Обласноi комплексноТ дитячо-юнацькоi спортивноТ школи ФСТ <[инамо>
УкраТни

1. Щерба М.В. - dupeKmop ОК!ЮСШ
2. KMiHiHa Н.В.- засmупнuк duрекmора

З. I-(iмболuнаlь 0.I.- еоловнuй бухеалmер

4. Спесuвtlх I.0.- лiкар
5. Гореtlькuй С.С.-mренер
6. Цiмболuнець LЙ- фахiвець
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