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схвалеllо

рiшенням загальних зборiв працiвникiв
Аварiriно-ряryвального загону
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Закарllатськiй областi за протоколом
Nc /f вiд<,l6>> JL 202l року

<rf6 r, JJ/ 2021 року м. Ужгород

вlдносин соцiально-J метою сприяння регулюванню трудових вiдносин i соцiально-
економiчних iHTepeciB працiвникiв та адмiнiстрацii Аварiйно-рятувального
загону спецlаJlьного призначення Головного управлiння Щержавноi служби
Украiни у Закарпатськiй областi в особi начальника Каменчука евгена
Васильовича з однiеi сторони, i працiвникiв Аварiйно-рятувального загону
спецlапьного призначення Головного управлiння ,,Щержавноi служби Украiни у
Закарпатськiй областi в особi обраного та уповноваженого представника
працiвникiв, Прокопик Mapii Олексiiвни з другоi сторони, (далi - Сторони)
Уклапи даний договiр (далi - Kfl) про наступнi вза€мнi зобов'язання:

РОЗДIЛ I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1, I{ей логовiр чкладено вiдповiдно до Кодексу законiв про працю
УкраiЪи та Закону Украiни <Про колективнi договори i угоди> i визначае
взасмнi виробничi, трудовi та соцiально-економiчнi вiдносини мiж
уповноваженими керiвниками (далi - Роботодавець) та працiвниками Аварiйно-
рятувального загону спецiального tIризначення Головного управлiння
,,Щержавноi служби Украiни у Закарпатськiй областi, його структурних та

2 пiдпорядкованих пiдроздiлiв (далi - Колектив).
1.2. Сторони визнають повнова)кення одна одноi та зобов'язуються

дотримчвхгися приrtuипiв соцi:t.lьного партнерства: паритетностi
представництва, рiвноправностi cTopiH, взаемноi вiдповiдальностi,
конструктивностi i арг1 MeHToBatlocTi при проведеннi переговорiв
(консультацiй) щодо укJадення Kf{, внесення змiн i доповнень до нього' у
вирiшеннi ycix литань соцiально-економiчних та трудових вiдносин.

1.3. КД € нормативним актом, яким встановлено норми i гарантii, права
та взасмнi обов'язки CTopiH стосовно врегулювання виробничих, трудових i
соцiально-економiчних вiдносин, i який )rкладено з метою посилення
соцiального захисту прашiвникiв соцiапьноi сфери, пiдвищення ефективностi
працi, удосконалення органiзачii та оплати працi, створення безпечних i
нешкiдливих умов працi та полiпшення медико-соцiальноi допомоги,
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забезпечення соцiальних гарантiй працiвникам, запобiгання трудовим

конфлiктапл.

1.4. Пололtеt-trlя Kfl е обов'язковими для виконання Сторонами та

застосування. При цьому умови Kff, що погiршують порiвняно з чинним

законодавством Украiни становище праuiвникiв, е недiйсним.

1.5. Заборонясться включати до трудових договорiв (KoHTpaKTiB) умови,
що погiршують становище працiвникiв порiвняно з чинним законодавством та

кд.
1.6. Жодна iз CTopiH, що уклала К!,, не може в односторонньому

порядку припинити виконання взятих на себе зобов'язань, якщо iнше не

передбачено законодавством.
1.7. КД затверджу€ться загальними зборами (конференцiсю) працiвникiв

та набирас чинностi з дня його гtij(ttисання Сторонами i дiе до його перегляду

або укладення нового. У перiол дiТ КД Сторони можуть, за вза€мною

' домовленiстю, вносити до нього зrriни i доповнення, а також при змiнi
законодавства зобов'язуються оперативно вносити змiни в даний КД. Прийнятi

нормативнi акти, що забезпечують бiльш високi гарантiI нiж передбаченi К.Щ,

мають прiоритет перед вiдповiднипtи положеннями цього КД.
1.8. У разi реорганiзацii установи К! зберiгас чиннiсть протягом строку,

на який його укладено, або молtе бути гIереглянутий за згодою cTopiH.

1.9. Сторони домовилися на час дii К! забезпечувати здiйснення заходiв

щодо попередjкення трудовllх спорiв (KoH(l"TiKTiB), а у разi ix виникнення

прагнути до ix вирiшlення вiдповiдно ло чинного законодавства.

1.10. КД, злtiни та доповнення до FIього пiдлягають повiдомнiй реестрацii
в порядку уста н овле Ilol\ly ч иtlll1,1\,l закоtiодавством.

1.1 1. Поло;rtеIIня цього ко,Ilективного договору дiють до укладання ноВого
. договору.

Роздi.rl2. оРГАнlЗАцlя ВиРоБництВА ТА ПРАцI,
ЗАБЕЗПВЧЕННЯ ЗАИНЯТОСТI

2.1. Роботодавець зобов'язусться:

2.1.1. Визначити працiвникам робочi мiсця, забезпечити ix матерiально-

технiчними ресурсаNlи, необхiднимtи для викоIlаrlllя трудових завдань, норм

праui.

2.1.2, Ознайошtити Bcix працiвникiв, а також новоприйнятих працiвникiв з

КД i Правилапли внутрiшнього 1l)),дового розпорядку (ffодаток J\& 1),

забезпе.lити iх гrеобхiдними для виконаrtня роботи засобами.
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2.1.З. Розробити i затверДити дJIЯ кожного працiвника посадовi (робочi)
iнструкцii, ознайомити з ними i випtагати вiд працiвникiв використання прав та
обов'язкiв.

2.1.4. При вивiльненнi на пiдставi п.l от. 40 Кодексу законiв про працю
украiни (далi _ Кзпп Украiни) rrр;rцiвникiв персонально попереджати не
пiзнiше Hirk за 2 rr,riсяцi, при цьому одночасно з попередженням про звiльнення
пропонувати працlвнику в першу чергу роботу за вiдповiдною професiею
(спецiальнiстrо) i,r,iлькlr гIри вiдсчтнос,гi TaKoi роботи - iншу роботу в ycTaHoBi.
при вiдс)rr,ностi роботи за вiдrtовiдноlо про(lесiсю чи спецiальнiстю, а також у
разt вiдмови працiвника вiд переведення на iншу роботу в ycTaHoBi, доводити
до вiдома деряtавноi служби зайнятtlс,l,i llpo наступне вивiльнення працiвника,

2.1.5. При припиненнi трудового договору з пiдстав, зазначених у п.б
ст.Зо та п.lr. l.].o ст. 40 КЗгr[,l УrtрirТни вIlплачувати праltiвнику вихiлну
допомогу у розмlрl не менше середнього мiсячного заробiтку.

2.1.6. При скороченнi чисельностi чи штату працiвникiв у зв'язку iз
змiнами в органiзацii виробництва i працi переважне право на залишення на
роботi надавати працiвникам з бiльш високою квалiфiкацiею i продуктивнiстю
праui, приймаючи до уваги переваги на залишення на роботi, встановленi ст.42
КЗпП Украiни.

2.1.7. Здiйснювати прийом на роботу нових працiвникiв лише у випадку
забезпе.tелtrtя гrовttоi Прод),к,гивlIосl,i зайнятостi працюючих i якщо не
прогI{озус,t,t ся iх вивiльненttя l-ta пiдсt,авi п.1 ст.40 КЗпП Украiни.

2.1.8. Забезпечити гlротягоNl poliy llереважне право на працевлаштування
працlвникам, вивiльненим з установи на пiдставi п. 1 ст.40 КЗпП Украiни (з

урахуванням ст,42 КЗпП Украiни) у разi виникнення потреби прийняття на

роботу працiвникiв аналогiчноi професii.
2.1.9. Установити режим роботи у вiдповiдностi до Правил внутрiшнього

трудового розпорядку (Щодаток,^(ч 1) та чинного законодавства.

2.2. Прачiвникlt зобOв'язуlо,гься :

2.2.1 Сприяти дотриманню працiвниками труловоТ дисциплiни та Правил
внутрlшllього розIlоря,:1ку, tlрийня,гих в l,cTaHoBi (!одаток Nч l).

2.],2. l]аrlобir,а,ги t]ltIItjtilIellIllo li().пекl,иl]нихтрудових спорiв (конфлiктiв),
а в разi виникнення прагнути iх розв'язання в порядку дiючого законодавства.
При необхiдностi створити комiсiю для розгляду цих спорiв.

2.2.3. Забезпечити Bci необхiднi умови для ефективноi роботи KoMicii по

розгляду iндивiдуальних трудових спорiв.
2.2,4, Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та

соцiального захисту вивiльнених працiвникiв,
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2.3. Сторони зобов'язуються:

2.3.1. Прагнути до недопущення трудових спорiв (конфлiктiв), а в разi ix
виникнення - до найшвидшого розв'язання без припинення процесу
виробництва.

Роздiл 3. НОРМУВАННЯ I ОПЛАТА ПРАЦI

3.1. Роботод:rвець зобов'llзуеться:

З.1.1. Оплачува,ги працю працiвникiв за тарифними розрядами i
коефiцiентами, посадовими окладами вiдповiдно до виконуваноi роботи на

займанiй посадi в залеlкностi вiл проtРесii, квалiфiкацii працiвникiв, складностi
та умов виконуваних ними робiт вiдповiдно до Умов оплати працi працiвникiв
бюджетних установ, закладiв та органiзацiй ,.Щержавноi служби Украiни з

надзвичайних ситуацiй, затверд)tених наказом MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ
Украiни вiл 14,08.20l 5 Nlr 975 <Про затвердження Умов оплати працi
прачiвникiв бюдrкетних установ, закладiв та органiзацiй ЩержавноТ служби
Украiни з надзвичайних ситуацiй>.

3. l .2.Установити, як гарантiю розмiр ocHoBHoi заробiтноi плати не нижче
вiд розмiру мitliплальноi заробiтноТ плати. установленоi законодавством.

3.1.3. Випла.rr,вати заробiтtlу п"пату двiчi на мiсяць у валютi Украiни:
заробiтну плату за першу половину плiсяця - l5 .tисла та 30 числа остаточний

розрахунок за вiдпрацьований мiсяць. У разi, коли день виплати заробiтноi
плати збiгасться з вихiдними, святковим або не робочим днем, заробiтна плата

виплачусться напере:о.lн i.

З.1.4, Здiйснювати премiювання працiвникiв згiдно з Положенням про
премiювання (Додаток Ng 2 до чього КЩ).

3.1.5. При кожнiй виплаri заробiтноi плаги повiдомляти працiвникiв про

загальну суму заробiтноi плати з розшифровкою за видами ii нарахувань,

розплiри i пiдстави у разi утримання, cyNly зарплати, що належить до виплати.

3. 1 .6. Здiйснювати оплат.ч роботи у вихiднi, святковi i неробочi днi,
визначенi ст,73 КЗпП Украiни, якщо за бажанням працiвникiв вона не

компенсусться ittшиьt днеNt вiдпочинку (вiдгулом), а також роботи в

надурочний час - в подвiйноплу розrlлiрi.
З.1.7. Встановлювати доплати у розмiрi 500% посадового окладу (ставки

заробiтноi плати) за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх працiвникiв, за

сумiщення професiй (посад), за розширення зони обслуговування або

збiльшення обсягу виконуваних робiт,
3.1.8. Встановлювати доплату у розмiрi 350й годинноi тарифноi ставки

(посадового окладу) за роботу в нiчний час за кожну годину роботи з 10 години

вечора до б години ранку.
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3.1.9. 11ри укла.Itаннi тр),дового договору Роботодавець доводить до
вiдома працiвника розмiр, порядок ,]а строки виплати заробiтноi плати, а також
випадки, у яких проводяться вiдрахування iз заробiтноi плати (з урахуванням
обмежень, викладених в ст. 127 КЗпП УкраТни).

3.2. Прrrчiвllиltи зобов'язуtотьсrl :

З.2.1. У разi порушень Роботодавцем умов колективного договору про
оплату працi ставиr,t,l питання про пр1.1тягнення до вiдповiдальностi винних
посадових осiб.

З.2.2. Здiйснюва,ги свосчасний ttoHTpo.,,lb за дотриманням вимог Колексу
Законiв про працю Уrtраiни. Закоrtу Украiни кПро оплату працi> та iнших
законодавчих aKTiB cTocoBtto оп.пlтll працi. вип,пати доплат, надбавок.

роздIл lч. роБочиЙ чдс l чАс вIдпочинку

4.1. Стороllи дiйшли згоди про II:lступне:
4.1.1. Установити в ycTaнoBi такий ре}ким роботи:
- початок робочого дня * 8:00;

закiн.tення робочого дня - l7:00;
- закiн.tення робочого дня у п'ятltицю - l5:45;
- перерва для вiдпочинку i хlрч1 t]ання - з 12:00 до 12:45;

- вихiднi дrr i - субота i недiля,

Працiвrrики t}икористовують час перерви на свiй розсуд. В цей час вони

MoxiyTb вiдлччат1.1ся з rtiсtlя робоr,и.
4.1.2. Тривалiсть робочого дня напередоднi вихiдних днiв, святкових i

неробочих днiв (ст. 7З КЗпП УкраТни) скорочусться на одну годину.

4.1.3. Встановити як норму робочого часу 40 год. при п'ятиденному

робочому тихtнi з двома вихiдними дняNlи згiдно ст,ст. 50, 52 КЗпП Украiни.
4.1.4. Залучати окремих працiвникiв до роботи у вихiднi (неробочi,

святковi) днi або в понаднормовий час можна тiльки у виняткових випадках для

виконання невiдк,qадrrих робiт, невиконання яких може спричинити для

установи несприятливi наслiдки.

4. 1.5. Встановити BciM працiвникаNr пiдприсмства гарантовану тривalлiсть

щорiчноi основноi вiдпустки 24 ка:rеrrларнi лнi (ст.6 Закону Украiни кПро

вiдпустки>, ст. 75 КЗпП YKpaTHrr).

4.1.6. Свяr,rttlвi ,r,ii неробочi лrri (с,г.7З КЗпП Украiни) при визначеннi

трива.lосli ш.lрliчнrrх вiдltlсtок,lа.l()_fаlковоi'вiлпусгки прашiвникам. якi мають

дiтей, не враховуюl,ься.
4, 1.7. Черговiсть надання вiлпчсток встановлюеться графiком, який

затверджусться начальником АРЗ CIl ГУ ДСНС Украiни у Закарпатськiй
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областi не пiзнiше 25 грудня поточного року на наступний piK та
доводиться до вiдопIа Bcix працiвниrtiв. Пропозицii щодо надання вiдпусток
подаються начальниками пiдроздiлiв до вiддiлення персоналу ло 20 грулня
поточного року. При складаннi графiка враховуються iнтереси установи,
сiмейнi та iншi особистi обставини ко)liного працiвника та можливостi для ix
вiдпочинку.

4,1 .8. Щорiчнi вiлпусr,ки за ба;tаtlгtям працiвника в зручний для нього час
надаються:

l) особам BiKoM до вiсiмнадцяти poKiB;
2,1 особам з iнвалiднiстю;
з) жiнкам перед вiдпусткою у зв'язку з вагiтнiстю та пологами або пiсля

неi;

4) яtiнкам, якi мають двох i бiльше дiтей BiKoM ло 15 poKiB або дитину з
iнвалiднiстю;

5) одинокiй MaTepi (батьку), якi виховують дитину без батька (MaTepi);
опiкунам, пiклувальникам або iншипл caMoTHiM особам, якi фактично виховують
одного або бiльше дi,гей Bikobr до l5 portiB за вiдсутностi батькiв;

6) друлtи напr (.ro,,loBi Kalr) Bi йс ькtlвослу;,кбовцi в;

7) BeTepaHart працi та особапt, якi мають особливi труловi заслуги перед
Батькiвщи ною;

8) ветеранам вiйни, особам. якi мають особливi заслуги перед
Батькiвщиноtо, а також особап,t, IIа яких llоширюсться чиннiсть Закону
Украiни "Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ix соцiального захисту'';

9) батькам - вихователям дитячих булинкiв сiмейного типу;
l0) в iнших випадках, передбачеrrих законодавством.
4.1 .9. Щорiчrlа додаткова вiдпустка тривалiстю 7-м календарних днiв та

4-ри календарнi днi нздii€ться прlttliвtlикапI за особливий характер працi
(ненорп,tований робочий день), за робо,г1,, iз шкiд"пивими i важкими умовами
працi згiлно зi спltскоп,t. наве.)1ени\,l у /{о,,tа-гкl,Nл 3 до К!.

4.1,10. Усrаllовиlи JoJallioB\ ш(,Iri,Iну оплач\ ван1 вiдпчстк1, тривалiстю
l0 календарttltх дtliв без 1,рахуваrIлIя святкових i неробочих днiв жiнцi, яка
працюс i пtае двох або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB, або дитину-iнвалiда, або
яка усиновила дитл.lну! одинокiй MaTepi, батьку, який виховус дитину без MaTepi
(у тому числi й у разi тривалого перебування MaTepi в лiкувальному закладi), а

також особi, яка взяла дитину пiд опiку. За наявностi декiлькох пiдстав для
надання uicT вiдrrустr<и ij загальна тривалiсть не може перевищувати l7
календарних :1HiB.

4.1.1 1. Вiдпуст,ка без збереяtення заробiтноi плати надаеться працiвниковi
в обов'язковому порядку згiдно випадr<iв, перелбачених ст.25 Закону Украiни
<Про вiдпчстки) з урахуванням п. 6.1 .2. КД.
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4.1.12, На прохання працiвttикlt вiлпустка може бути подiлена на

частини буль-якоi r,ривl.rостi зll \ N1()ви. що основна безперервна ii частина

становити]\1е lle lleHlue l4 ка.ltендарtltлх днiв, згiдно ст.12 Закону Украiни <Про

вiдпустки>.
4. 1.1З. Загальна тривалiсть щорiчних ocHoBHoi та додаткових вiдлусток не

може перевишувати 59 календарних :ttiB.
4.1.14. Заборонясться ненадання щорiчних вiдпусток повноi тривалостi

протягом двох pottiB пiдряд. а Taкo)li ненадання iх протягом робочого року
особам BiKtlпt до l8-ти poKiB га прlrшiвникам. якi мають право на щорiчнi

додатковi вiдпустки за роботу iз шкiдливиtrли та важкими умовами чи з

особл и ви м характеропt прачi.

4.1.15. За баiканняьt працiвника LIliстина щорiчноi вiдпустки замiнюсться
грошовою коrtпеttсаttiс,ю. При uьолr1, 

,r,pllBa",ricTb наданоi працiвниковi щорiчноi
та додатковriх Bi.цttl,cTolt не поtsиltttа б},,t,lt шlенше нiж 24 календарних днi.

4. 1,16. У разi звiльнення працiвника йому виплачу€ться грошова

компенсацiя за Bci не використаIli ним днi щорiчноТ вiдпустки, а також

додатковоi вiдпустки працiвникам, якi п,rають дiтей.
4.1.17. За бажанням працiвника у разi його звiльнення (KpiM звirrьнення за

поРушення трудовоi дисцип"цiни) йому мас бути надано невикористану

вiдпустку з наступним звiльнеIIням, rЩатою звiльнення в цьому разi € останнiй

день вiдпустки.

4.2. Працiвники зобов'язуюl,ься:

4.].l. ffоrрllrlуtlаttrся _1исцlttt,titlи rrpaui tа правил внутрiшнього

розпорялку: вчасt]о гlрIlходитll Hil 1lобот.ч, дотримуватись встановленоi
тривалостi робочогсl часу, ви кори сl,о вувати робочий час винятково для
продуктивноТ прачi, вчасно i точно виконувати розпорядження начальникiв
лiдрозлiлiв, начальника загону,

4.2.2, Здiйснювати контро.llь за лотриманням чинного законодавства з

питань робочого часу. часу вiдпочинк1 .

Роздiл 5. ОХОРОНА ПРАЦI

5.1. Роботодавець зобов'яз},с,гься:

5.1.1. Пiд час укладання трудових вiдносин проiнформувати працiвника

пiд розписку про ),}tови rlрачi та Itpo наявнiс,гь на його робочому мiсчi

небезпечних i шкiд,тивих влtробничих фаr<торiв, якi ще не усунуто, можливi

наслiдклt Тх вll,,rивl, tlil здоров'я ,га про IlpaBa працiвника на пiльги iкомпенсацi'i

за роботу в гitких ),i\loвax вiдrrовiдttо дu J.Iконодавства i КД.

5.1.2, Гlроводити навчанIiя та iHc,t,pyKтaжi прачiвникiв з технiки безпеки'

виробничоi caHiTapii. гiгiсни прачi та проl,ипоже)tноТ охорони.
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5. l .3. Забезпечити на кожноп.rу робочому мiсцi безпечнi та нешкiдливi

умови працi та явнiсть необхiдних засобiв колективного та iндивiдуального
захисту. шо ви користовуються працiвниками. а також сан iтарно-побутовi

утrлови вiдповiдно до вимог законодавства про охорону прачi. KpiM того,
забезпечи ги дотрим{lння виl\ltlг законо.lавс гва шодо прав прачiвникiв в галузi
охорони працi.

5.1.4. Щорiчно розробляти коь,tп,lекснi заходи щодо охорони працi, якi
вк"цючають заходи щодо забезttечеtttlя trрацiвt-tикам соцiальних гарантiй у сферi
охорони працi на piBHi, не ни)iчо\,l), за передбачений законодавством, щодо
досяг}lенllя BcTaHotsJl eI] 1.1x норшtативiв безпеки. гiгiени працi. виробничого
середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, запобiгання випадкам
виробничого трав]\{атизму, професiйним захворюванням та аварiям (.Щодаток

N, 4).

5.1.5. Органiзувати проведення попереднього (пiд час прийняття на

роботу) та перiодичнIlх (протяголr труловоi дiяльностi) медичних оглядiв
працiвникiв, зайнятих нА ва}Iiких роботах, роботах iз шкiдливими чи
небезпечниN,lи умовами працi або таких, де с потреба у професiйному лоборi,
щорiчному обов'язковому ]чlедичноI!1у оглядi осiб BiKoM до 21 року.

5.1.6. За прачiвнl.iками. якi втратtrли працездатнiсть у зв'язку з нещасним
випадком на роботi або профзахворtован ням зберiгати мiсце роботи (посаду) та
середню заробiтr-r1, гlJl:i,t), Ila] весь перiол до вiднов"цення працездатностi або до
встановJIення cTil-tKoT втрати професiйrrоi прачездэтностi та вирiшення питання

про пода"цьшу роботу. У разi нешrоrr<л и вос,гi виконання потерпiлим попередньоi

роботи - забезпечити проведення його навчання i переквалiфiкацii, а також

працевлаштувангtя вiдltовiднt; до ]\|еJичних рекомендацiй.
5.1.7. Вiдшкодування шкоди, заподiяноi працiвниковi внаслiдок

ушкодrltення його здоров'я або у разi cMepTi працiвника, здiйснюеться Фондом
соцiального страхування вiд нещаснttх випадкiв вiдповiдно до Закону Украiни
"Про загальнообов'яз ко ве державне соцiал ьне страхування".

5.2. Пр:rчiвнllки зобов'тlзуl0l,ьсrl :

5.2.1 Здiйсrrrtlва,ги Kolt1,1)o]Ib ,]il cTalloNl ),]\loB прзLti. виконання

комплексllих заходiв що:lо забезtrе,-l е llH,t нор]\,lа,l,ивiв безпеки.

5.2.2 Вносrtти Ftа розгляд алпtiнiстрацii пропозицiТ щодо оздоровлення

упrов працi працiвнrrкiв.
5.2.З. Суворо дотри\4уватись гlраtsllл експлуа,гацii технiки, устаткування,

норм, правил r,a iнструкцiй з охорони ltрацi, встановлених вимог поводження з

Nrашинами, механiзмами.
iндивiдуального захисту, тощо.

a

iHcTpyMeHToM, користування засобами
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5.2.4. Використовувати наданi Тпr у

транспорr,нi засоби, TexHiKy та iнше пlайно

цiлях з дотриманням ,гехнiки безпек1l.

5,2.5. Вносиr,и пропсlзицiТ tцсlдо "riI<вiдацiТ ;uожливоi аварiйноi ситуацii в
y"cTaHoBi, у разi нещасtIого випадк), негайно повiдомляти про це безпосереднс
керiвництво.

5,3. Стороllи зобов'язую,гься:

5.3,1, Забезпечити виконання ко]\{плексних заходiв щодо досягнення
встановлених норплативiв безпеки, гiгiени працi i виробничого середовища,
пiдвищення iсную.tого рiвl,rя охорони працi, запобiгання випадкам виробничого
травматизму, професiйного захворIовання. аварiй i поже;к.

5.3.2. Спiвпрацювати в справi збереження здоров'я i життя працюючих,
полiпшення безпеки i i пlов прачi.

розлi"гl 6. розl]иток соцIАJIьноi сФЕри, соцIАльно-
трудоl}оi lIl-|lьгtl, гАl,Антli., компЕнсАцIi

б.l. Роботодавець зобов'rt]у€l,ься:

б.1.1. В обсlв'язковоN,Iу порядку надаватrt працiвникам матерiальну

допомогу, у Tol\ly числi на оздоровле}IIlя в розмiрi одного лосадового окладу на
piK вiдповiдно до Умов оплати лрачi працiвникiв бюджетних установ, закладiв
та органiзацiй !,ержавноi служби Украiни з надзвичайних ситуацiй
затверджених наказоN,l МВС Украiни вiд l4.08.20l5 Л! 975.

6.1 .2. Надава,ги вiдпустки у зв'язку з сiмейними обставинами iз
збереженням заробiтноi плати (за наявностi eKoHobrii по фонду оплати працi на

загальноIIу (-rондi I,,ошr,орrtсу, ycTattoBrt):

- особам, якi олрl,ittчtоться - 3 ка,гrендарнiдгri;

- на олру)liенllя лi,l,еlj - 2 кален,,1арнi днi;
- чоловiк),, у зв'язку з народхiенняI\,l дружиною дитини - З календарнi

Днi;
- у зв'язку з переiздоь,l на Ltове NIiсце проживання (новосiлля) - 2

календарних днi;
- у разi cNtepTi рiдних по KpoBi або по шлюбу: чоловiка (лружини),

батькiв (вiтчима, N,rачухи), дитини (пасинка, падчерки), братiв та сестер - 3

ка,lIендарнi днi.
6.1.3. Сприяти забезпеченню безоплатного медичного обслуговування

лраuiвникiв, вiдшкодовувати витрати на л.lедичне обслуговування шляхом

укладення вiдповi,ltt l.tx договорi в з N] L,.,ll l tl н l I Nl и ]акладами.

,/t

користування (розпорядження)

установи виключно в службових
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6.1.4. Запrовляти пiльговi путiвки на

працiвникам пiдприсмства з оплатою у
пiдприемства (за наявносr,i eKoHoMiT коштiв

/l

санаторно-курортне лiкування
l0o% BapTocTi путiвки за рахунок
на спецiальному фондi кошторису

r,станови).

6,1.5, Забс,зпечити вiдповiдно до санiтарно-гiгiснiчних норм
те\lпературний, повiтряний, свiтловий i водний режими у закладi, надавати
прилriщення та спортивнi знарялдя для органiзацii оздоровчо-спортивного
.]озвiлля працюючих.

6.1.6. Забезпечити виконання п.п. 14, |7 ст. 117 глави 25 роздiлу Х
Колексу цивiльного захисту Украiни вiд 02.10.2012 N9 5403-VI, а саме: особи,
якi безпосередньо брали участь у провеленнi аварiйно-рятувальних та iнших
невiдкладних робiт або залучалися до цiлодобового чергування, пов'язаного з
_Tiквiдацiсю наслiдкiв надзвичайноi ситуашii, мають право один раз на piK
пройти безоплатно курс N,Iедико-психо.гIогi.tноi реабiлiтаuii cTpoKo]\,I не менш як
1-1 :iб, а Ti з них, якi отрип,tали травми або брали ),часть у прове.rеннi аварiйно-

рят\,ва-lьних робiт. гIов'язаних iз загибеллю людей, зобов'язанi пройти
вi:повi:не лiкl,ванtlя,га реабi.пiтачirо в tleHTpax медико-психологiчноi

реабi.,liтачii. На LIac проходження медико-психологiчноi реабiлiтацii за
праuiвниками цивiльного захисту зберiгасться серелнiй заробiток за мiсцем

роботи.

6.2. Працiвllики зобов'ltзуют,ьсrl:

6.].l . Забезпечити кон lроль l ll гласнiсть в наданнi працiвникам
пi.lприсrrства трудових пiльг, гарантiй, компенсацiй.

6.2.З. Здiйснювати контроль за цiльовим використанням коштiв, що
виJiляються роботодавцепt на соцiа,"lьrri. кул bTypHi та оздоровчi заходи.

роздi;r 7. гАрАнтIi дIяльностl прЕдстАвницьких
ОРГАН IЗАЦl Й ПРАЦIВНИКIВ

7.1. Аварiйно-рятувальний загiн спецiального призначення Головного
r,правлiння !еряtавноi слуrl<би Украiни з надзвичайних ситуацiй у
Закарпатськiй обrlастi гаранту€ свобод1, проведення та органiзацii в неробочий
час загальних збtlрiв праuiвн и KiB.

Роздiл 8. ЗМIНА ФоРМ ВЛАСноСТI

8.1. Роботодавець зобов'язаний заздалегiль iнформувати працiвники про

1

змiну форми власностi пiдприемства або його структурних пiдроздiлiв.
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Роздiл 9. ВlДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH, ВИРIШЕННЯ СПОРIВ

9.1. Уразi не виконання або не належного виконання обов'язкiв,
пере]баIIених Kfl. С rороrrи нес1 гь вi.rповi_lальнiсть. в порядк). межах та на
пi.lcTaBi законодавства УкраТни у сферi ,грудових вiдносин.

9.2, Сrrори пliiK С,горонlrtи вирiшl,tоться в порядку, передбаченому даним
.]оговороьr та законодаtsсl Bobt УкраТни 1 сферi тр)дових вiдносин.

9.3. Притягнення до дttсциплiнарноi, адмiнiстративноi абоlта
крtlrtiнальноТ вiдповiдальнос гi не виlслttlчас цивiльноi, матерiальноТ або iнших
Blr:iB вiдповiдальностi вказанtlх виннtlлtи осiб.

Роздi"п l0. ЗАкЛIоLlНI ПоЛоЖЕння

l0.1. Строк дiТ даного КД - до <JJ > l2 9o2ct oonr.
) l0.]. Змiни ,гl] лоповненIlя до Llього К!, можуть вноситися тiльки за

Бjзс\tною згодою CTopiH.

l0.3. Контроль за виI{онанням даного КД здiйснюсться безпосередньо
СтLrрона!lи або \,пOBt{oBa)KeHItl\llt ними представниками в порядку,
:еэе-]баченопrу Стоllонап,ttt в окllепri й п исьruовiй угодi.

Щеl-t Коле Kтlt в lt tt t'r доt,t-lвiр triдllпс
Bi: iuенi робоr,одавttя:

гу дснс
ькlи оOластl

../ь " 12 202| р. ген КАМЕНЧУК

Уповноважений прелс,гавник працiвникiв:

Фахiвець l-i категорiТ
вiддiлення персоналу АРЗ СП ГУ
.ЩСНСi Украiни у Закарпатськiй
об.ltас гi

202lp. Марiя ПРОКОПИК

ПОГОДЖЕНО:
Юрисконсу.ltы,АI'З СП ГУ ДСНС
Украiни у Закарлатськiй областi

lL

КIдЩЬ

х%'йQ?i;]sФ

!iarra ШУТКО

.. lb
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flолаток Л! 1

до Колективного договору

Схвалено
Загальними зборами особового
склалу АРЗ СП ГУ ДСНС Украiни у
Закарпатськiй обласr i
протоко.,,l N lý ьiдl6.0.2о2! року

прАвилА
внутрiшrlього трудового розпорядку для працiвникiв

Ава р iй н о- рятувал ьн ого загону спецiального призначення
Головного упраl]Jliння ДСНС УкраТни у Закарпатськiй областi

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вiдповiдно до КонституцiТ Украiни коr{ен ма€ право на працю, що
вL]ючас можливiсть заробляти собi на життя працею, яку BiH вiльно обирас
збо на яку вiльно погодхсуеться.

.]ер;кава створюе у\tови дJlя повного здiйснення гроNtадянами права на
гарантуе piBHi rrолtливостi У виборi професiт та роду трудовоi

)

:la'lbHocTl, реалiзовуе програми професiйно-техн iчного навчання, пiдготовки i
;ерепiJготовки кадрiв вiдповiдно до сl,сt"tiльних потреб.

Ко;кен ма(] право на налеllttti, безпечнi i злоровi умови працi, на
-: --,.-)бiтнl, Il.jlllTy, не гtи;rtчу вiл визна.tегtоТ законо\t.

Право на c]]ocLIacHe одер)liанFlя винагороди за працю захищасться
ззконоIl.

1.2. Правила вlrутрiшнього тр)_1ового розпорядку для прачiвникiв
_\мрiliно-рятувального загону спецiального призначення Головного
lправ.-tiння ЩСНС Украiни у Закарпатськiй областi (лалi - АРЗ СП ГУ ДСНС
}'краТни у Закарпатськiй областi) вiдповiдно до Кодексу законiв про працю
}'краiни визначають трудовий розпорядок в ycTaHoBi.

l.З. MeToro цих Правил с визначення основних обов'язкiв власника або
\,повноваженого ним органу та працiвl.tикiв, змiцнення трудовоi дисциплiни,
ефектrrвна органiзацiя працi, повне та рацiональне використання робочого
час_r. пiдвишtення якосt i i продуктrrвll(lчI i працi.

1.4. В АРЗ СП ГУ !СНС YKpaiHlI у Закарпатськiй областi трулова
.]IlсцtlпJiна груllтусться на свiдопtоrtr, йt сумлiнtrому виконаннi працiвниками
своiх тр},дових обов'язкiв i с необхiлноrо yi\,loBolo органiзацii ефективноi працi.

Tpy;toBa дисциплitла забезпс.tусться методами переконання та
заохочення до сумлiнноТ працi. До порушникiв дисциплiни застосовуються
за\о,]и дис цип:riнарrlого та гроп,lадського впливу.

1.5. !iяльнiсr,ь працiвникiв АРЗ СП ГУ ДСНС Украiни у Закарпатськiй
об.rастi грунтусться на принципах :

. с.-tу;кiнtlя народу Украiни;

. .]eNloKpa гиз\lу i законностi;

. г.r rlанiзltч i сtlцiальноТ справсJ_rивостi:
, прiо1l111g11 прitв .llо_lини i гроrtltлянина:
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, професiонал iзьtу, компетентttостi, iнiцiативностi, чесностi, вiдданостi
справi;

. персональtlот вiдповiда"'tыlос,гi за виконання службових обов'язкiв i
:uс ципл iH и;

. дотримання прав та законних iHTepeciB органiв мiсцевого i
регiонмьного саN{оврядування;

, дотриNrанItя праВ лiдприспtств. установ i органiзацiй, об'еднань
гро\tа_]ян.

1.6. yci питання, пов'язанi iз застосуванням Правил вирiшуе нач€шьник
.\РЗ СП ГУ ДСНС Украiни у Закарrrатськiй областi в межах нЪданих йому
аь-та\lи законодавства повноважень,

1.7. Правилr внутрiшнього трудового ро,jпорядку доводяться до вiдома
Bcix працiвникiв АРЗ сп гУ !Ci{C УкраТни у Закарпатськiй областi пiд
рt)ЗпIIСК\,та вивiшуються на видноNtу Micui.

]. порядок приЙняття I звIлыiЕння з роБоти прдцIвникIв
2.1 . I lрачiвrrикt,t pei,t.r iзчкlть сво( право на працю шляхом укладення

::,, _]ового договору в )/стан о в"пеноN,1\, законом порядку.
2.2. Призначення на посади та звiльнення з посад працiвникiв Арз сп

г_1 _]СНС Украiни у Закаргtатськiй областi проuuд"ri." вiдповiдно до
Кtrн.-тит}'Цii Украiни, дiючого трудового законодавства Украiни згiдно наказiв
\рз сп гу дснс Укратни у Закарпатськiй областi.

2.3. Працiвники АРЗ сп гУ fiCHC УкраТни у Закарпатськiй областi
Iрlli-t\tаються на роботу за трудови\ли договораl\{и.

1..l. Пiд час укладення трудового договору громадяни зобов'язанi
по.]атIl:

. паспорт або iнший докумеl1т, цо посвiд.tус особу;

. трудову книIiку, оформ.rенl,ч встановленому порядку;
,дIlплоМ абсl irrший докY]\lенl-trро ocBiTy чи професiйнч пiдготовку;
'.lовiлllу про 

'рисвоснrrя 
i:tенти ф iкацiйrrсlt,о коДУ, а також копii цих

.]oKr rteHTiB;
, висновок попереднього медичного огляду, копii свiдоцтв про шлюб та

про народ}кення дитини (у разi наявностi).
ВiйськовослУлtбовцi, звiльненi iз Збройних Сил Украiни, Служби

безпеки Украiни, lep;KaBHoi пр1.1кордонноi слуяtби Украiни, Нацiональноi
гвар:ii Украiни, Управлiння охорони вищих посадових осiб Украiни, iнших
Bil"tcbKoBllx формувань, створених вiдповiдно до законодавства Украiни, та
вiliськовослулtбовцi,, звiльненi iз Збройних Сил колишнього СРСР i iбройних
clt_r дер;кав - учасниць Снд, подаrоть вiйськовий квиток та його копiю.

пiд,lд. ук.ладання трудового договору заборонясться вимагати вiд осiб,
якi в_-lаштову,ю,l,ься на роботу, Bi;loirlocTi та лок\.a\,Iенти, подання яких не
пере_lбачено tIlIнн и \1 зilкоI IодtlвствопI УKpaiHи.

)
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2.6. Прийом на робо.гу працiвникiв оформлясться наказом

.\рз сп гу дснс Украiни у Закарпатськiй областi, що оголошу€ться
працiвнику пiд розписку.

2.7. Труловий договiр вва)tасться укладеним i тодi, коли наказ не було
Bl!.]aнo, але працiвника фактично було допущено до роботи.
, 2.8. Особi, запрошенiй на роботу в порядку переведення з iншого

пl_fпри€мства, установи, органiзаuii не N,rоже бути вiлмовлено в укладеннi
тр\,.1ового договору.

2.9. Пiд час у]tлаj,(ення трудового договору може бути обумовлене
\ гоJою cTopiH випробуваrlня з N,lеl,ою перевiрки вiдповiдностi працiвника
воботi. яка йоltr,' доручас,гься. YпtoBit про випробування повинна бути
]f,!-Tepe;,Kella в ttаказi про ttрийняття на роботу.

]. l0. ПiД .tac прийня,гТя на робо.r.у працiвника або в разi переведення
i-.L]гL] в \,cтal I овлеllоNlу порядку на iгlшу роботу нач€L,Iьник АРЗ СП ГУ ДСНс
!'кгзiнlt l,закарпатськiй областi (за його дорученням вiдповiдальнi посадовi
.-:otllt ) зобов'язаний :

. роз'яснити працiвниковi його права й обов'язки та icToTHi умови працi,
r:-знiсть на робочому мiсцi, де BiH працюватиме, небезпечних i шкiдливих
э;:lrбнlIчих факторiв, якi ще не усунуто, та моrкливi наслiдки iх впливу на
] -r_ri\-lВ'Я. його права на пiльгИ i компенсацiТ за роботу в таких умовах
:_ -,-.,,Bi:Ho до ttинt{ого законодавсl.ва:

. ознайомити працiвниt<а З Правилапtи внутрiшнього трудового
:\'1з:!rря.]ку та лосадовою (робочоlо) iHc.r рукчiсю пiд розписку;. визначитИ працiвt.rиковi робоче п,Iiсце, забезпечити його необхiдними

-_я rrботtt засобаrtи;
, проirrструк,гчваr,II ttpaltiBllllliil щодо технiки безпеки, протипожежноi

0\tr]OHll rl iнших lllrJBl|.,l t oxoptlHtt ltplrui.
2.1 l. На осiб, якi llропрliцювали понад п'ять днiв, заводяться трудовi

кнll,hки. Ведення трудових кни)iок зrlil"tснюеться згiдно з Iнструкцiсю про
поря.]ок ведення трудових кни)(оI( на пiдприемс,гвах, в установах i
органiзацiях, затвердженоIо спiльнип,t наказом Мiнпрачi, Мiн'юсту i
\liHicTepcTBa соцiальногО захисl,у насе.Ilення Украiни вiд 29 липня 199З року.\ j8.

Tpy.loBi книжк}l працiвникiв зберiгаються як документи сувороi
звiтностi )' вiДдiленlli персоналу дрз Cll гу дснС Украiни у Закарпатськiй
об-lастi. Вiдловiда"цьнiсть за органiзэцirо ведення облiку, зберiгання i видачу
тр},_]ових книжок поклatдасться на нача"lьника цього вiддiлення.

1. l2. ГlрllгrиrIеIiIlя .гl)удового jlоговор), \,lo)I(e NIати мiсце лише на
п i:cTaBax. передбачеttих tl и н[lиý,l заi(онодавством Украiни.

].lj. ПрацiвtIlIк l\Iltc п1-1звtl розiрвати трудовий договiр за свосю
iнiцiатltвою. поперс.дивши начаltьгtt.ittа АРЗ сП гУ дснС Украiни у
закарпатськiй областi письNlово за два тих<нi. Пiсля закiнчення цього строку
праuiвник \laс право припинити роботу, а начальник Арз сп гу дснс
!'Kp:iTHlr r, Закарt-lатськiй областi не ма€ права затримувати проведення
розра\\,нк\' та звiльненнЯ працiвника з роботи, а такоЖ зобов'язаний у день

)
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книжку та повнiстю провести
] Hlt\l розрахунок.

Записи про звiльнення в трудову книжку повиннi заноситися в точнiй
вi:повiдностi з формулюванням чинного законодавства Украiни та з
обов'язковил,t flоси"паIlItя\t на вiдповiJну норму закону. flHeM звiльнення
вм]касться останнiй день роботи.

2.1z1. Розiрваtlня тр),довоI-о договору з iнiцiативи АРЗ СП ГУ ДСнС
\'краТни у Закарпатськiй областi допускасться у випадках, передбачених
чttнни\{ законодавствоN,l.

2.15. Припинення трудового договору оформляеться наказом АРЗ СП
Г}' ДСНС УкраТни у Закарпатськiй областi.

3. OCHOBHI ПРАВА Й ОЬОВ,ЯЗКИ ПРАЦIВНИКIВ

З.l. Працiвники АРЗ СП ГУ !СНС Украiни у Закарпатськiй областi

свободами, якi гарантуються громадянам
Украiни;
пиl itlIb i прийrrяттi рiшень у межах своТх

\tають право:
- користуватись правами i

}'ьраiни Конституцiею та законами
- брати участь у розглялi

повноважен ь;
- на ловагу особис,rоi гiдrrосr,i, с)Iраведливого

_. -:tie з боrtу KepiBrrr.iKiB, сrtiврtlбilIttlкilз i гро\lадян;
l шанооливого ставлення

вимагати затвердження начальником АРЗ СП ГУ ДСНС Украiни у
Ъмрпатськiй областi чiтко визначеного обсягу службових повноважень за

- на оплату працi залежно вiд посади, яку вони займають, якостi,

на здоровi, безпечнi та належнi для високопродуктивноi роботи
\ \tови працl;

- на соцiальний i правовий захист вiдповiдно до ix статусу;
- вирiшення трудових слорiв у судовому порядку;
- захищати своi законнi права та iнтереси у вищестоящих державних

органах та в судовоNlу порядку.
Праttiвникlt NlllюIb lalio;Ii irrшi праtsа вiдповiдно до чинного

законодавства Украiни.
З.2. Працiвники АРЗ СП ГУ flCHC Украiни у Закарпатськiй областi

зобов'язанi:
- дотримуватись Конститучii УкраТни та iнших aKTiB законодавства

Украiни;
не допускати порушень прав i свобод людини та громадянина;
сумлiнно виконувати своi службовi обов'язки, проявляти iнiцiативу i

творчiсть. постiйно вдосконалювати органiзацiю cBoei роботи;
- виконувати своТ посадовi обов'язки чесно., неупереджено, не надавати

бr,-]ь-яких переваг та не виявляти прихильностi до окремих фiзичних i
юрlt:ltчнttх осiб;
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- шаноб.пиво сl,авL.lтися ло громадян, керiвникiв i спiвробiтникiв,
j,oтpll\lYBaTt{ ся висtlкоi liyJlы,\,p1.1 сtli;Iкl,вання, не допускати дiй i вчинкiв, якi
\to;,t'.\,Tb зашкодити iHTepecabr дерrкавноТ слуrкби;

- забезпечуваrти, щоб матерiальнi та фiнансовi ресурси, якi йому
:орr,ченi, в1.1користовувались раuiонально, ефективно та економно;

- постiйно покращувати стан вiдповiдностi cBoix yMiHb, знань i навичок
ol нкцiяrt та завданням займаноi посади, пiдвищувати свiй професiйний,
iнте--tектl,ал ьн и й та культурний piBeHb за освiтньо-гtрофесiйними програмами
;з ш.lяхо\l самоосвiти;

- свосчасно i точно виконуваl tt рiшення органiв державноi влади чи
:lL)!-з_]oBllx осiб, розпоряд)iе}Iня i вказiвt<и cBoix керiвникiв;

- _tiяти В \lcrlii,L\ св()Т\ пoBIIoIJil)Iie}lb: r разi олертtанllя доручення. яке
a\ леречrlть чинноI\l), l]аli()tlодattsсl в1,. гIllrцigllцк зобов'язаний невiдкладно в

-;:сьrtовiй tPopbri гlовi,rо\llllи lIpo rte tiеlliзрlцllз, який дав доручення, а в разi
:..:It!r.lяГаНня нit його Bl.tKtl1,IэHHi - пtlвiдtlпltlти вищу за посадою особу;

- своечасне подаваlи Bi:Ji.lteHttlo персоналу вiдомостi про змiни, що
з_-бr.lItся v працiвгlлtка (про вступ ло навчаJIьного закладу та про його
,..,..:lчення, зrtiни прiзвtrща, склад), сiпI'I, отрип,rання сертифiкатiв, зняття з
. _ i:: ькового облiку тощо);

- виконуват}l виl\Iоги з охороllи лрацi, технiки безпеки, виробничоi
::_.. ::piT. про] ипо)Iiе)l(ноl' безпеки.

Працiвники несуть також irtmi обов'язки вiдповiдно до чинного
-_, ! .-:rrJэBcTBa УкраТни.

].j. Коло обов';tзкiв, що iх викоtIуе Ko)ItL.H працiвник за своею
::з":llьнiстt<l, rtвалirРiкluiсю tIи посl1-1ою, визначаеться положеннями про
--.:_.*-Tlprri пiдlэозлi.;rи АРЗ СП ГУ i]lctJC УкраТни у Закарпатськiй областi та
.. \--'.::L]BI t\I ll (робочиrчrи) iнстрчкuiялltt! затвердженими в установленому
:!-1:я_]к\. tовiдl.rикоv ltвалiфiкачiriнllх характеристик професiй працiвникiв,
i_:: ззр_l/hеll ll \1 наI(азо]\I Мirriсr,ерс,гва rrllацi та соцiальноi полiтики Украiни,

.l. осноtsнl оБов,язки liлАсникА АБо уповновАжЕного
НИМ ОРГАНУ (РОБОТОДАВЦЯ)

-1.1 Роботодавець, далi - наLtальник АРЗ СП ГУ ДСНС Украiни у
Ззкарпатськiй областi зобов'язаний:

- пiд час укllадаllIIя трудоt]оl,о договору роз'яснити працiвниковi його
хрзва i обов'язки, поiнфорrIувати Ilpo y\,lови працi та роз\{iр заробiтноi плати;

- Ha_цeжtl1.1Nl rIино]\l оргаItiзr,вl t,и працю та забезпечити кожного
;lгзцiвника робочим лtiсцешл;

- затвердиl,rt чiтко визна.tенttй обсяг слуrrtбових повноважень за
:!r.-i.fою Koilillo го гlр1-1цiв t t и lta;

- lабе,]п е.II1,гt r з.,tорtlвi ,r,a безttе.ltti ул.rови прlцi;
- контролювати виконанI.Iя працlвниками вимог законодавства, Правил

вн\-lрlшнього 1,рудоiJого розпорядку, застосовувати до
.]ltсцнп.liни заходи дисцllплiнарного впл и ву:

порушникiв

L - не\ xll-'lbнo дотримуватись вljNlог чинного законодавства про працю,
) ]гlвll_,l з охорони праui:
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- виплачувати працiвника]\l заробiтну плату регулярно в робочi днi
не рiJше двох разiв на ]\,1iсяць чсрез промiжок часу, що не перевищус
шiстна.]цятti календарFlих днiв; ), разi коли день виплати заробiтноi плати

збiгасться з вихiднипt. святковим або неробочим днем, заробiтна плата

вltп_,lач\ с lься наперелоLн i:

- постiйно вдоскоI]алюватrt opl анiзаuirо роботи АРЗ СП ГУ ДСНС
}'KpaiHlr у Закарпатськiй областi, забезпе,tувати пiдвищення квалiфiкацii та
:рофесiirrrоТ rt ай с,гер ttoc,r,i rtpauiBtt п ltiB;

- c1,1]opIo |]al,rl ),},Iови лltя е(lек,глtвtiого використання робочого часу,

;l i:Tplt rtl,вати i розвrlва,ги iнiцiаT,иву,та аttтивtriсr,ь працiвникiв;
- не приховувати факти й обставини, що становлять загрозу для життя,

зrоров'я i безпеки працiвникiв АРЗ СП ГУ ДСНС Украiни у Закарпатськiй
об_Tастi;

- iншi обов'язки, гtередбаченi актами законодавства Украiни,

5. РОБОLIИЙ ЧДС I ПОРЯДОК ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. ЧАС
вIдпоLlинку

5.1. Норшrа:rьна трива,riсть робочого часу працiвникiв АРЗ СП ГУ
iСНС }'краiни у Закарtlатськiй обласr,i не Molte перевищувати 40 годин на

:.:-i.:знЬ. Установлюсr,ься п'ятиденrrий робочий тиждень з двома вихiдними
:-. i,.l;i - сrботою,га недiлеttl,

).]. Робочий час ttpaLliBttttttiB АРЗ Cll ГУ ДСНС Украiни у
}-..::пзТсЬкiй обласr,i щодеt11lо поtIиIIас,гься о 08:00 годинi та закiнчусться о

-- _,' ro.fttHi.
Напередоднi вихiдtлих, свя,гковltХ та неробочих днiв, що визначенi

: -:- .э1) 73 КЗrrП УкраТни, r,ривалiс,гь робо,ги працiвникiв скорочуеться на

_ , ",,llH\,
5.]. Працiвttttк:tпt lIt1-1;,1сться I]lодня перерва для вlдпочинку та

_.j,].. ь.]itllя з l2:00 до l2:45, Перс,llва Ilc вкJlIоtIаеться в робочий час,

IlpauiBHttKlr i]1.1Ii()lltlc l,овуlO,гь Llllc lIерерви на свiй ро3суд, на цей час

:.::]: \iOili\lL вiдлr,.tагltсь,; rtictut рrlбtl,t lt.

5.-.l. Над1,1lочгtа робсlгir тlt 1lобtl,r,lt 1, rзихiдrri ,га святковi днi. як правило,

.,:_ -_t]ll\СКilСIься. Зlt.11,.1gllня ttрацiiзttttriiв ,lo rrалl,роtItIоi роботи, роботи у

.,,.--,:i. свяrкоlзi .r.lt Irеllобtlчi .ltti ttlltlвlt.ttr,гься ) вилалках та за умов,
_ ]: .,],iIi!.IlII\ LlIlllIll{\l ,.ttl 

Ii() t l (),,liI l]c Il]()\] \'tillai'ttrt. за IltiсЬNlоВиI\{ НакаЗоМ
,:- :]::;: ii.t,

I)ot]olll 1, свя,гковi. rlсlэtlбо.ri ,ra вltхiдгti днi копlttенсусться у порядку,

: - ..:_i1.]Cl]O\l) lIltllI]1,1Nl ,]ilKo 
н ода Bcl,Bolt yttpaTHl,i.

j.5. IlpluiBrrlrKalr дрз Cll l,y лснс уriратни у закарпа,гськiй областi

_: 
-__:,i . эJя rшopi.rHi (ocHoBtra .r,a .,1ода,гtiовi) вiдпустки iз збереяtенням на ix

]-- __ 
,.li;ця 1lобсll ll 

,г,l II0сil.цl1 i зlробiгlltlТ п,lltttI.

._l ,;,i,rrI.r \l\,ll()lllI.t Bi.ttrrclIiil Il:l,[з{ rься tt1.1tцiBIlиItlLrt гривалiстю не

- ,_.- ]- i.:, l-,II L:ll1llIl\ lIlili.
i.:-_,.liBltttrtltrt Illt_La Io,1,bcrl ,гi,iIi()rli 1Ilшt lItорlчнl додtll,ковl вlдпустки

\ : : __:llr _.!] Lil1llIl()го ]акоItодаt]с,гl]ll Уt;llaTltr.t l,а Iiол eK1,1,1в но го jtоговор)r.
,
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5.6. Черговiс,гь }lадання вiдпу,сток визнача€ться графiком, який
затвер_f,к\ сться наtlilльникоу Арз сгl гу Щснс Украiни у Закарпатськiй
об.lастi на настуtlниl"i ка,лендарний pik rle пiзнiше 25 грулня поточного року за
пропозицiями началыlикiв пiдроздiлiв щодо надання вiдпусток i подаються
-]о вiлi.,Iення персон.Lпу до 20 грудня поточного року.

Графiк склада€ться з урахуванням необхiдностi забезпечення
Hop\t&lbнoi дiяльностi Арз Сп Гу Дснс Украiни у Закарпатськiй областi та
сrсобtrстих iHTepeciB працiвникiв та можливостi iх вiдпочинку.

графiк доволиться до вiдоrtа Bcix працiвникiв Арз Сп Гу Дснс
}'краiни у Закарпатськiй областi.

5.7. Надання вiдпусток працiвникам оформляеться наказом АРЗ СП ГУ
JCHC Украiни у Закарпаr,ськiй областi.

5.8, Заборонясться ненадання lцорiчних вiдпусток повноi тривалостi
пЕ\)тяго}1 двох poKiB rIijlрял.

5.9. За рiшс,нtlяrt наtlальника АРЗ СП ГУ ДСНС Украiни у
}_t"рпатськiri облirсr,i працiвникIl зir iх згодою Iчlожуть бути вiдкликанi з
эi:пrстки. Час,гиttа невикорис,ганот вiдпустки, яка залишилася, надасться
:::,i_liBHlrKy в буль-який iнший час вiдповiдного року чи присднуеться до
з-:l\,сткll у tlacT1 пному poLri.

}' разi вiдкликання працiвника зi щорiчноi вiдпустки його працю
!T:--]зч\,ють з урахуванням Tici сумrи, що була нарахована на оплату
riев;tкористаноi частини вiдпустки.

5.10. Прачiвникам. якi навчаtоl,ься у вищих навчмьних закладах,
Еiзчаlьнrlх закладах пiслядипломноi освiти та аспiрантурi, надаються
:L,l-].]TKoBi оплачуваlti вiдпустки у зв'язку з навчанням.

6. зАохоL|Ення зА успIхи в роБотI
6.1. За зразкове виконання своТх обов'язкiв, тривалу та бездоганну

роботr,. новаторство 1, гrрацi й iншi досягнення в роботi можуть
зjlстосовчва,гliсь TaKi заохоLlеIл}lя :

, ого"!ошення п()1iяки;
, премiюваtl t-tlt;

. нагороджеllня грамотою.
6.2. Працiвникам, якi успiшно та сумлiнно виконують cBoi трудовi

обов'язки. надаються в першу чергу переваги iпiльги в межах повноважень
начаlьнllка АРЗ СП ГУ ДСНС Украiни у Закарпатськiй областi, Таким
праuiвнllкалt надасl ься TllKo,/K гlеревitга пiд час просування по службi.

б.j. Заохочеrlttя оголошчються FIаказом АРЗ СП ГУ ДСНС Украiни у
Закарпатськiй обласr,i, доl]одяться до вiдоrца працiвника або всього колективу
та заносяться до труловоl книжки працtвника,

-. в I.1пoB|_lAJl ь }t I с,tь зА tl ору ш Е tl ня трудовоi дисциплIни
7.1. За пор\,шеrltlя Tpr.LtlBoT дисциплiни. цих Правил до працiвника

tto,t.e бrтlt застосовано один з таких,заходiв стягнення:



,.fогана;
, звi-]ьнення.
Звi--tьнення як дисциплiнарне стягнення, може бути застосоване

вi:повiJно до пунктiв З,4"/,8 cTaTTi 40 та п. 1 cTaTTi 41 Кодексу законiв про
прачю Украiни.

7.2. Дисциплiнарнi стягнення застосовуються начальником АРЗ СП
ГУ ДСНС Украiни у Закарпатськiй областi та оформляються наказом, який
ого_,lош),€ться працiвниковi пiд розл иску.

7.З. [о застосування дисцtltr.lliнарного стягнення начальник АРЗ СП
г!'-1снс Украirrи у Закарпатськiй областi повинен вимагати вiд порушника
:рl:овоТ длtсtlиплilt1.1 письl\,1ових пояснень. У разi вiдмови працiвника дати
;itсыtовi пояснення ск.r]адiiсться вiлrrовiдний акт.

7.4. !,исшиплiнарнi сl,ягlIенllя застосовуються безпосередньо за
вIIя&-IенняNI проступку, але не пiзнiше одного пtiсяця з дня його виявлення, без
\ра\ування часу звiльнення працiвника вiд роботи у зв'язку з тимчасовою
.-;-]trцезддтI]iстю або перебу,вання irоrю у вiдпустцi.

.]trсцигrлiнарI le стягttеlIltя lIe Nlоже бути наклltдене пiзнiше шести
-._лз з _1ня вlI1.1ненItя llpocTyllK),.

-,5. Зtt KoalHe Il{)рушення lр.r_lоlrtli'_ttlсциплiни нак.lадасlься лише одне

-, - ;l:.l iHaptle стяг]IенIJя,
].6. Яrtщо IIротягоN,I роli),з дня tIакладання дllс ltи пл iнарного стягнення

-]_._,эзllкil trc б1 _rc пi_1_1litl,, llOB()\l\ tttсципJtiltарно\4у стягненню. то BiH

::* : ;-_ ться ,I,ilкилl, що lIe \Ii.llJ дltсцигt.rtittitрttого сl,ягItеIIня.
Якщtl праuiвtiиl( 1lc до]I) стиs tlового пор\,шеFIt-lя тр),довоi дисциплiни i

-_ _. о ,,ti гlроявllIJ ссбс, ,lIi c),\l,ritlHlIй rtllaцiBtttttt, с,гrlгнення може бl,ти зняте до
-:. -:aHHrl oj(ItoI,o l)oli),. Ilро,t,ягоrt строку дii дисциплiнарного стягнення
;.:,_,,]it lзo\OLteHHrl 1,1() trрзцiвнttка lle ]llc 1t)совчю,гься.

f[i П р:rвилrr вн),,|,i)iш tlьоf о,1,1)удового розпорядку п iдписали :
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flодаток Nч 2
до Колективного договору

ЗДТВЕРДЖЕНО
Наказ АРЗ СП ГУ ДСНС
у Закарпатськiй областi
вiл ОF. {/.9о9] р. Nч 3

П ол oiкeH ня
про препlitовання прirцiвнlrкiв

А ва pili но-ряту вllл ьн о го зllгоIrу сtIецiального призлrачення
го.rсrвllого упр:rвлiння дснс ykpaTHrr у Закарпатськiii областi

l. Загальнi поrrоiкенltя

.,1. -faHe по,!о)liеннrI розроб,пеtlсl вiдповiдно ло Кодексу законiв про працю
., ,:,.,.,;t. Закон1' YKllairllr <Ilpo оп,па,гу прачi>, Ilостанови Кабiне.гу MiHicTpiB
.^ .:_ ..;: Bi: 30 ссрrrrrя ]002 porty Лч I298 <ГIро оплату працi лрацiвникiв на
,_ - .. C:rtHoT тариtРноТ сiтки розрядiв i rtoetbiцieHTiB з оплати працi працiвникiв

_ _ -- _ 5. закладiВ та органiзацiй оltрс.rlиХ га.лr,зей бюджетноi сфери>, наказу
'.i: - \'краiни вiд l4 сергrrrя 2015 рокl'Лч 975 <Про затверд)tення Умов оплати
- ]:- :раuiвникiв бюл;ltетних ),сl,анов, закладiв та органiзацiй !ержавноi
-_- _ - 1;: }'краiни з llадзви.t6liiних ситу,ацiй>, наказу flCHC Украiни вiд l5 сiчня
] ] - :..Kr .I\гч З3 <Про oKpeMi питання заробiтноТ плати працiвникiв органiв
_,:-,...-:нЯ га пiдроздi.пiв с",lу;кби цl1вiltьного захис,l,у, установ та органiзацiй
_ - .:'.:;1 JCHC у 202 l роui>, наказу ЩСНС Украiни вiд l3 сiчня 2021 року Nl 24

-: _ lреrtilовання ttc,piBtlrlKiB та Тх застугtгItrкiв органiв управлiння та
л _:, з.i-,liB службИ t{ttвi"Iьногсl зitхис,l,у, },станоВ та органiзацiй системи !СНС у
], ] - :tlцi>l r а iHшttx ] lop\lal,гliBI Io-I]I]aBOBltx доltl,лtсttTiв.

..:, П().luil(енн,l lJвоJlIlься в .tit,, 1 лlglрltl магерi[l.rьнOго заохочення
:.".BHtlKiB Аварiйно-ряr,),ва,-lьноl,о загон), спtцirпьного призначення

_ _ -_o;ttt_lГtl r п1-1aBrtitItt-tt ,ДCIlC YKpaitttt y ЗакаргIатськiй областi (АРЗ СП) в
] ::_3BlI\ рез\,лы,а1 ах праui, розви1,|iу iх творчоi iнiцiативи, активiзацii
_.:..:,;t'lCTi. пiдвиtценtlЯ рiвня ефектИвностi i якостi виконуваних завдань,
,,,:._,tсння BltKoHltBcbltot' Jttсцип. tiHtl.

l.З. .]iя цього Поло;ttення поширюсться на Bcix працiвrликiв Арз сП
] _ . _,-.ВноГо чправ-,ti t tt tя {CI-IC УкраТllи у Закарпатськiй областi.

..J. I Iрс.rriюваtrrrя це лодатIiова заробi.r-rrа п.lата у виг.lIядi винагороди
__:_ ,.t]ч\ ва_,lыIа виlIJlата) За TPY;rOBi ),спiхи, пов'язагti з виконанням посадових
:-_:нь Ill обов'я tKiB tttrllluiBtltlKiB.

-,5. Прt,rriкlваttltя гtрацiвникiв злiitснrосться вiдповiдно до ix особистого
: "- .1-:\ в зага-,tьrri рс-з\,-llьтатl1 роботrt ,,\рз сП Г'оловного управлiння !СНС
., , :_,..:;t r ЗltкзllItа,t,сыtiii об,rас гi. ll l,illiorii до лер)l(|,Itsних i професiйних свят та

,,:j:;:\ ,1.1l \ \L,;Iiil\ l,t)lIIliB. ttcl,c t,1.1'teHttx ll:t ttlrgrl|юglцltя r tсошrорисi та
- ,. ,: , ,,(,ul,id H.l \lll.iilt_r Itp.ttti.

Украihи

rб



l _б. Премiювання працiвникiв
прн 1,MoBi виконання мiсячних
iнстрlтчiй.

у,/
'\ 

а,

2

здiйснюсться щомiсячно у повному обсязi,
планiв i завдань вiдносно iх посадових

1.7. Премiя нараховусться на мiсячний фонд оплати працi працiвникiв за
-:.\:ilчно вi:працьований час у потоtlному мiсяцi.

..S. }' разi вiдсутностi необхiдttого розмiру бюдrке.rних асигнувань на
. --.:,r прзцi нарахування та виплата премiт зпtенtлусться або припинясться до
', .'.li-'HT\ посl\ П.'lеl]Ня t<ошtiв.

i.9. Зни;кення розллiрiв препIiюваttня працiвникам може здiйснюватись при
-.яз..tостi за\,ваiкень шодо повно,l,и вIJконання ними посадових (робочих)
..--,- .:r кцiil.

.,10. ГIреrliя lle виI1.1аtl),t,l bc)I ttpltuiBHrtKart прийнятим на роботу з
. :1 -:!rб\,ва-l ьн илt Tepbti tlorl, пl]о1 я гоNI l tерtllого пI iсяця роботи.

,.l l. У порялкy, встан ов,п е но ]\l), чинним законодавством, повiстю
- : ;,_jзв_-lя ються препtii лрацiвниttи у разi ого,пошення iм догани за упущення при
..,,;..HaHHi с"пу,я<бових обов'язкiв за лtiсяць, в якому винесена догана,

2. Види встаповлених пJrемiй

i.l. За пiлсумкаl\lи ви }наченого перiолу:

- ltiсячна;

- за пiдсумкаNlи року;
- .]о державних та професiйних свят;

- lo кlвiлей н tlx лi,i],.

_.:. f{одаткове ttllепtittlвlttltrя працiвнlrкiв до ювiлейних дат може
-: .l-:..r:)вatllcb зal лоданняJ\l llачальI]11liit АРЗ Cll Головного управ.riння {СНС
_. :::IHlI 1 Заltарпатськiй областi та здiйснюсться за окремими рiшеннями ЩСНС
_.'.:::IHll 1 розплiрi. що не перевиlll),€ пtiсячноТ заробiтноi плати, за умови
,,::iTHocTi заборговаrIосri з оплзltl rtрltцi, комунальних послуг та енергоносiiв.

i.З. {одаткове гtреллiювання працiвникiв до державних iпрофесiйних свят,
j.j зllконання терп,tiнових i неперлбачених робiт, за професiоналiзм iвiдвагу при
,...:зi:ацii IlадзвичайItих ситуацiй, за спортивнi досягнення, пiдсумки роботи за
:.х з:il-tснюсться за окремипли рiшенняп.tи !CIJC УкраТни.

3. Поlсазнlrкll . розпliри, упIови r,a дтiерела премiювання

3.1. Преплiювання проводll,гься lt1llrttiBHиKaп,t вiддiлiв, служб, пiдроздiлiв,
тошо по рез),л ьтатах роботи.j.]. Прелtiюваllня праuiвникiв проводиться в межах кошторисних
;рllзначень по загальному та спецiа:tьному фондах, утвореного у розмiрi до
]t.tOu о фон.l} опл.l l и преui пlэачiвникiв.

j. j. Щtlrliсячне премiювання праuiвникiв у poMipi. шо перевишуе l00%
;Lта_]ового окладу з урахуванняпл гtадбавок i доплат постiйного характеру,
з.il-tснюватлt за погод)tенням !СНС Украiни.

З.-l. Преrriюванtlя здiйснюеться при наявrtостi коштiв на данi цiлi.
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З.5. Зпленшенrrя розмiру щомiсячноi преплii вiдбувасться за поданням
керiвникiв структурних пiдрозлiлiв у нltступних випадках:

-невиконання або неналежне виконання обов'язкiв, покладени на

працiвникiв посадов1,1]\,l и (робочи мrи) irrстрчкцiями;

-невиконання або rtенале}iне виконання наказiв. розпоряджень доручень,
вказ iBo к керiвника або ttачальника;

-порушення ви\lог охорони праui та технiки безпеки.
J.6. Позбавлення гrремiТ у повноN{у обсязi здiйснюсться у разi:

-порушення r,руловоi дисциплiн и;

-порушення вимог законодавства щодо роботи з документами у сферi
захисту деряtавноi тасмницi.

З.7. У випадках коли за конкретне порушення працiвника було застосоване

дисчиплiнарне стягtlеttня у вrrглядi догани, працiвник повiстю позбавляються
преп,tii за мiсяць, в якоNlу застосоване стягнення.

j.8, !жерелами ttрем iювання t:

-на виплату премiй за пiдсуплкап,tи роботи за мiсяць - кошти, передбаченi

кошторисоN,t у склалi витрат на оплхт)/ прачi прачiвникiв пiсля нарахування
основних, додатковrlх обов'язковllх t]I,1IlJlaT, п,rатерiальноi допомоги;

-на tsLlплату tlлIlоразових гrрепliй - еконоплiя фонду оплати працi

прачiвникiв.

.l. Порялок нар:lхyваrlня та виплатц цреццi!

4.1. Bci види rlремiй вllплачуються виклюЧно за наказом начальника дРЗ
СП Головrrого управлiнrrя fiCHC Украiни у Закарпатськiй областi.

4.2. Премii нараховуються на заробiтню плату з урахуванням доплат та

надбавок постiйного характеру (надбавка за вислугу pokiB, надбавка за високi

досягнення у прачi, складнiсть, напрч;tенiсть у роботi, за почеснi звання, за

спортивнi звання, зlt знаннЯ та використання в роботi iноземноi мови, за роботу
з вiломостями, rцо станов.цять дер)ltавну та€мницю, надбавка за класнiсть

водiяшt та tsодолzlза\1, доll1lата за виIiоliання обов'язкiв ти]чlчасово вiдсутнiх
прачiвникiв, за робо,г1, в нiчний LtacJ за вчене звання, за науковий ступiнь, за

використанIlя в рсlботi дезiнфекrtiй l rих засобiв, водiям за ненормований

робочий лень).
4,3. Пiсля гlроведення основних вttдiв нарахувань начальник фiнансово-

еконолtiчного вiддiлення (головнийt бухгалтер) дрз сп головного управлiння
!снс Украiни у Закарпатськiй областi повiдомляе начальника Арз сп
головного управлiння ffcHc Украiни у Закарпатськiй областi про суму на

премiювання працiвникiв у межах (lонду заробiтноi плати за 5-ть робочих днiв

до встанов.!еного строку виплати заробiтноi плати. Начальник АРЗ СП
головного управлiння !clIc Укратr{и у Закарпатськiй областi, враховуючи данi
протоколу KoMicij Ilo вllзнi,lченню iн-lивiJ\ального розмiру премiювання

працiвникiв, визнаtIас розrriр преплiТ iн.rивiлуально для кожного працiвника.
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4.4. Нарахування препrii BciM працiвникам дРЗ СП Головного управлiння
49нС Украiни v Закарпатськiй областi здiйснюеться пiсля Ъдержання
фiнансово-економiчнилr вiддiленням вiдповiдного наказу не пiзнiше 2-ох
робочих днiв до встановленого строку виплати заробiтноi плати,

4,5. У разi позбавленнЯ або зменшення премii за поданням керiвникiвпiдроздiлiв, погодrltениМ iз заступниками нач€шьника АРЗ СП Головного
управлiння !СНС Украiни у Закарпатськiй областi, начальником вiддiленняперсоналу) начальником фiнансово-економ iчного вiддiлення (головним
бухгап,тером) та }орисконсуJьтом Арз сП Головного управлiння !СНСУкраТни у Закарпатськiй областi iз обов'язковим зазначенням у наказi про
премiювання,

5.1. У разi внесенtlя зirtitt, ДОIlОIJНеНь або визнttнлtя такими, що втратили
чиннiсть законодавчi акти, iншi нормативнi, розпорялчi документи, вiдповiдно
до яких розроблене дане ПолоlкеIlня, начальник фiнансово-економiчноговiпдiленнЯ (головниЙ бухгалтер) Арз сП Головного управлiння !СНС Украiниу Закарпатськiй областi готус та лода€ начальнику АРЗ СП Головного
1,правлiння !снс Украiни у Закарпатськiй областi проЁкт наказу про внесення
змlн, доповнення j(o даtlого Полоlttенtlя.

5.2. ЗiчIiни та доповнеIlя до даного Поло;лtення також
згiдно окреплого доручення начальнllliа АРЗ СП Головного
Украilли у Закарпатськiй областi.

можуть вноситись
управлiння ЩСНС

тво начальника tрiнанссlво-еконоьli.Iного
вiддiлення (головного бухгаrrтера) Арз cil
ГУ ДСНС Украiни у Закарпатськiй об;rастi

Юрlлсконсульт АРЗ СП ГУ ДСНС
Украiни у Закарпатськiй областi

й

и

Леся ФЕРЕНI]ИК

fliaHa ШУТКО
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Додаток J\Ъ З
{о Колективного договору

пЕрЕлlк
посад i професiй працiвникiв аварiйно-рятувального загону

спецiальlIогО п рl|зна ченIlЯ ГоловItогО упра B.lirl ня дснС Украi:ни у
З:rка рпатсьlti й об;tастi, його cr.pv KTyptl r| х T:l пiдпор"дкоrанrх

пiдроздi.lliв, що дilI.,ть пt):lво на щорiчrIу додаткову uiдпуст*у тривалiстю
7- ill калеlrдарllих днiв за Iiенор}rовilний робочrlй день, особiивий

характер працi, за роботу у Hccll рllrt.tли вих для здоров'я умовах працi
вiдповiдно Закону УкраТни ''Про вiдпустки';

Бухгалтер.
Водiй автотранспортних засобiв.
Водолаз.
Старший водолаз.
Начальник вiддiлення,
Провiлний бухгалтер.
Провiдний фахiвець.
Фахiвець.
Юрисконсульт.

l 0. Щиспетчер (телефонiст, радiотелеграфiст).
l l. Завiдувач майстернi.
12. Завiдувач складу.
l3. Начальник слух<би охорони працi.
l4. IHcTpyKTop.
15. Заступник начальника частини,
l6. Начальник групи.
17. Заступник начальника грчпи.
18. TexHiK.
19. Рятувальник.
20. Фельдшер.
21. ЕлектрогазозварIl и к.
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пЕрЕлIк
посад i професiй працiвIrикiв аварiйно-рятувального загону

спедiальногО призначеннЯ Головного управлiння дснС Украi:ни уЗака рпатськiй обл:rстiо його cTpyKTypnr* ru пiдпорядкованих
пiдроздiлiв, що даtоть право на щорiчну лолаткову вiдпустку тривалiстю

4-и календарнi днi за роботу пов'язану iз пiдвицени* п"рЪоuо-
епIоцiйн им HaB:l tlтаrкенням та tlсоб,п lt Brt й x:rpaKTep прачi вiдповiдно

Закоllу YKpaiHlr''Про вiдtlустки''
(,] Il etIop}tOBa I! lt rt poбo.1ltrt.tlteM)

i. Машиrriст екс каватора.
2. Машинiст крана авто j\tобiльного.

tflнq дЕВiд iMeHi адмiнiстрацii:

"/д 202|р.

"lb" ,D 2021 р.

ПОГО!ЖЕНО:

гу дснс
ькiй областi

Н КАМЕНЧУК
'*Y.+*.f

'J"i";1ig;.'$t

Фахiвець l-i категорii вiддiлення
персоналу АРЗ СП ГУ ДСНС
Украiни у Закарпатськiй областi

Марiя ПРОКОПИК

liaHa ШУТКО

ffi
W

Юрисконсульт АРЗ СП ГУ ДСНС
Украiни у Закарпатськiй областi

(робота пов'язана з аварiйно-рятувальними роботами)

1. Кухар.

по

{ j!''.'r
'чi',j,.:

I
-,1
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Зо

щ

дЕржАвнА служБА укрдiни з нАдзвичдйних ситvлцrй
_ Аварiйно-рятувальний загiн спецiального призначення
головного управлiння дснс Украiни у Закарпатськiй областi

витяг Iз протоколу лъ 15

Загальних зборiв особового складу
Аварiйно-рятувального загону спецiального Йр"rrur"r""

,, 1б " грчдня 2021року м. Ужгород

Присутнi: працiвники
призначення.

ГоловуючиЙ: НачальнИк аварiйно-рятувального загону спецiального
призначення полковник служби цивiльного захисту евген KAMEHIIУK.

2. liaHa ШУТКО:
Щовела до працiвникiв загону проект колективного мiж

Аварiй но-рятувального загону спецiального

Секретар: провiдний фахiвець вiддiлення персоналу Надiя ГАНЬКО.
Порядок денний:

4. Обговорення проекту Колективного договору мiж начальником тапрацiвниками Аварiйно-рятуваJIьного загону a.r"цiЬu"оaо призначення
Головного управлiння !СНС Украiни у Закарпатськiй областi HaZOZZ - ZоZц
р_о*"' Правил внутрiшнього трудового розпорядку та додаткiв доКолективного договору.

5. Затвердження Колективного договору мiж начальником тапрацiвниками Аварiйно-рятув€шьного загону iпецiального призначення
Головного управлiння {СНС Украiни у Закарпатськiй областi Ha)ozz - zоzц
P:nr, ПРаВИЛ внУтрiшнього трудового розпорядку та додаткiв доКолективного договору.

В иступ ил и:

/+v rrlJg,{rDI1llлrD Jоr (JгrJ rIPUEK I А.().1lективного договору мlж
начtulьником та працiвниками Аварiйно-рятувального загону спецiЙьного
призначення Головного управлiння Щснс Украiни у Закарпатськiй областi на
2022 - 2024 роки, Правила внутрiшнього трудового розпорядку та додатки доколективного договору. .щала роз'яснення щодо виконання сторонами
зазначених в Колективному договорi прав та обов'язкiв.

3



Загальнi збори вирiшили:

3. Затвердити К<А""рiй"";;;;;;;;;iУ"Тfi"#' ý.i]}#}НачаJIьЕиком 
та працiвниками

iЪ',iНТЪff ffi "}#u*,yi"-.p""i.i 
j;";,JlT;^;ъ;"_;}""r:Ё

договору. 
ТрУдового розпорядку та додатки до Колективного

Рiшення прийнято

Голова зборiв:
полковник служби цивiльного заХИСТУý €вген КАМЕнчУкСекретарзборiв: 1ý Надiя ГАНЬКОсо

Згiдно з оригiналом:
Начальник вiддiлення персоналч АРЗ олег БУРАКоВ

одноголосно.





ЗАСВIДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС СПРАВИ N!
(роздIлу опису, зАкlнчЕного опису)

У справi (роздiлi опису, закiнченому, описi) пiдшито i пронумеровано
3L аркушiв;

у тому числl лlтернl номери
пропущенi номери
+ аркушiв внутрiшнього опису

Особливостi фiзичного стану та
формування справи

Номери аркушiв

l 2
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