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Роздiл I

ЗЛГАJIЪНI ПаЛОЖЕННЯ
Колективний договiр е нормативним документом, що регламентуе трудовi та

соцiа,rьно-економiчнi стосунки мiж роботодавцем i ППО кIнваспорт>>, який
представляе Bcix працiвникiв ОДЮСШОI.

Колективний договiр (далi ,Щоговiр) укладено вiдповiдно до законiв УкраiЪи
кПро трудовi вiдносини>, <<Про колективнi договори i угоди> та iнших законодавчих
aKTiB мiж роботодавцем Обласноi дитячо-юнацькоi спортивноi школи осiб з

iнвалiднiстю (далi ОЩЮСШОI), в особi директора АлтунiноТ Тетяни евгенiвни з

однiсТ сторони та первинною профспiлковою органiзацiею <Iнваспорт>> (далi IIПО
<Iнваспорu), в особi голови Блюсовича Зiновiя Iвановича з другоТ сторони (далi

Сторони).

!оговiр приймаеться TepMiHoM на п'ять poKiB, набирае чинностi з дня його
пiдписання i дiе до укJIадання нового або перегляду цього.Щоговору.

Змiни в ,Щоговiр можуть бути BHeceHi при погодженнi CTopiH i затвердженi на
засiданнi ППО <Iнваспорт>.

Обов'язки cTopiп

Сторони зобов'язанi дотримуватись в повfiому обсязi взятих на себе

зобов'язань.

Ро б оmоdаве ць з обов' язу €tпься :

1. Забезпечити ефективнiсть дiяльностi ОДЮСШОI, виходячи з фактичних
обсягiв фiнансування та рацiонального використання позабюджетних коштiв.

2. Створити належнi умови працiвникЕlм для продуктивЕоi працi та виконаннJI

фун кцiонал ьних обов'язкiв.

ППО к I нвас пор m> з обо в' язу €mься :

1. Виконувати дорученi роботи у вiдповiдностi до завдань посадових та iнших
iнструкчiй КЗпП Украiни.

2. .Щотримуватись трудовоТ дисциплiни та вимог охорони працi.

3. Сприяти виконанню бюджету, здiйснювати контоль за ефективним
використанням фiнансових та матерiальних pecypciB.

4. Здiйснювати контроль за дотриманням законодавчих i нормативних aKTiB з

питань оплати працi та зайнятостi працiвникiв ОДЮСШОI.
5. Прелставляти та вiдстоювати iнтереси працюючих у вiдповiдностi з

прийнятими в даному ,Щоговорi Положеннями i зобов'язаннями роботодавця, а при
Тх порушеннi вимагати усуненнJI ваявлених порушень в мiсячний TepMiH.



Сtпоронч dомовшпuся:

1. Сприяти змiцненню трудовоi дисциплiни, удосконЕlJIеIlЕю роботи
працiвникiв, пiдвищенню матерiальних pecypciB, збереженню маЙна.

2. Запобiгати виникненню колективнI,D( i iндивiдуальних спорiв. .Щомагатися
вирiшення Bcix розбiжностей rrrrrяхом переговорiв i консультацiй в двотижневий
TepMiH з дня зверЕеннrI чи подЕlння iншоi Сторони.

Роздiл II

Труdовuй doaoBip, mруdовi вidносuн.ц pecrcrrм праф mа вidпочанtу

Трудовим договором е угода мiж працiвникчлми та рботодавцем ОДОСШОI,
за якою працiвниюr зобов'язуються виконувати обов'язки згiдно вимог посадових

iнструкцiй, квалiфiкацiею, з дотриманням встtlноыIеною внутрiшнього розпорядку,
а роботодавець ОДОСШОI зобов'язуеться виIuIачувати заробiтну плату,

забезпечувати на.лlежнi рлови працi передбаченi законодавством про працю,

Колективним договором.
Труловий договiр (контракт) укпадаеться в письмовiй формi на визначений

TepMiH на виконанtlя певноi роботи. При укладаннi трудового договору
заборонясгься вимагати вiд осiб, ксrгрi прийм,rються на робсrry вiдомостей та

документiв, якi не передбаченi чинним зЕжонодавством.

Строк вrшробування при прийнятгi на роботу працiвникiв не може

перевицryвати трьох мiсяцiв, а в окремих випадках може бути продовжений за

згодою профспiлкового KoMiTery до шести мiсяцiв. Працiвник мае цраво розiрвати
трудовий договiр, попередивши про це адr,riнiстрацiю письмово в встановлений

законодавством сIрок.
У разi виробничоТ потреби роботодавець мае право звiльнити працiвникiв з

дотриманЕям Bcix норм 1рудового законодавства (вiдповiдно до cT.40,41,42 КЗпГI),
переводити працiвникiв на необумовтlеЕу трудовим доювором рoботу в тiй же

органiзацiТ зi збереженням середньомiсячною заробiтrсу згiдrо ст.33,34 КЗпП
УкраiЪи.

встановити:
- 40 годинний тиждень для адмiнiстративно-обс;rуговуючого персонаJIу;

- 24 юдинний робочий тиждеЕь IIа повну ставку для,гренерiв-викладачiв;
- l2 годшrний робочий тиждень на 0,5 ставки тренерiв-викладачiв;
- б годинний робочий тиждень на 0,25 ставки тренерiв-викладачiв;

- Щорiчну основну вiдпустку для Bcix працiвЕикiв ОДОСШОI тривалiстю 24

rсалендарнi днi, залежно вiд трудового доювору та фактично вiдпрацьованого часу;

для осiб з iпвшriднiстю першоi та другоi групи - 30 кшrендарних дкiв, третьоi rрупи

-2б календарнш< дпiв,
Надавати працiвникам додатковi щорiчнi вiдrDlстки:



- директору-7 календарнrтхднiв;
- заступнику директора - 7 календарних днiв;
- iнструкгору-методисту - 7 календарню< днiв;
- головЕому бухгштеру - 7 календарних днiв;
- фахiвцю - 7 календарних днiв;
- лiкарю - 7 ка.пендарних дцiв;
- тренерам-викпадачам - 18 календарних днiв, керуючись Постановою

Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи N91290 вiд 17.11.1997p. <Про затвердження спискiв
впробництв, робiт, цехiв, професiй та посад, зайrrятiсть працiвникiв, в яких дае

цр:rво на щорiчнi додатковi вiдтrустки за робоry iз шкiдливими i важкими умов€lми
прашЬ>;

- жiнцi, яка праIцое i мае двох або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB, або дитину з

iнва.тriднiстю, або яка усиIlовила дитину, одивокiй MaTepi, батьковi, який вrл<овуе

дитиIry без MaTepi (у тому числi й у разi тивtulого перебування MaTepi в
лilсуваrrьному зак.ilадi), а також особi, яка взяла дитиЕу пiд опiку, чи одному iз
прийомких батькiв - 10 календарних днiв без урахуванЕям святкових i неробочих

днiв (cT.19 Закону УкраiЪи <Про вiдгryстки>).

Затверджувати за погодженням з IШО <Iнваспоро> щорiчно, не пiзнiше 15

сiчня, графiк вiдгryсток на поточний piK. Надавати щорiчнi вiдтryстки працiвникам
згiдно 3 графiком вiдгryсток.

Надавати оплачуванi вiдтryстки працiвникам за ix заявами у випадках:
- батьковi цри народженнi дитини - 3 днi;
- шлюбу працiвникаабо йогодiтей-3 днi;
- похов{lЕlul родичiв першою сryпеня рiдства (батьки, чоловiк, дружина, дiти)

- 3 днi;
- 1 вересня - жiнкам, дiти яких нЕrвчЕlються у 1-3 класах, якщо цей день

припадае на рбочий день.
Надавати працiвникам за сiмейними обставинами та за iх бажанням i

поюдженням з директором вiдrryстку без збереження заробiтноi плати TepMiHoM до
15 капендарних днiв на piK.

Робопоdав е ць зо бов' язуепtься :

l. Забезпечити повЕу i стабiльку зайнятiсть i використання працюючих у
вi.щlовiдностi з Тх професiю, квалiфiкацiеюl трудовим договором;

2. Повйомляти ППО <<Iнваспоро> не пiзнiше, нiж за два мiсяцi про HaMip
iliшп{ струкryру роботи i форму управлiння, що ма€ потягти за собою звiльнецня
праrдЬrrикiв, або тимчасове звiльнення вiд роботи.

У випадку ст. 42 КЗпП - скороченнrr робочrа< мiсць, передбачаються заходи з

псрерозподi:ry трудових pecypciB :

а) скорочення робочого дня або птrIкого графirу роботи;



б) першочерговому звiльненню тимчасово працюючих, працюючих за
сумiсництвом;

в) наданню першочергового замовлення вакансiй звiльненими працiвниками;
г) наданню права жiнкам, що мають дiтей до б poKiB неоплачуваноi вiдпустки

по догляду за дитиною;
д) роботодавець гарантуе переважне право заJIишення

чи штату працiвникам з бiльш високою
на роботi, при

скороченнi чисельностi
про.ryктивнiстю працi.

квалiфiкацiею i

ПП О к IH вас п орm> зобо в' язу €mься :

l, Здiйснювати контролЬ за дотриманНям законодавства з питань робочого
часу i часу вiдпочинку.

Роздiл III

Оплопа працi

Робоmоdав е ць з о бов'язу еmь ся :

l. Здiйснювати виплату заробiтноi плати в робочi днi двiчi на мiсяць:
заробiтну плату за I половину мiсяця - l4 числа;
остаточну виплату 29 чuсла поточного мiсяця.

2. Виплачувати заробiтну плату напередоднi, в разi коли день iT виплати
збiгаеться з вихiдними, святковими або неробочими днями.

3. Нормування i оплата працi, встановлення форми, системи, обсягiв
заробiтноi плати та iнших трудових виплат, доплат, надбавок, премiй та iH.
проводити у вiдповiдностi до чинного законодавства та нормативних документiв
MiHicTepcTBa молодi та спорту Украiни. Положення про премiювання, iншими
документами - додатками до колективного договору за погодхенням з
профспiлковим KoMiTeToM.

ППО < Iнваспорm> зобов' язуеmься :

l.Здiйснювати контоль за дотриманням законодавства з
та свосчаснiстю виплати заробiтноi плати.

2. ВноситИ пропозицiТ щодо удоскоНaUIенIiJI оплатИ працi, встановпення доплат
i падбавок до посадовж окладiв, надаIrня пiльг працiвникаrr.r.

Сtпоронu dомовu,ruся:
l. Здiйснювати заходи щодо удосконалення оплати працi, посилення ii ролi в

фективностi роботи працiвникiв ОДЮСШОI.

питань оплати працi



2. У зв'язку iз змiною мiнiмального розмiру заробiтноi плати проводити
перегляд посадових окладiв працiвникiв та, в разi необхiдностi, проводити змiни у
штатному розписi.

Роздiл IV

Умови працi

Сторони визначають cBoiM обов'язком спiвпрацювати в гмузi охорони працi,
державна полiтика якоi базуеться на принципi прiоритетiв життя i здоров'я
працiвникiв по вiдношенню до результатiв дiяльностi органiзачii, повноТ
вiдповiдальностi роботодавця за створення безпечних i нешкiдливих умов працi.

Ро б оmоd аве ць зо бов' язу еmься :

l. З метою створення нормальних умов працi:
- забезпечити працiвникiв школи в необхiднiй кiлькостi канцтоварами,

jftтрналами облiку роботи навч.}льних груп;
- придбати для надання першоi невiдкладноТ допомоги медикаменти та

перев'язочнi матерiали;
- проводити перiодичний медичний огляд працiвникiв школи;
- систематично проводити навчання та перевiрку занять з питань охорони

працl та надання першоl медичЕоl допомоги.

ППО <I н в ас пор mь зобов'язуелпься :

l. Здiйснювати контроль за дотриманням законодавства про охорону працi.
2. Представляти iнтереси працiвникiв у вирiшеннi спiрних питань з охорони

працi.

Роздiл V

Соцiаllьнuй зажuсm mа заdоволення lужовнuх поmреб

Робоmоdаве ць зобов' язу€mься :

l. Надавати працiвникам, якi працюють за основним мiсцем роботи
чатерiальну допомоry на оздоровJIення у розмiрi не бiльше нiж один посадовий
оЕIад при наданнi щорiчноi вiдпустки.

2. При HMBHocTi фiнансовоi можливостi за рахунок власних коштiв надавати
чатерiальну допомоry до ювiлейних дат: 50, 60, 70 poKiB у граничному розмiрi
посадового окJIаду.

3. При виходi на пенсiю виплачувати працiвнику однор€вову допомоry в

розviрi посадового окjIаду за рахунок eкoнoMii фонду оплати працi та за рахунок
B-IacHиx коштiв.



Сtпоронu dомовtшuся:
1. Здiйснювати контроль за виконанням роботодавцем О.ЩОСШОI взятих

зобов'язань по соцiальному захисту працюючих.

Замючнi полоlкення:

З метою координацii дiяльностi щодо колективного договiрного вреryлювання
соцiально-економiчних вiдносин та вдосконаJIення соцiального партнерства
Сторони домовилися:

- створювати умови для реа.пiзацii прав та гарантiй дiяльностi ППО
<Iнваспорт>>, встановлених чинним законодавством;

- визначати посадових осiб, вiдповiдальних за виконання зобов'язань
Колективного договору.

.Щоговiр укладений у двох примiрниках, що зберiгаеться у кожноi iз CTopiH i
\{ають юридичну силу.

lozoBip пidпuсмu:

Bid робоmоdавця В i d первuн н oi' про фс п iлко в oi
орzанiзацii < Iнваспорm )

.Щ,иректор Обласноi дитячо-юнацькоi
школи осiб з iнвалiднiстю
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IIрАвилА
внутршIнього розпорядtу

для працiвникiв ОЩОСШОI

1. Загальнi полоrrсецня
1.1. Вiдповiдно до Констиryцii Украiни громадяни УкраiЪи мають право на

праIцо, тобто отриманЕя гарантов:tноi робmи з оIuIатою працi вiдповiдно до ii'
кiлькостi i не нижче встановленого державою мiнiмального розмiру, вкJIючаючи
прilво на вибiр професii, роду занять, роботи вiдповйно до покJIиканIut,
здiбностей, професiйноi пiдготовки, освiти та з урахуванЕям суспiльних потреб.

В навчЕuIьно-виховному закладi трудова дисциплiна ФуЕтусгься на
свiдомому виконаннi працiвниками cBoix сrцпrсбових обовОязкiв i е необхiдною
умовою органiзацii ефективноi працi i навчаJIьно-трец.в€шьного процесу.

Трудова дисциплiна забезпечуеться методами переконаЕня та заохочеЕнrl до
сумлiнноi працi. До порушникiв дисциплiни застосовуються заходи
дпсциплiнарного та громадського вIuIиЕу.

1.2. Цi правила вrrутрiшнього розпорядку (надаrri Правила) на Bcix
працiвникiв ОДОСШОI, незалежно вiд форми найму на робоry, а також ка Bcix
осiб, якi направленi в ОlЩОСШОI, включаючи перевiряючих.

1.3. Метою цих правил € визЕачення обов'язкiв працiвникiв ОДОСШОI,
пердбачених вiдповiдними нормами, якi встановлюють внутрiшнiй розпорядок
одосшоL

1.4. Yci питання, пов'язанi iз застосуваннrIм Правил вrrутрiшнього
розпорядку, вирiuryе директор ОДОСШОI в меж€lх наданих йому повноважень, а
також у випадках передбачених чинним законодавством i цими цравилами,
спiльно, або за погодженЕям з ППО <Iнваспорт>.

2. Порядок прпйвяття i звiльнеппя працiвникiв
2.1. Громадяни УкраiЪи вiльно обирають види дiяльностi, незабороненi

чпнним законодавством, а також професiю, мiсце роботи, вiдповiдно до освiти та
сюiч здiбностей.

Прачiвники ОДОСШОI приймаються на робоry вiдповiдно до чиЕного
тудовою з€tконодЕlвства та Статуry ОДОСШОI.

2.2. Прп прийrrятгi на робоry Bci особи, якi працевлапrюв).ються зобов'язанi
Еадаги ycTaнoBi (вiдповiдно до ч.2 ст.24 КЗпП): паспорт або iнший дочrмеЕт, що
посвiдчуе особу; трудову книжку (у разi наявностi) або вiдомостi про трулову
дir.ьнiсть з ре€стру застрахованих осiб; диплом або iншиЙ докуI\,tент про ocBiry
ш црофесiйну Йiдготовку, копii яю,rх з:lтвердr(уIоться директором ОДОСШОI i
залпшаються в особовiй справi працiвника; довiдку органiв державноi податковоi
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служби про присвоення iденмфiкацiйного коду; особисту медичну книжку
(медичний висновок) про вiдсутнiсть протипокЕвань для роботи в ycTaHoBi.

2.3. Посади ,тренерiв-вишrадачiв та iнших працiвникiв школи заrr,riцýrються
вiдповiдно вимог Закону Украihи про ocBiry, Статуту одосшоI, Колективним
договором. Розривання трудового договору з iнiцiативи роботодавця доrryскаеться
у випадках, передбачених чинними законод€lвством та умовами контракry.

Звiльнекня тренерiв-викладачiв у зв'язку iз скороченням обсяry годин
педагогiчного навантаженюI може мати мiсце тiльки в кiнцi навч,шьною року.

звiльнення ,гренерiв-викладачiв у випадках лiквiдацii одосшоI,
скороченЕя штату працiвникiв здiйснюються у вiдповiдностi з чинЕим
закоЕодавством.

2.4. Працiвниш О.ЩОСШОI можуть праIцовати за сулиiсництвом вiдповiдно
до чинного законодавства. Припинення трудового договору оформляеться
дпректором школи.

2.5. Прийняття на робоry оформляеться Еакд}ом директора одосшоI,
жrй оюлоцrуеться працiвниковi пiд розпис. Роботодавець зобов'язаний у день
звiльнення видати ПРаr{iзц14119g1 нщIежно оформлену трудову книжку. Записи про
пршчини звiльнення у трудовiй книжцi повиннi проводиться у вiдповiдностi з
формулюванЕям чинного законодавства iз посиланrrям на вiдповiдний тrункт та
статтю закону.

.Щнем звiльпенIUI ввttжа€ться останнiй день роботи.
2.6. На вимоry працiвника, який вперше приймаеться на робоry, трудова

кнюкка оформляеться роботодавцем в обов'язковому порядку не пiзнiше п'яти
.щliв пiсля прийнятгя на робоry; на працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом,
тудовi книжки веддься за осIIовним мiсцем роботи, при цьому запис у т?улову
книжку про робоry за сумiсництвом проводиться за баханням працiвника
власника.

Трудовi кЕижки зберiтаються, як доч/меtп сувороiзвiтностi ОДОСШОI.
2.7. При прийомi працiвника на робоry чи переведеннi йою в

встаIrовленому порядку па iHпry робоry директор одюсшоI (чи установлепа
mr особа) зобов'язаний:

- роз'яснити працiвниковi його права i обов'язки та icToTHi 5rмови працi,
BaBHicTb на робочому мiсцi, де BiH буде працювати, небезпечних i шкiдливих
вryобшrчrл< факгорiв та можливi наслiдки Тх впливу на здоров'я, його права i
rоrшrенсацiю за робоry в т€lких )лиовЕlх вiдповiдно до чицного законодавства i
кшективного договору;

- ознайомити працiвника з Правилами вrгугрiшнього розпорядку та
Ко;rекшвним доювором;
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- проiнсlруктувати працiвника з технiки безпеки, виробничоТ caHiTa
гiгiсни працi та протипожежноi безпеки.

2.8. Припинення трудового договору може мати мiсце лише на пiдстав
передбачених чи}lними законодавством та умовами передбаченими в KoHTpaKTi.

2.8.1. Щиректор ОЩОСШОI не може бути звiльнений без вид.lt
начЕцьником зрцФксоI <<Iнваспорт>> вiдповiдного накФу. Розiрвання трудов(
договору з iнiцiативи роботодавця допускаеться у випадках, передбачен
чинними законодавством та умовами контракту.

2,9. Вiйськослужбовцi звiльненi iз збройних сил Украiъи, прикордонних с
УкраiЪи, МНС, управлiння охорони вищих посадових осiб УкраiЪи, iнш
вiйськових формувань, створеIrих вiдповiдно до законодавства Украiни,
вiйськовозобов'язанi представляють особисто вiйськовий квиток.

2.9.1 Особи, якi влаштовуються на роботу, що вимагае спецiальних знаl
зобов'язанi надати вiдповiднi документи про ocBiTy чи професiйну пiдготов
(диплом, атестат, посвiдчення тощо), копii яких завiряеться директорlодосшоI i зберiгаються в особовiй справi працiвника.

При укладаннi трулового договору забороняеться:
- вимагати вiд ycix, якi поступають на роботу, вiдомостi про ix партiйr

нацiональну належнiсть та документи, подання яких не передбачено чиннл
законодавством.

3. Осповцi права та обовrязки працiвнпкiв
3.1. Працiвники ОДОСШОI мають лраво на:
- захист професiйноi честi i гiдностi;
- вiльний вибiр форм, методiв, засобiв навчальЕо-тренувrшьного процес

виrlвJIеняя педагогiчноi iнiцiативи (для тренерiв-викладачiв);
_ r{асть у громадському самоврядуваннi;
- користуватися подовженою оплачуваною вiдпусткою, пiдвищення

tвапiфiкацii, перепiдготовкою тощо.
3.2. Працiвники ОДОСШОI зобов'язанi:
- працювати срллiнно, виконувати встановлений режим

Статуry одюсшоI, правила вну.rрiшнього розпорядку,
роботи, вимоl
дотримувати(

Лrсциrшiни працi;
- виконувати вимоги з охорони пРацi, технiки безпеки, виробничоi caHiTapi

протипожежноТ безпеки, передбаченi вiдповiдними правилами та iнструкцiями;
- берегти обладнання, iHBeHTap, матерiа-ли. виховувати в Y^rHiB - спортсменi

береж.пиве ставлення до майна ОДОСШОI.
з.3. Тренери-викладачi повиннi забезпечувати умови для засво€нн

вI.*омtlцями навчЕLпьних програм та сприяти розвитку здiбностей учнir;порсменiв:
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- настановленнями та особистиМ прикладоМ затверджуваТИ ПОВаry Дl
принципiв загальнолюдськоi моралi;

- виховувати поваry до батькiв культурно-цацiональних цiнностей т;
державних символiв УкраiЪи;

- дотримуватись педагогiчноi етики, моралi, поважати гiднiсть вихованцiв;- захищати учнiв-спортсменiв вiд будь-яких фор' фiзичного абl
психологiчногО насильства, запобiгати вживання ними чlлкоголю, наркотикiв
iншим шкiдливим звичкам.

З.4. Коло обов'язкiв (робiт), що ix виконуе працiвник за сво€к
спецiмьнiстю, ква.пiфiкацii чи по видам, визнача€ться посадовими iнструкцiямл
одюсшоI, Правилами вну,грiшнього розпорядку та умовами контракту, де ц.
обов'язки конкретизуються.

4. OcHoBHi обов'язки роботодавця
4. 1. Роботодавець зобов'язаний:
- забезпечити необхiднi органiзацiйнi та економiчнi умови для проведеннл

навч€lльно-,тренувzUIьного процесу, ефективноi роботи тренерiв-викладачiв та
iнших працiвникiв вiдповiдно до ix спецiальностi чи квалiфiкацii;

- удоскон€rлювати органiзацiю навчЕUIьно-тренувЕIJIьЕого гrроцесу,
впроваджувати у практику кращий досвiд роботи, пропозицii працiвникiв,
спрямованi на покращеЕIuI роботи ОДЮСШОI;

- визначити тренерам-викJIадачап4 робочi мiсця, забезпечити ix необхiдним
спортивним iHBeHTapeM та обладнанням;

- органiзувати атестацiю тренерiв-викладачiв;
- доводити до вiдома ,тренерiв-вишrадачiв 

у кiнцi навчального року (перед
,-riтньою вiдпусткою) opieHToBHe педагогiчне навантаження на насryпний piK;

- надавати заробiтну плату працiвникам О{юсшоI у встановленi строки
:вiчi на мiсяць;

- надаватИ вiдпустки BciM працiвникам вiдповiдно до графiку вiдпусток;- забезпечити умови технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, наJIежне
техлiчне обладнання Bcix робочих мiсць, створити здоровi та безпечнi умовипраri, необхiднi для виконаннrI працiвниками трудових обов'язкiв;

- дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби
шо.lо вдоскондIення управлiння, змiцнення трудовоi та договiрноi дисциплiни;

- дотримуватись умов Колективного договору, чуйно ставитись до потреб
працiвникiв одосшоI, спортсменiв з iнвалiднiстю, забезпечувати надаЕнJt
працiвникам пiльг та привiлеiЪ;

- своечасно надавати державним органам та
ETllEoBJIerтy статистичЕу та бухгалтерсьry звiтнiсть, а

вищестоящiй органiзацiТ
також iншi вiдомостi про
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роботу i стан навчrшьно-тренувального процесу одюсшоI, передбачен
Статутом, Колективним договором та iншими докумеЕтами.

5. Робочий час i його використання
5,1, fuя адмiнiстративно-обслуговуючого персонаJIу встановлюють

п'ятиденний робочий тиждень з двома вихiдними оr"r", тривалiсть яко
визначаеться чиt{Еим законодавством.

Робочий день встановлю€ться з 9.00 до l8.00 годин, обiдня перерва з 13.(
до l4.00 годин.

!ля окремих працiвникiв О.ЩЮСШОI умовами контракту чи наказо
директора одосшоI може бутИ передбачений iнший режим роОоr".5-2. !дя тренерiв-викладачiв одюсшоI встановлю€ться Iцестиденнй
робочий тиждень з одним вихiдним днем.

початок i закiнчення навчально-тренувальних занять в групах визначають(
розкладом занять, який затверДжуеться директором одюсшоI.

в мех<ах робочого дня тренери-викладачi повиннi вести Bci види навчаJIьн(
TpeHrBrbHoI роботи вiдповiдно до посади та навч€Uтьного плану.

Д'я окремих тренерiв-викладачiв може бути передбачепий iнший режиl
роботи, вкJIюч€lючи вихiдний день, що обумовлюеться розкпадом занять.5,з, ПрИ вiлсутностi тренера-викJIадача або iншого працiвникz
роботодавець зобов'язаний по мож'ивостi, TepMiHoBo вжити заходiu щодо йо.,
заviни iншим тренером-викJIадачем чл працiвником.

5.4. Надурочна робота у вихiднi та святковi днi не допуска€ться.
ЗаЛУT еННЯ ОКРеМИХ Працiвникiв до роботи в установленi вихiднi та святков:Hi дgлуgцхеться у виняткових випадках, передбачених законодавством, згiднt

н.lI(азу директора одюсшоI та за погодженням з ППО <<Iнваспорт>.
робота у вихiдний день компенсуеться згiдно чинного законодавства.
робота тренера-виIо,Iадача у вихiднi та святковi днi, зокрема участь разом :коуандою у змаганнях чи iнших спортивно-масOвих заходах, проводиться згiдно,

каjIендарним планом спортивно-масових заходiв на pik та Haka.o' дирекгорuодюсшоI.
5.5. Пiд час канir<ул, що не збiгаеться з черговою вiдпусткою, дирекгоFодюсшоI зzшучае тренерiв-вик.падачiв до непедагогiчноi, органiзацiйноi роботита роботи по ремонту примiщень i спортивних баз в межах 

"uay, 
що не lIеревиIцу€

ix педагогiчного навантаженшI до початку канiкул.
5.6. Графiк надання щорiчних вiдпусток погодяq/€ться з ППО <<lнваспоро>

на ко;t<ний календарний piK.
5.7. Тренерам-викJIадачам заборопяеться:
- змiпювати на свiй розсуд встановлений

грфiк роботи;
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працlвникlв;
- змiнювати встановлений режим нЕвчiлльно-тренув€шьноi роботи в
- змiЕювати без дозвоrry роботодавця мiсце проведенця занять.
5.8. Забороняеться в робочий час:
- вiдволiкати тренерiв-викладачiв вiд iх безпосереднiх обов'язкiв для участiв рiзних господарських роботах чи заходах, не пов'язаних з навчi}льно-

тренувirльним процесом;
- вiдволiкати працiвникiв одюсшоI вiд виконання обов'язкiв, за винятком

випадкiв, передбачених чинним законодавством,
5,9. CTopoHHi особи, в тому числi перевiряючи, можуть бути присутнiми пiд

час заюrть в групl тйьIФr в присутностi директора одюсшоI чи його
заступника.

вхiд в груrry пiсля початку занять дозволяеться, як виняток. тiльки
лiрекгору ОДОСШОI, його засryпнику.

Не iозволясгюя робити тренерам-викJIадачам зауважеЕня з приводу ix
робогв пiл час проведеrrня навч€tльно-тренув€lльних заIUIть в присутностi учнiв-
спорrcменiв.

- передоручати виконання cBoix функцiонаllьних обов'язкiв на iнших

групах;

6. Заохочення за уепiхи в роботi
6.1. За зразкове, сумлiнне виконання cBoix обов'язкiв, багаторiчну,

бездоганну працю, новаторство в працi i за iншi досягнення в роботi можуть
зirстосовуватись заохоченЕя, зоцрема:

- оголошенIut Подяки;

- нагородження цiнними подарунками;
- виплата премiй;
- iншi види заохочень за рiшенням зборiв колективу чи ПедагогiчноТ Ради,
6-2. За досягненнr{ високих результатiв у навчаннi i вихованнi учнiв-

спортсменiв одосшоI, працiвники одюсшоI можуть бути представленi до
нагородженнJI державними нагородами, лрисво€ння почесних звань, вiдзначення
_]ержT вними чи iншими нагородами чи iншими видами матерiального i
чормьного заохочення.

б.3. Працiвникам, якi успiшно i сумлiнно виконують своi службовi
обов'язюл, надаються в першу черry переваrи i соцiаlrьнi пiльм в межах
tк)вшовФкень одосшоI i за рахунок i'i коштiв.

6.4. ЗаохоченшI оюлоuýrютьсЯ в наказi, доводяться до вiдому всього
цrлеImиву одосшоI i заносяться до трудовоi книжки працiвника.

- наюродження Грамотами, Почесними грамотами,,Щипломами;

-L4-



7. Стягrrеншя за порушепня трудовоi дrrсцrrплiпп
7.1, За порушенrrя трудовоi дисциплiни до працiвника може буги

застосовatно один iз таких видiв стягнеЕня:
- догана;
- звiльнення з роботи.
Звiльнення, як дисцигlлiнарЕе стяrчеЕIUI може бути застосовано згiдно

чиЕного законодЕlвства.

7.2. Щисrцпплiнарне стягнеЕнrI оголошуеться наказом директора одосшоIi доводяться до вiдома працiвника (пiд розпис) i колекшву.
7.3. Працiвники обранi до скJIаду ППо <IнваспорD), можуть бути пiдданi

дисципrriнарному стягнеЕню згiдно чинною закоЕодавств€t.
7.4, Що застосування дисциплiнарного стягЕеIIня роботодавець повине}l

зажадати вiд порушника труловоI дисциплiни письмового поясненIUI.
у випадку вiдмови працiвника Еадати письмовi поясненЕrI, скпадаеться

вiдповiдний акт.
7,5. Дисциплiнарнi стягнеЕЕя застосовуються роботодавцем вiдповiдно до

чинного закоЕодавства.

ПРАВИЛА ВНУТРIШНЬОГО РОЗПОРЯЩУ ОДЮСШОI

ВИВIШУЮТЬСЯ В ОДОСШОI НА ВИДIОМУ МIСЦ

_15_



flодаток Nч 2 Ерджую
фжна

дитлчо одюсшоI
/Т"r""чАЛТУнIНА

2022 року

Комплекснпх заходiв з охорони працi на 2022 piK

(00р

0gб ]
0дю(u

Ход
25ц961?

N9

п/п
Найменування заходiв TepMiH

викоЕаt!ня
Затрати, грн. Вйповйальн

ий за
виконання

l. Провести ан.rлiз стану охорони працi
за piк та виконання (fIлану
комплексних заходiв з охорони працi>

Сiчень IHcTpyKTop-
методист

2. .Що укладання нового колективного
договору пiдгоryвати пропозицii до
роздiлу (Охорона працi)

Сiчень-
лютий

IHcTpyKTop-
методист

J. Органiзувати та провести вивчення
Еових (Правил технiчноi експлуатацii
електроустановок споживачiв)

Лютий IHcTpyKTop-
методист

4. Проведення навчання з питань
охорони працi на тему:
- ЕлектрЬбезпека. OcнoBrri заходи по
забезпеченню елекгробезпеки ;

- OcHoBHi шкiдливi виробничi фактори
умов працi Правила надання першоi
медичнот допомоги

Сiчень

Вересень

IHcTpyKTop-
методист

Лiкар

5, Проведення бесiд з технiки безпеки пiд
час проведенIUI навч€Uтьно-
треIIув€rльного процесу та про правила
поведiнки пiд час виi'здiв на змагання.

Прmягом
року

Тренери-
викJIадачi

одюсшоI

6. ,.Щоукомплекryвати аптечку
необхiдними матерi€rлами по наданню
першоi медичноi допомоги,
вiтамiнiзацii ;rчнiв-спортсменiв

Згiдно
плану

асиг}rувань

15000,00 Лiкар

7. Проведення медиЕIного огляду
працiвЕикiв, COVID 19 профiлактика
та вакцинацiя.

Пiсля
закiнчення
TepMiHy дi'i

згiдно
кошторису

Лiкар

8. Проведення медичного огляду та
страхування спортсменiв

Протягом
року

згiдно
кошторису

Лiкар

). Проведепня iнструктажу по
протипожежнiй безпецi у службових та
конторських примiщеннях

Серпень IHcTpyKTop-
методист

0. Систематично проводити аналiз стану
охорони працi та невиробничого
травмамзму

Щомiсяця IHcTpyKTop-
методист

16



,Щодаток Nч З

ьний цЕнтр 3

0(lБ з lн8Ал|днl(тю
<lH8A(ilOPTl

(Iнвасп oI
Алт}rriна

року

о премlювання та надання матерiальноТ допомоги
працiвяпкам ОДОСШОI

1. Фонд прмiювання та надання допомоги утворюеться за р:жунок eKoHoMii Фонду
заробiтноi плати. перелбаченоТ штатним розписом i тарифiкацiЙнпй 

"nrn"*o" 
TpeHepiB-

викладачiв та за paxlTroк коштiв, передбаченим кошторисом видiткiв за piK.
2. Премiювання здiйснюеться:
- за п iдсуъ.t кам н та досягненнями у прачi:
- за oKpMi одноразовi високi досягнення;
_ з нzгоди державних свят;
- з Еагоди професiйного свята;
- з нагоди ювiлейних дат;
- при виходi на пенсiю;
- у випадку стихiйного лиха, Еещасного випадку тощо.
3, Матерiальна допомога надаеться:
- працiвникам, Що Йдуrь у основну щорiчну вiдпустку - на оздоровлення в розмiрi

посадового окJIаду;
- у виrlадку cMepTi батькiв або членiв ciM'i ;
- тяжкоi хвороби працiвникiв;
- при досягненнi ювiлейного BiKy (жiнки 55 poKiB, чоловiки 60 poKiB);
- одноразова матерiальна допомога по сiмейним обставицам.
4. Премii тренеРаI\4-ВИКJIаДаЧам надаються з урахувarнням тtжих показникiв:
- piBeHb спортивних ре3ультатiв i зайнятих мiсць вихов{rнцями на офiцiйних змаганнях;
- пiдготовка спортсменiв до складу збiрноi команди Украiни;
- пiдготовка спортсменiв-рОзрядникiв, майстрiв спорту Украiни, заслужених мйстрiв

спорту УкраiЪи;
- срллiнне виконitння посадових обов'язкiв;
- данi aKTiB перевiрок навчztльно-тенувмьних занять.
5. Адмiнiстрацiя школи премiюсться за тtlкими показниками:
- виконання посадових обов'язкiв;
- тудова i виконавська дисцигшiна;
- данi звiтiв, облiку, аюiв перевiрок.

. 6. Прмiя виплачуеться прачiвникам за фаrгично вiдпрацьований час, а також
звiлькеним з роботи з повахних причин (призов Hi вiйськовi 

"оу*Оу, 
вступ до навчalльного

закJIаду, вихiд на пенсiю, перемiщенЕя по слухбi). Звiльненим з iнrпих причин премiя не
виплачу€ться.

7. Розмiр премii та матерiальноi допомоги, що видiляються, погоджусться з первинною
профспiлковою органiзацiею кIнваспорт>.

8. Персональна вйповйальнiсть з:l визначенIul розмiру премii або матерiальноi допомоги
ПОКЛаДаСТЬСЯ На ДИРеКТОРа ОДЮСШОl, За ДОтримання виплат премii i MaTepia.,TbHoi допомоги в
межах fi:UIвного фонду оплати працi - на головного бухгалтера.

9. Виплата щорiчноi грошовоi винaгороди ,u cy"oinry працю, зрапкове виконаншI
СЛУЖбОВИХ ОбОВ'ЯЗКiВ ОКРемИми категорiями працiвникiв 

"rroprr"orn* 
ш*iл ycix типiв шкiл

проводиться у вiдповiдальностi до наказу !ержсомспорry Nч 2850 вiл 29.12.200i року.

,ооЬИrо
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