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колЕктивнийдоговIр
Мiж роботодавцем в особi начальника ЗРЩФКСОI

*Iнваспорт) та виборним органом
первинноi профспiлковоi органiзацii.

на2022 р. - 202б р.
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роздIл 1

I. Загальнi положеЕня

Ро бо mоd ав е ць з о бов'язу еmься :

l .Забезпечити ефективнiсть дiяльностi Закарпатського регiонального центру з
фiзичноi культури i спорту осiб з iнвалiднiстю <<Iнваспорт) виходячи з
фактичних обсягiв фiнансування та рацiонального використаЕЕя
позабюджетних коштiв.
2.Створити належнi умови працiвникам для продуктивноi працi та виконання
функцiональних обов"язкiв.

В uборн uй ор?ан перв aшHoi профспiлковоi орzанiза цii зобов'язу€mься:

1. Виконувати дору.rенi роботи у вiдповiдностi до завдань посадових та
iншrх iнструкцiй КЗПП;

2. ,,Щотримуватись трудовоi дисциплiни та вимог охороIrи працi.
3.Сприяти виконанню бюджеry, здiйснювати коЕтроль за ефективним
використанням фiнансових та матерiальних pecypciB.
4.Здiйснювати контроль за дотримуванЕям закоцодавчих i Еормативних aKTiB з
питань оплати працi та зайнятостi працiвникiв ЗРЦФКСОI <<Iнваспорт>>;

5.Представляти та вiдстоювати iнтереси працюючих у вiдповiдностi з
прийнятими в даному.Щоговорi Положеннями i зобов"язаннями роботодавця, а

Колективний договiр е нормативним документом , що регламенryе трудовi
та соцiально-економiчнi стосунки мiж роботодавцем i представником виборчого
органу первинноi профспiлковоi органiзацii якиЙ представляе iнтереси Bcix
працiвникiв.

Колективний договiр (дшi -.Щоговiр) укладено вiдповiдно до законiв
Украiни <Про труловi колективи в YKpaiHb>, <<Про колективнi договори i угоди>>,
та iнших законодавчих aKTiB мiж роботодавцем - Закарпатським регiональним
центром з фiзичноi культури i спорry осiб з iнвалiднiстю <<Iнваспорт> в особi
начаJIьЕика Чегiля Андрiя Андрiйовича - з однiеi сторони та виборним органом
первинноi профспiлковоi органiзацiт Закарпатського регiонального центру з
фiзичноi культури i спорту осiб з iнвалiднiстю <<Iнваспорт> в особi Блюсовича
Зiновiйовича Iвановича - з другоi стороЕи (далi Сторони).

.Щоговiр приймаеться TepMiHoM на п'ять poKiB, набирае чинцостi з дня його
пiдписання i дiе до прийняття нового колективного договору, або за перегляду
цьоrc договору.

Змiни в Щоговiр можуть бути BHeceHi при погодженi CTopiH i затвердженi
на засiданнi виборного органу первинноi профспiлковоi органiзацii.

Обов'язки cTopiH.

сторони зобов'язанi дотримуватись в повному обсязi взятих на себе зобов'язань.

при ix порушеннi вимагати усунення виявлеIlих порушень в мiсячний TepMiH.
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Сmоронu lомовuлuся:

1.Сприяти змiцненшо трудовоi дисцитrлiни,удосконаJIеЕню роботипрацiвникiв, пiдвищенню матерiапrьних pecypciB, збереженй майна.
2.Запобiгати виникненню колективцих fiндивiдуальних спорiв. .Щомагатисявирiшення Bcix розбiжностей шляхом п.р".о"ф, i консультацi;; 

-_"

двотижневий TepMiH з дня звернення чи поданюI iншоi СЬорони.

Роздiл II

Труdовuй doeoBip, mpydoBi BidHocaшu, реrrсuлrч працi mа вiОпочuнtу.

Сторони домовились про те, щ роботодавець та виборний орган первинноi
профспiлковОх органiзацii зобов'яз)rються викоЕувати оЪов'язки згiдцЪ вимог
посадових iнструкцiй, квалiфiкацiею, з дотриманням встановJIеЕого
вrтутрiшнього трудового розпорядку, а робЬтодавець зобов'язуеться
виппачвати заробiтку гrлаry, забезпечувати на-тrежцi рлови пiацi, передбаченi
зilконодавством про працю, Колективним договором.

ТрудовиЙ договiр (контракт) укпадаеться в письмовiй формi на
невизначений TepMiH Еа викоЕанIш певноi роботи. При укладаннi трудового
д9гочорУ забороняеться.вимагати вiд осiб, KoTpi посryпають на робф,вiдомостей та документiв, якi не передбаченi 

"r*,""* 
законодавством.

строк випробуванIrrI при прийняттi на робоry працiвникiв не може
перевищувати трьох мiсяцiв, а в окремих випадк:rх може бути продовжений за
згодою профспiлкового KoMiTery до шести мiсяцiв. ПрацiвникпlЬ,rр*о
розiрвати трудовий договiр, укладений на невизначений TepMiH, пойр.дr"-,
про це Роботодавця письмово у встановлеЕий законодавством строк.

У разi виробничоi потреби роботодавець мае право звiльнити,
переводитИ працiвникiВ на необумовлену трудовим договором робоry в тiй же
ycTaHoBi зi збереженням середньомiсяч"ого заробiтку згiд"Ъ КЗЪП УкраiЪи.

встановити:
- 40 годинний робочий тиждець для адмiнiстративно - обсrryговуючого

персонtшу;
- 24 годинний робочий тиждень на повну ставку для тренерiв-вик.падачiв;- 12 годинний робочий тиждеЕь на 0,5 ставки лля тренерiв-викладачiв;- б годинний робочий тюкдень на0,25 стЕlвки дп",р"".ii"-ви*ладачiв;- встановити щорiчну основну вiдтryстку для Bcix працiвникiв зрцФксоi

<<Iнваспорт>> трива;riстю 24 каlrендарних днi, залежно вiд виду трудового
договорУ та фактично вiдпрацьованого часу; а для iHBalriдi" п"р*оi,u
др)гоi групи - 30 календарних днiво TpeTboi - 26 календарних !HiB.
Надавати працiвникам додатковi щорiчнi оплачуванi вiдпустки :- начальЕику - 7 днiв;- головному бухгалтеру - 7 днiв;- нач€шьнику оргавiзацiйно-методичного вiддirry - 7 днiв;- начЕrльЕику навчально-спортивцого вiддiлу - 7 днiв;- фахiвцям-7днiв;- тренерам-викладачам - 4 днi;
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- водiю-4дпi;
- тренерам-викладачам - 4 днi;- фахiвцям - 4 днi працюючим бiльше половини робочого часу.

Керуючись !СонПiН з,З.2,0О7-98 та Правил Nэ65, а також листа Мiнсоцполiтики
вiд 1 1.08.20 14р. JФ348/1 3/l 16-14;

- жiнцi, яка працю€ i мае двох, або бiльше дiтей BiKoM до 15 рокiв,або дитину-iнвалiда, або яка усиновила дитину, одинокiй MaTepi, батьковi, 
"к"й 

uи*очу.
дитину без MaTepi (у тому числi й у разi тривалого перебування MaTepi в
лiкувальномУ закладi), а такоЖ oaobi, 

""u "a"nu 
дrrr"у пiд опiку, чи одному iзприйомниХ батькiВ - 10 календарних днiв без урахування святкових i неробочих

днiв (ст.. 19 Закону УкраiЪи кПро вiдпустки). '

Додатковi вiдпустки надаються працiвникам зрцФксоI <<Iнваспорт>>
незалежно вiд трудового договору та фактично вiдпрацьованого часу.
_ Затверджувати зо погоджеЕням з профспiлковим KoMiTeToM щЬрiчно, не

пiзнiшrе 15 сiчня графiк вiдпусток на потЪчний piK. Надавати *йпi^ uiony.ro,
працiвникам згiдно з графiком вiдпусток.

надавати оплачуванi вiдпустки працiвникам за ix змвами у випадках:- батьковi при народженнi дитини - 3 днi;- шлюбу працiвника, або його дiтей - 3 днi- поховання родичiв першого ступеня рiдства
(батьки, чоловiк, дружина,дiти) - 3 днi- 01 вересня - жiнкам, дiти яких навчаються у l - 3 класах, якщо цей деньприпадае на робочий день.

надавати працiвникам за сiмейними обставинами та за ii бажанням i
погодженшIм з начальником ЗРI_{ФКСОI <Iнваспорт> вiдпустку без
збереження заробiтноi плати TepMiHoM до 15 **одчрrr"* днiв на piK.

Ро бо mоlав е ць зо б ов''язу еmься

1. Забезпечити повну i стабiльну зайнятiсть i використання працюючих увiдповiдностi з ix професiею, квалiфiкацiею, тру!ови, до.оЪороr;2. Повiдомляти виборниЙ орган первинноi профспiлковоi'органiзацii не
пiзнiше, нiж за два мiсяцi про HaMip змiнити сlруктуру роботи i форму
управлiння , що мае потягнути за собою з"irr"пЬнrr, пiЙiвникiв, або
тимчасове звiльнення вiд роботи.

У випадку ст.,42 - скорочення робочих мiсць, передбачаються заходи з
перерозподiлу трудових pecypciB:

а) скорочення робочого дня або гнучкого графiку роботи;
б) першочерговому звiльненню тимчасово працюючих, працюючих за

сумiсництвом;
в)наданню перцочергового замовлення вакансiй звiльненими

працiвниками;
г) наданню права жiнкам, що мають дiтей до б poKiB неоплачуваноi
вiдпустки по догляду за дитиною;



э
д) роботодовець надас переважне право залишитися на роботi, при
скороченнi чисельностi чи штату працiвникам з бiльш urao*oro 

-

квалiфiкацiею i продуктивностi працi.

В uборн ай opzat перв uшHoi профспiлковоt ореанiза цii зобов'язуеmься

1. Здiйслювати контролЬ за дотриманЮIм законодавства з питань робочогочасу i часу вiдпочинку.

роздIл пI
Оплата працi.

Сmорона dомовшluся:
l. Здiйснювати заходи щодо удосконаJIенIUI оплати працi, посилення iT

ролi в ефективностi роботи працiвникiв зрцФксоi <Iнваспорт>.
2. У зв'язку iз змiною мiнiмального розмiру заробiтноi плати проводити

Перегляд посадових окладiв працiвникiв та, в разi необхiдностi, проводити змiни
\, штатному розписi.

Ро б о tпо d ав е ць з о бо в'язуеmься :

1. Здiйснювати виплату заробiтноi плати в робочi днi двiчi на мiсяць:
- за першу половину - 15 числа;
- остаточну виплату - 30 числа поточного мiсяця.

__ 2. Виплачувати заробiтну плату напередоднi, а в разi коли день ii виплати
збiгасться з вихiдними, святковими або неробочими днями.

3.нормування i оплата працi, встановлення форми, системи, обсягiв
заробiтноi плати та iнших трудових виплат, допrrаi, надбавок, премiй та iнше ,
проводити оплату працi у вiдповiдностi до чинного законодавства та
нор}lативних документiв .Щержавного KoMiTery Укра'rhи з питань фiзичноi
I+,_lьryри i спорry, Положення про премiювання, iншими до*уr""rчr" -
_]о_]атками колективного договору з профспiлковим KoMiTeToM.

в uборнuй ор?ан перванноi профспiлковоi орzанiзацi|i зобов'язуеmься:

1. Здiйснювати контроль за дотримуванням законодавства з питань оплати
працi та своечасноi виплати заробiтноi плати.

2. Внести пропозицii щодо удосконалення оплати працi, встановленнJI
доплат i надбавок до посадових окладiв, надання пiльг працiвникам.

роздIлry

Умовu працi

Сторони визначають cBoiM обов'язком спiвпрацювати в галузi охорони
працi, державна полiтика якоi базусться на принципi прiоритетiв життя i Ъдоров'я
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працiвникiв по вiдношенню до результатiв дiяльностi органiзацii, повноi
вiдповiдальностi адмiнiстрацii за створення безпечних i нешкiдливих умов працi.

Р об оmоdав е ць з о бо в'язу еmься :

1. З метою створення нормальних умов працi:
- забезпечити працiвникiв зрцФксоI <<Iнваспорт>> в необхiднiй кiлькостi

канцтоварами, журналами облiку роботи навчЕIльних груп;
- придбати, для надання першоi необхiдноi допомоги медикаменти та

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

надання першоi медичноi допомоги.

в uборнuй ор2ан первuнно'i профспiлковоi орzанiзацit зобов'язуеmься:

1.здiйснювати контроль за дотримуванням законодавства про охорону
працi.

2. Представляти iнтереси працiвникiв у вирiшеннi спiрних питань з охорони
прац1.

роздIл ч

Соцiальнuй захuсm mа заdоволення lуховнаж поtпреб

Ро б оmоd ав е ць з о бо в'язу еmь ся :

1. Надавати працiвникам, якi працюють за основним мiсцем роботи
rrатерiальну допомоry на оздоровлення у розмiрi не бiльше нiж один посадовий
окrI4д при наданнi щорiчноi вiдтryстки.

2. При HMBHocTi фiнансовоi можливостi за pElxyнoк власних коштiв
паlцавати матерiальЕу допомоry до ювiлейних дат: 50, 60, 70 poKiB у граIrиlIному
pфMipi посадового окJIаду.

3. При виходi працiвнимка на пенсiю виIшачувати йому одноразову
допомоry в розмиiрi посадового окJIаду за рахуЕок eKoHoMii фонду оплати працi
та:в pilxyнoк власних коштiв.

Сmоронu dомовtлluся:

l. Здiйснювати контроль за виконанням керiвництвом ЗРI]ФКСОI
<Iнваспорт> взятих зобов'язань по соцiальному захисту працюючих.

З метою координацii дiяльностi щодо колективного договору
вреryлювання соцiально-економiчних вiдносин та вдоскон€tлення соцiального
партнерства Сторонидомовилися:

3 а tац ю ч н i п оло хtt е н ня :
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- створити умови для реалiзацii прав та гарантiй дiяльностi профспiлкового
rorriTeTy, встановлених чинним законодавством1

- визначити посадових осiб, вiдповiдальних за виконання зобов'язань
Ко_rективного договору;

- двiчi на pik розглядати виконання положень Колективного договору за
з]з€\lною згодою CTopiH.

!оговiр укладений у двох примiрниках9 що зберiгаеться у кожноi iз CTopiH i
\I:ioтb одинакову юридичну силу.

lozoBip пidпuсалц:
вiд первинноi профспiлковоi

органiзацii
Голова виборно
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!одаток l
Затiерлжую>:

Робото

плАн
Комплексних заходiв з охорони працi

На 2022 - 2026 роки

Найменування заходiв

Провести аналiз стану охорони працi за piK
та виконання <Плану комплексних заходiв з

] До укJIадання нового колективного
.]оговору пiдготувати пропозицii до роздiлу(ох

! Органiзувати та провести вивчення нових
правил технiчноi експлуатацii
e_]eкTpoycтaнoBoк споживачlв
Проведення навчання з питань охоронь
працi на тему:
- еrектробезпека. OcHoBHi заходи по
забезпеченню електробезпеки;
- ocHoBHi шкiдливi виробничi фактори умов
працi (освiтленiсть, електромагнiтне
вхпромiнювання, iх утворення та можливий
вплив на працюючих);
- правила надання першоi медичноi
JОПОМОГИ ПРИ нещасних випадках.

5 Проведення бесiд з технiки безпеки пiд час
прведення - тренув€rльного процесу та
бесiд про правила поведiнки пiд час виiЪдiв
на змагання.
.Щоукомплектувати або придбати алтечки
необхiдними матерiалами по наданню

Вiдповiдальний
виконання

сlчень Вiдповiдальний за
охорону працi

сlчень вiдповiдальний за
охорону працi

вiдповiдальний
охорону працi

Березень

Жовтень

л истопад

Вiдповiдальний
охорону працi

Тренери-
викладачi
зрцФксоI

першоl медичноl допомоги

l
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Проведення медичЕого огляду працiвникiв серпень Лiкар
] Проведення медичного огляду спортсменiв

та страхування спортсменiв
Протяго
м року

лiкар

Проведення iнструктажу з протипожежноi
безпеки у службових примiщеннях

серпень Вiдповiдальний за
охорону працi

l0 Систематично проводити аналiз стану
охорони працi та невиробничого
травмвтизму

щомiсiця Вiдповйальний за
охорону працi
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.Щодаток 2

_ _: . o_]/t(eнo>

ПОЛОЖЕННЯ
Про премiюванпя Закарпатського регiопального центРу з фiзпчноiкультури i спорry осiб з iнвалiднiстю <<Iнваспортr, на 202Ъ piK.

t- fuч премiювання утворюеться за р€жунок ekoHoMii фонду заробiтнох плати,
пере:баченоi штатниМ розписоМ i тарифiкацiйним списком тренЪрiв-викладачiв,

- п п1,Iсумками роботи за певний перiод;
- . -:- О_]И ДеРЖаВНИХ СВЯТ;
- - ,::о.]и професiЙного свята;
- - _-_:- о_]и ювiлейних дат;
- :,, вlIходi на пенсiю;
- , :.::laJкy стихiйного лиха,нещасного випадку, тощо;,'.l.:ерiальна 

допомога надаеться:
- ]чпlRIл{кам, що йдуть в ocнoBlry щорiчну вiдгryстку - на оздоровлення вblipi посадового окладу;
-J вsпадку cMepTi батькiв або членiв ix ciM'i;
- -, -.-_.Т хвороби працiвникiв;
-пF Jосягненнi ювiлейного BiKy (жiнки 55 poKiB, чоловiки б0 poKiB);
- аIяорiвова матерiальна допомога у зв>язку iз сiмейними обсiавинами.{ Iфемii тренерам-викладачам надаються з BpaxyBaHHrIM таких показникiв:
- PrEeIЪ спортивних результатiв i зайнятих мiсць вихованцями на офiцiйних
_ -]:_-::ННЯХ;

- :_::отовка висококвалiфiкованих спортсменiв до складу збiрноi команди
,'..:зiни;
- ,.-готовка спортсменiв-розрядникiв, майстрiв спорту, МСМК, ЗМС;
- :,. l.:.-:iHHe виконання посадових обов'язкiв;
- _:n;1\ aKTiB перевiрок тренувальних занять.
: .:*l.:iнiстративно-господарський персонал премiюеться за такими' . : :; 1;l ка\lи:
- : .]:.-.'",oBicHe виконання посадових обов'язкiв;
- --:.,:]зJ i виконавська дисциплiна;

-: : :зхчнок коштiв, передбачених
- _:еrriювання здiйснюеться:

кошторисом видаткiв на piK.



tl
:.__: звiтiв, облiку, aKTiB перевiрок;
: i: Jt]Kз професiЙна маЙстернiсть.

б_.ГIр""i" виплачуеться працiвникам за фактично вiдпрацьований час, а також*Lънеrпrм з роботи з поRЕDкних.rр"""rlпрrrов ца вiйськоrу 
"ny*Oy, "..у., ооьЕого закладу, вихiд на пенсiю, перемiщення no 

"rry*bi;. 
i"iп"r.rй.

причиц премiя не виплачуеться
премii та матерiальноi допомоги, що видiляеться, погоджуеться зю профспiлковою органiзацiею <Iнваспорт>.

ьна вiдповiдальнiсть за визначення poiMipy поклада€ться назрцФксо_I <<Iнваспорт>, за дотриманням виплат в межах цмвного
- на головного бlхгалтера регiонального цеЕтру.
пата щорiчноi грошовоi винагороди за супллiнfrпрацю, зразкове

службових обов'язкiв окремйми *ui..opirr" працiвникiв центру
:я у вiдповiдностi до Еаказу держкомсфту вi'д29.12.2002року

Ухвалено
На зборах працiвникiв колективч

секретар .6.рь /фi::::lакъffiI
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Додаток 3

ПОГОДЖЕНО

з.1

прАвилА
ВНУТРIШНЪОГО РОЗПОРЯДКУ

Щля працiвникiв ЗРЩФКСI <Iнваспорт>

;'фф"*,
,ооЪТrrо
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змIст

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

, Вiдповiдно до чинного законодавст,ва Украiни з метою забезлечення:. ]Il\lання труловоТ дисциплiни. пiдвиrцення якостi та Продуктивностi працi, а
::::o,t рацiонального використання робочого часу прачiвникамиЗРt{ФКСоI
_Iнваспорт> (лалi за текстом "I{eHTp") запроваджуються цi правила
: --, трiшнього трудового розпорядку.
. i- Правила внутрiшнього трудового розпорядку (далi за текстом - ''Правила'')
"1::t)Tb на MeTi забезпечення чiткоi органiзаuii прачi, належних безпечних умов-:зцi. пiдвиЩення iT продук,I,ивностi та ефектrrвностi, рацiон€шьне використання
:.,,tlочого часу. зм iuнен ня Tpl-roBoi _f ис ци п_r itltt.

_:. Трулова дисциплiна забезпечусться створенням необхiдних органiзацiйних та
:, ]номiчних умов для нормальноТ високопродуктивноi робоru, свiдомим
_-j3-1енням до прачi, методами переконання, виховання, а також заохоченням за
-_.,,.1_1iHHy працю. !о працiвникiв, що порушують трудову дисциплiну,
::.:осовуються заходи дисциплiнарного i громадського впливу.

:. Правила с обов'язковllми для вllконання всiпrа учасниками трудових
Bi_r носи н.

II. порядок приЙому l звIльнЕння прАцIвникlв

- Прачiвники реалiзчкlть право на працtо ш"цяхом укладання 'рудових- lBopiB або KoHTpaKTiB.

- - ПрИ укладеннi трудовогО договорУ гро]\Iадянин зобов'язаний подати паспорт
:]. iнший докуМент, що посвiдчус особу, 1рудову кни]кку, а у tsипадках,
-;:е_]бачениХ законодавством, також документ про ocBiTy (спецiальнiсть,
.._liфiкацiю)1 про стаН здоров'я та iншi документи.

]:lt чкладеннi трудового договору заборонясться вимагати вiд осiб, якi
,\!'т\ пають на роботу, BiдtlMocTi та документи. подання яких не передбачено

}: коНо-]аВсТВоМ -

i-З. Прийом на роботу оформляеться наказом, що оголошусться працiвнику пiд
:i;пlrc. В наказi повиннi зазначатись найменчвання роботи (посади) та умови
оп_-lатн працi.

].-l. Jo початкУ роботи за укладеним трудовим договором працiвник повинен
б,.:п ознайомлений пiд пiдпис з:

- :рави-lами внутрiшнього трудового розпорядку;
- ;lL-)са.]овою i нструкцiсю ;

- ,_r,]окенняМ про комерчiЙну тасмницЮ та конфiденЦiйну iнформачiю I]eHTpa;
- ,:LliJени\{ iнструктажем по oxopoHi праui iTexHiui безпеки.
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] : Ппlr прийомi на роботу може бути обумовлене угодою cTopiH випробування з
Ч3]r-liо перевiрки вiдповiдностi працiвника роботi, яка йоrу лору"асться.
в.l::робr,вання не встановлюсться при прийнятii на роботу: осiб, якi не досягли
э:--irtна:цяти pokiB; молодих робiтникiв пiсля закiнчення професitних навчально-
з;,\овнtl\ закладiв; молод1,1х спецiалiстiв пiсля закiнчення вищих навчаJlьних
.,:1]a:iBi осiб, звiльнених у запас з вiйськовоi чи альтернативноI (невiйськовоi)
:,:1хби; iнвалiдiв, направлених на роботу вiдповiдно до рекомендацii медико-
: _,--'ianbHoi експертизи. Випробування не встановлюсться також в iнших випадках,
i!:jlo це передбаЧеНО ЗаКOНОДаВСТВОМ.

i,t,, Строк випробування при прийняттi на роботу, не може леревищувати трьох
rIi.'яЦiв. Якщо працiвник в перiол виitробчвання був вiлсутнiй 

"u 
poOori у зв'яiку з

,il\lчасовою непрацездатнiстю або з iнших поважних причин, строк випробування
"|Lr]n'-e 

бутИ продовженО на вiдповiдНу кiлькiсть rHiB. протяЙм яких BiH був
з::сl,тнiй.

].'. КолИ строк випробування закiнчився. а працiвник продовжус працкJвати, то
..] вважа€ться таким! що витриNlав випробування, i наступне розiрвання::\]ового договору допуска€ться лише на загальних пiдставах. Якщо протягом
::року випробування встанов-IIено невiдповiднiсть працiвника роботi, на яку його
:эийнято, власник або уповнова;кений ним орган протягом цього строку вправi
зrзiрвати труловий логовiр.

].8, Роботодавець зобов'язана видати працiвниковi на його вимогу довiдку про
;:ого роботу в даному I{eHTpi, в vстановi, органiзаuii iз зазначення, Ьп.цiа,,ruпо.ii,
.вапiфiкачii, посади, часу роботи i розмiру заробiтноi плати.

].9 На Bcix працiвникiв I{eHTpy, що пропрацювали вiдповiдно до видан0l.о наказу,:о прийом на роботу лонад п'ять днiв, ведуться труловi книжки у порядку,
-зредбаченоМу IнструкчiсЮ <Про порядок велення трудових книжок)) (Наказ Л!
: ь вiд 29.07. l 993 р.).

i.l0. Припинення трудового договору може мати
:ередбаченим законодавством.

мiсце тiльки по пiдставах,

ним орган письмово за

працiвник ма€ право розiрвати труловий договiр, укладений на невизначений
строк, попередивши про це власника або уповноважений
:ва тижнi.

За домовленiстю мiж працiвником iроботодавцем Пiлприсмства труловий договiр
rtоже бути розiрваний iдо закiнчення TepMiHy попередженн, npo rbirr".n"".
1.1 l. Припинення трудового договору оформлясться наказом (розпорядженням)
начальника L{eHTpy.

Роботодавець зобов'язаний видати
звiльнення з внесеним до неi записом

працiвнику його трудову книжку в день
про звiл ьнення.
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- - ЯкщО праuiвниК вiлсутнiЙ на робоti в JeHb звiльнення. то роботолвечь в цей:,:э на_]силас йому поштове повiдомлення iз вказiвкою про необхiднiсть
_- ::;:\1ання труловоi книжки.

Iзресlt,-lання трудовоi книжки поштою з доставкою на зазначену адресу:_]:\скасться тiльки за письмовою згодою працiвника.

] ,-], При.звiльненнi працiвника виплата Bcix сум, що йому належать, провадиться.:ень звiльнення. Якщо працiвник 
" дa*,".,uiпопення не працював1 то зазначенi

:,. \1Il мають бути виплаченi не пiзнiше ]tаступного дня пiсля пред'явлення,зi.,tьненим працiвником tsимоги про розрахунок.

lII. OCHOBHI ОБОВ,ЯЗКИ ПРАЦIВНИКIВ

_:. ]. Працiвники I_{eHTpy зобов'язанi:

_: - l ,l , Вчасно, за 5 хвиJIин .Lto початку робо,ги, прибути на робоче мiсце i-.:готуватися до виконання cBoIx трудових Ьбов'язкiв.

] . .2. ПочатИ роботУ вiдповiднО до режимУ роботи, встановленого в I {eHTpi,

-:,i.З. Виконувати свосчасно i в повному об'с:мi робочi завдання (функцiонапьнi.:бов'язки), забезпечувати необхiдну якiсiь виконуваних робiт.

-:,1,4, ВиконУвати наказИ та розпорядЖення адмiнiстрачii I{eHTpy, безпосереднiх,:ерiвникiв, внутрiшнi поло)tiення, iнструкцii та iншi лока,rьri 'roprur"""i 
un*ileHTpa.

-:,1,5, !отримуватися вимог по oxopoHi працi, технiцi безпеки, виробничоi:энiтарii, протипожежноi охорони, 
-передбъченi 

вiдповiдними npuu"nu* i-.струкцiями.

, ..6. Вживати заходiв
_ о ускладнк)ючих
.:rliнiстрачiсю I {eHTp1,,,

до негайного усунення причин
нормальну роботу, негайно

t умов, перешкоджаючих
iнформувати про це

j.1.7. Рацiон.шьно використовувати
!,т?витися до майна I JeHTpy,

i iншу оргтехнiку, дбайливо
використовувати матерiали,

ком п'ютерну
ефективно

електроенергiю i iншi матерiальнi ресурси.

З.1.8. !отримуватися встановленого порядку зберiгання комерцiйноi тасмницi таконфiденцiйноТ iнформацiТ, матерiальни" цiнностей i допуr"rri".
j.1.9. Пiдтримувати на свосму робочому мiсцi чистоту iлорядок.

_]. I .l0. Палити та приймати iжу тiльки у встановлених для цього мiсцях.

.i.1.1 l. Уважно ставитися до колег, сприяти
психологiчного мiкроклiмату в колективi.

формуванню нормального



IЧ. OCHOBHI ОБОВ,ЯЗКИ КЕРIВНИЦТВА ПIДПРИ€МСТВА
,: -. Роботодавець по вiдношенню до працiвникiв зобов'язаний:

: _.1. ПравиЛьно органiзl,Вати працЮ праuiвникiв, закрiпити за кожним робоче,.,.;це. забезпечити безпечнi умови праui.

: _,], Забезпечити робочi мiсця матерiальнипtи i енергетичними ресурсами,-jтр!,ментами i устаткуванняп,I, комп'ютерною i iншою op'-ar"inoa. 
.

: "_-], Вживати необхiдних заходiв лля профiлактики виробничого травматизму::зцiвникiв.

-:, 1,4, НеухиЛьно дотримУвати вимог законодавства про працю, вживати заходiв
-а-Iя своечасного усунення причин i умов, що перешкоджають нормальнiй роботi.
]. 1.5. Забезпечувати систематиLlне пiдвищення дiловоi (професiйноi) квалiфiкацii:эацiвникiв i рiвня iх знань.

: ..6. ДаватИ чiткi вказiвки (розпорядження) працiвникам, вимагати i перевiряти
: зоечаснiсть iточнiсть iх виконання-

:.1.7. Забезпечувати матерiальну зацiкавленiсть
:Ti:cyMKax роботи.

в результатах ix працi i загальних

:. l .8. Вчасно здiйснювати оплатУ пРацi Працiвникам.

-:. l .9. Контролювати суворе дотримання трудовоi дисциплiни.
-i, l ,l 0,застосовувати стягнення до порушникiв труловоi дисциплiни, враховуючи
:lри цьому думку трудового колективу.

J, 1,1l, Застосовувати заходи заохочення до працiвникiв, якi показали кращi
:Iоказн ики в роботi.

-!. 1.12. органiзовувати облiк робочого часу.

_1,1,13, Дотримувати вимог трудового законодавства Украiни та ,[рудових
:оговорiв для регулювання соц iал ьно-трудових питань в I_{eHTpi.

V. РОБОЧИЙ ЧДС I ЧАС ВIДПОЧИНКУ

5.1. !ля працiвникiв встановлюсться наступний режим роботи IleHTpy:
_ початок роботи - 09.00 год.;
- перерва на вiдпочинок i харчування з lJ.00 год. до 14.00 год. та згiдно графiка
зrliнностi;
- закiнчення роботи - 18.00 год.;
- вихiднi днi - субота, недiля.
час початку роботи, перерви i закiнчення може бути змiнено вiдповiдно до:iючого режиму робоr и.



/7

r --Ho ст. 50 КЗпП УкраТни нормальна тривалiсть робочого часу для Bcix
-::цiвникiв L[eHTpu не може перевищува,ги ,10 годин на тиждень. Можливий
..соL1-1ивий графiк роботи деяких пiлрозлiлiв та окремих працiвникiв в межах
:f,зого обмеження, що встановлюсться начальником I{eHTpy за погодженням з
::ацiвни ками.

:,i. Наперелоднi святкових i неробочих днiв тривмiсть роботи скорочусться на
_:l\ годину (oKpiM працiвникiв з скороченою тривалiстю робочого часу). В тих

:.:]aJкax, коли неробочому святковому дню передуе один або два вихiднi днi,
::;tвацiсть роботи не скорочч€,Iься.

5.-3. У зв'язку з виробничою необхiднiстю встановлений режим роботи може бути
зrtiнений на пiдставi наказу начальника I{eHTpy з обов'язковим попередженням
::р це працiвникiв.

j._l. Робота у вихiлнi днi заборонясться, за вIlняткоNl випадкiв, передбачених
]ЗКОНОДаВСТВом УкраТни. Така робота може компенсуватися за угодою cTopiH
-:]ёННЯм iншого дня вiдпочинку або грошовою компенсацiскl в подвiйному
_озviрi.

:.5. При прийомi на роботу, а також пiд час дii трудового договору за угодою
.-TopiH може встановлюватися неповний робочий день з визначенням тривалостi,
fе;киму роботи iоплати прачi проrrорцiйно вiдпрачьованому часу.

:.6. Прачiвникам [|ентру шорiчно надасться основна вiдпустка тривалiстю 24
,"аlендарнi днi.

] -, Черговiсr,ь
:lверджусться

-тереси I {eHTpy,

надання щорiчних вiдпусток визначаеться графiком, який
начальником I_{eHTpy. При складаннi графiка враховуються
особистi iнтереси праuiвникiв i можливостi для вiдпочинку.

: 8. Перенесення вiдпустки на iнший час Nlожливе тiльки у випадках,
-:редбачениХ законодавстВом iза угодоЮ cTopiH. У разi переНесеннЯ щорiчноi
-:лустки, новий TepMiH iТ надання встановлюеться за угодою мiж працiвником i
-:чальником IJeHTpy.

:.9. На прохання працiвника щорiчна вiдпустка може надаватися частинами за
-.}tови' що основна безперервна ll' частина складатиме не менше l4 календарних
:HiB.

j.l0. За рiшенням начальника IJeHTpy працiвник мо;ке бути вiдкликаний з
зl:пrglцц, з його згоди, тiльки 1 випадках, передбачених чинним законодавством.

:.-. За сirlейними обставинами прашiвнику MorKe бути надана вiдпустка без
:.:.з-i:ення заробiтноi платнi трива,ltiстю до l5 календарних днiв на piK.

:.- .-.:i вlIди вiлпусток надаюlься працiвникам вiдповiдно до чинного
; _ _.a,:.:з!-тва Украiни.
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VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПIХИ У РОБОТI
r " За зразкове виконання трудових обов'язкiв, пiдвищення ефективностi iякостi:,]боти, полiпшення якостi iнфорvlачili но-консул ьтацiйного обслуговування,:;l.aly i бездоганну роботу, nouurbp.r"o в працi i iHrrri досягнення в роботi до-::цiвникiв IleHTpy застосовуються наступнi заходи заохочення:: , ,. оголошення поляки;

: _.i. видача премii;

: ..j. нагородження коштовним tlодарунком;

: ..J. нагородження почесною грамотою.

: ], Роботодавець мае право застосовувати й iншi заохочення. Вiдомостi проj:о\очення заносяться ло труловоi книжки працiвника.

VII. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВО[ ДИСЦИПЛIНИ

=r"J::|'"""- 
НеСе ВiДПОвiдальнiсть за порушення трудовот дисциплiни, у тому

- 
"нстематичне невиконання або ненапе)tне вi4конання без поважних причин_.jов'язкiв, покладених на нього трудовим договором iцими Правилами;_:lрогул (у тому числi вiдсутнiсть на робочому мiсцi бiльше трьох годин протягом]обочого лня) без поважних лричин (п. 4 ч. I ст. 40 КЗпП Украiни);_:lоявУ на роботi в нетверезоМу cTaHi, в cTaHi наркотичного або ,l,оксичного

::l'янiння (п. 7 ч. l ст. 40 КЗпГl УкраТrrи);
- з iнших випадках, передбачених }pyrou"п't закOнодавством.

-,_: " 
порушення труловоi лисциплiни до працiвника може бути застосовано-..lьки один з таких зачодiв сIягнення:

-.J.l. догана;

-,].2. звiльнення.

-,3 !о засгосування лисuиплiнарнOго сгягнення вiл порушtника необхiдно взяти=Lrяснення у лисьмовiй формi. Bi,rMoBa працiвника вiд дачi пояснень ne може буr"_эрешкодою для застосування стя гнення.

.-л],_ Д,сuиплiнарне стягненнЯ застосовустьСя. адмiнiсТрацiею I_{eHTpyоезпосередньо за виявленням проступку, -. nb пiзнiше ооrо.о ii.]u"", дr" йо.оЗllЯВ-'IеННЯ, Не ВРаХОВУЮ,:,1 
'U.I звiльнення працiвника 

"iл рооо1"-- у зв,язку з

-;,"..;1п_-,1,uо"е стягнення не може бути накладене пiзнiше шести мiсяцiв з дня: :.: ::3!НЯ ПРОС'ГУПКУ.

J= ко;кне порушення Tpy.toBoi' дисциплiни може бути застосовано лише одне-;ic;,;lп_liHapHe стягнення.



а
l виду стягнення роботодавець повинна враховувати ступiнь тяжкостi
проступку i заподiяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено

1 попередню роботу працiвника.

оголошуеться в наказi (розпорядженнi) i повiдомля€ться працiвниковi
ку.

Якщо лротягом року з дня нак--lадення дисциплiнарного стягнення працiвника,,_le пiддано новому лисuиплiнарному сtягненню. то BiH вважасгься au*пr, *о
дисциплlнарного стягнення.

працiвник не доп},с'ив нового порушення труловот дисциплiни iдо того ж
tB себе як crrt.-liHHltй працiвник, то стягнення може бути зняте до закiнчення

строку Дii дисциплiнарного стягнення заходи заохочення до працiвника

Правила внутрiшнього трудового розпорядку вивiшуються в вiддiлах на
ому, доступному мiсцi.

I
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