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З Mc1,oto сприяtlttя регулlоваItIIIо тру.llоRих IJl-]tIj()cl,tll l coIlla-Ilt,ll(),cK()IloMltlllиx
iIгrсрссiв tlpaltitltlиKiR lа керiвlIиIl,tRа.']аNарllаl,ськ(, рсl,iоllа.цьJi(,lll lttp.tlr,littttя

,llcp)KaBlIoj cItct(izuliзoBatro'i фirrаtlсtlвоi 1,c,tittttlBtl ..j(ер;,lttlвtlий ,Ilott;l сIll)llяtIIlя
Molto;lirttHclM), )(и,I]JlоRом.у бу,,tiвпиrttву". в tlсобi .,lttpctiгopa .,[r.,1,tyK Irrtllttrt
llс,rрiвrrи (лалi "РоботоjlавсIu"'). з o,tttici сгорtlltи. la llcpR}llllliI tlpo(tctIiltKoBa
оргапiзаttiя Закарпатськогtr рсt,iоttа,ltы кrtю ytt1,1aB.rIilrltя ,llcp)t(aBltoT сllсl(iз li{r,l{зtll)'i'

фitrаttсовоi ус,IаIlови ../lсржавrlий rbot1,1t сlt1,1ияltttя \!ojlo.1li)tillo\1\,litl1-1{ll]o\]\
булiвttиrtтву". в особi голови Заяttь I-аtlttи ()_rtcKcatt,tpiBtrи (,ца,ti "l]() llII()"). з

лруl'оi с'rороIIи (llаJlалi С,гороttи). tti,цttисаltи ttcii ;ttltoBip llll(l ||(l Lll|]i Ilиr\,|с
взас:мlti обов'язки,

l. -Jat a.rtыli IloJlortcIllIя
I.1. l[сЙ коJIскlипlillй ,l(,tol}ip l{ll{llii,I:l, ll.,l,\ll l ],ирt,,]il,i,,l. r1, i,,r,i i

соllizuIыIо-скоIIомiчrti вi.,ltlосиttлt tltiж Poбo,trl.,taBrlclt i ttpattiBttиKltrllt l]cI iolti1,11,1Ittlo

yltpaB.rl irtttя.
1.2, /[оговiр yKJla.Ilcllo Ila 2022 piK i lriII _,li. jK) \,K]]ajlcltIlя lI()ljo1,o:K)l,()aopy,

,[otoBip ttuбlB:rr ,11111111,gli r llottcttt1 t t i , t t t t t ,. l t l l I l ) l ll|1(,,lcl:l,",,lli,l\ll, jl"|,lll,
IIeBi.lt'cMttottl чitc],IlIloIo ]lO1,ol]opy с 

"tojtiIIKI] 
.IK) lll,()l о,

l.З, Уltови tlього колсN-Iивtlоl () loIl)l(tl)\ i ();1,1{'rj|,(l|]и\IIl .utя ('topitt. ItKr

iiого IIijlIIljcrulи. l{i умови у Rипа.Ilк) бу]tь-яких ctto1,1iB i розхо trlrcIlb lIc \]оrк\ гl,

l}акl,ува,[Ijся як ttot,ipltlyto.1i. tlорiьttяtlt, r titi,tttrl l.tb-,ltto.t.lrrct,tзoM Уt<раittи.

Ilоло)iсtIltя llpal(i8tIиKit}. бо в ltpcrlи:lc;ltltolt1 Ijиlli|lli) I],.)lltl l]t] ]lIltl() lься
t t с]liйс t t иtлt и.

l,r1, lloJto)(cllIlя libo11) коJIск],ивll(}I() ;K)l()lJt)|)\, lr(]lIttll1l(). lblr)l ll l l](i\
ttpatliBtlиKiB реt,iоtlаlыttlго уttравлiIlIlя i( 0бrrR'rlttLlBttrttt,lli]1,1я l\),,(,LL).L.ll1lul. .lK i

.,lля коiilIого ltpatliBttиKa.
l,S. 'Дo,ttt:r li ('tOpirt. Illl, lli,Ltlllcl!lil l.'ll l.,Klllllllllll ]I1,1.,l,,l,, Il. ,"j.,,:

,l lIl(,c|(\гtlIl|||nlv) tIоря,lк}, llриtlIlIlиlи llикоllilIIIt{ iinl\l lll,lllr(ellL
I(t, з\liIlи i tt,rttnBttcItItя Io ,Iп|(llхlг\ lllll,(,lt,,(,r, r trnli r,,, r,t,rirr l,bll til

\ lilг\,lltolo !lt).,I(llo с горill,
1,7. I[сй колск,lиВrlий логовiР,tиltltиii )'зцllл.l1цr зltittИ cli,i:l l\. с]|1_ bl\|\|| i

ttаЙшrеltуваItttя ttiлприс мс,l,tза. а у sиtIа.Ilк\ iitlto llctrPl itttiзаtti] ri l rrl,,r,c ,,,r lll
ttсрсl,;lяltуlrlЙ за :]го,rlою CTopilr. У t]иIlа"ll(у зNliII1,1 a]lacliljKa tti ttllltt, ltctrrlr riil

KoJtcKl,IlRItoI,o ,цоI!Rору збсрiгас,гься ltc, бi:lbtltc poKr,, У rtcii ttcpitl.t ( tLr1lllltIз

.lоl}иlIlli розllt\|lillll llcpctoltoplt ttpl, rti,,LItttctttttя |j"|.t,Il, ,l|| ,\|iI|\ tito,r,,t,,

liо,I]ективllого логоворУ,

2. Виробrtичо-екоttомiчпir jliяLlblliclb lil t)o lBl1,1,(}!i 1rct i r l t r l r . t t , t t r l l l l

чltравлiпltя
2,i. Жодrrий itlrrtий ,Iру;tовий jюl1)ljip (li()]{ll]llкt). ltL0 rlilll lL]i l,(я

I)обоl о,ца l}tleм з праtliвttикапtи. Ilc i\lоже cvllcpcliи,lll IlboNI\ lio]IcKll]l]lIoNl\'
,loIoltoг\ lilкиv ,1цllоr1. ttlпб ltt)lliB||я|lll l ocLl||Ili\I tt|',rt,.r t,t itllcn.,,,tt ,ll\:lll:'lllitbil l{

гр),,,ювоIv} ,:1tlt,tlBopi (KottrpaKri1 буlIrr якll\1осl, llllllo\l об\]с7I:!,l ] \' лilttlt.tKY

виl'ltкIIсlllIЯ 'гакоl'о tIро'lлрiч'tя tri:tttotri tlli ttrr Il, t Ilr, lг\ Llill)l о ц)I\)в()г\
(lioIl,rpaк гу) визIlаtоl],ся ttс.,liйсttими.

f.2. I)()боl o]lal]cIlt, зобов'язаltий розробt,t,ttt i lit,tBep.tиttl .ijlя к()rliIIого

tlраtliвtlика Його (lyltKlritltlaJrыli обов'язки. озllаi]о}Illll,| ii{)I1) t Illl],tll i tltttt.tt_rltt



лише ix виконаншI. В цих функцiональних обов'язках чи в труловому договорi
може бути передбачено виконаЕця одним з працiвникiв обов'язкiв iншого лише у
вицадках тимчасовоi вiдсутностi останнього у зв'язку з хворобою, вiдпусткою чи
з iнших важливих причин! причому TaKi обов'язки мохl,ть поrсrадатися на iншого
працiвника лише за додаткову rшаry i з врахуванням його реальноi можливостi
виконувати ix, тобто з врахуваIlням необхiдноi професiйноi пiдготовки i
зайнятостi при виконаннi безпосереднiх обов'язкiв.

. 2.З. Роботодавець зобов'язуеться забезпечити чiткiсть та ритмiчнiсть роботи
пlдприсмства за рмунок свосчасного затвердження обгрунтованого штатllого
розпису.

2.4. Кожний працiвник зобов'язаний добросовiсно i якiсно виконувати своi
обов'rrзки, працювати чесно i добросовiсно, дотримуватися дисциплiни працi,
свосчасно i точно виконувати розлорядженнJr вJIасникiв та уповновФкених ними
осiб, до,гримуватись трудовоi i технологiчноi дисциплiни, вимоl. норматllвних
акгiв з охорони працi, дбайливо ставитися до майна власника, на проханЕя
Роботодавця звiryвати про виконання cBoii конкретних обов'язкiв.

2.5. Сторони зобов'язуються оперативно вживати заходiв до усуцсRня
передумов виllикнення колективних трудових спорiв (конфлiктiв), у разi ix
виникненнЯ прагнутИ до врегулювання спору шляхом примирЕих процед)? у
[орядку, визначеному чинним законодавством.

2.6, Роботодавець зобов'язаний здiйснювати дiяльнiсть у сферi професiйного
розвитку працiвникiв регiонаrьного управлiння вiдповiдно до Закону УкраiЪи
кПро професiйний розвигок прачiвникiв>.

2.7. Роботодавець проводить атестацiю працiвникiв вiдповiдно до Закону
украiни <про професiйний розвиток лрачiвникiв> та локальних akr iB
регiоltального управлiння.

3. Режuм роботи, тршвалiсть робочого часу i вiдпочинку
3.1. У регiона,rьному управлiннi встановлюеться такий режим роботи, який

зобов'язуються виконувати
роботи - l8.00; перерва дlя
недiля - вихiднi днi.

3.2. У буль-якому випадку трива.,tiсть робочого часу працiвникiв не може
перевиIl(увати встilновлену закоtlодавством Украiни: 40 годин у тиждень,

3,3. Встановлюсться скорочена тривалiсть робочого часу (38 годин на
тияцень) iз збереженrrям заробiтноi плати за невiдпрацьоваrий час та iнших
трудовцх прав для працiвникiв: жiнок, якi мають двох дiтеЙ BiKoM до 12 poKiB або
ли-tину iнвалiда,

3.4. Напередоднi святкових i неробочих днiв тривалiсть роботи црацiвникiв
скорочу€ться на одну годину.

З.5. Тривмiсть щорiчноi вiдпустки для
всIановлюетьсЯ не менше 24-х каленларнtтх лнiв,

Bci працiвники: початок роботи - 09.00, закiнчення
вiдпочинку iхарчуванrrя - з 13.00 до 14.00, субота i

працiвникiв пiдприсмства

З.6. Графiк черговlrх щорiчних вiдпусток затверд?ку€ться Роботодавцем
rtiдприсмства до 20-го сiчня поточного року, ПрЙ визначеннi черговостi
вiдпусток враховуються сiмейнi й iншi особистi обставини кожного лрацiвника.

3.7. Тривалiсть додатковоi вiдпустки ПрацiВцикам з ненормованим робочим
днем визначаеться накЕlзом директора регiона,.rьного управлiння згiдно чивного



законодавства. Тривалiсть додатковоi вiдпустки директора регiонального
управпiння з ненормованим робочим днем вст:lновлюеться наказом Голови
правлiння {ержавноi спецiалiзованоТ фiнансовоi уст{lнови,,!ерхавний фонл
сприяння молодiжному житловому будiвництву'' згiдно чинного законодllвства.

3.8. Роботодавець зобов'язуеться надавати 3 днi додатковоТ оплачуваноТ
вiдпустки у випадках:

- народженllя дитини (батьковi);
- проводiв на вiйськову службу (батькам);
- чrлюбу працiвникiв або його дiтей;
- cMepTi полружжя або близьких родичiв,
3.9. Право прачiвника на цорiчнi основну та додатковi вiдпустки ловноi

тривапостi у перший pik роботи настае цiсля закiнчення шести мiсяцiв
безперервноi роботи на цьому пiдприсмствi. Щорiчнi додатковi (опrrачуванi)
вiдпустки за бажанtlям працiвника можуть Еадаватися одночасно з щорiчною
основною вiдпусткою або окремо вiд неТ.

3-10. rllорiчнi вiдпустки за другий та насryпнi роки роботи мохryть бути
наданi працiвниковi в будь-який час вiдповiдного робочого року.

3.11. ГIрачiвникам, якi навчаються в закJIадах освiти без вiдриву вiд
виробництва, щорiчнi вИIryстки за ik баханням присднуються до часу
проведенЕя настановних занять, виконання лабораторних робiт, складання залiкiв
та iспитiв, часу пiдготовки i захисry дипломного проекry та iнших робiт,
передбачених навчаIьною програмою.

. 'З.1,2. Щорiчна вiдпустка на вимогу працiвника повинна бlпи перенесена на
iнший перiод у разi:

1) порушення Роботодавцем TepMiHy письмового повiдомлення працiвника
про час надання вiдпустки.

2) несвосчасноi виплати Роботодавцем заробiтноi плати працiвнику за час
шtорiчноi вiдпустки.

з.lз. Щорiчна вiдпусrка повинна
проловаtена в разi:

бути перенесена на iнший перiод або

l) тимчасовоi непрацездатностi працiвника, засвiдченоi у встановленому
порядr,у;

. 2) виконання працiвником державних або громадських обов'язкiв, якщо
згiдно з законодавством BiH пiдлягае звiльненню на цей час вiд ocHoBHoi роботи iз
збереженням заробiтноi тгrати:

З) настання строку вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;
4) збiry цорiчноi вiдпустки з вiдпусткою у зв'язку з навчанням.
з.l4. Щорiчна вiдпустка за iнiцiативою Роботодавця установи, як виняток,

може бути перенесена на iнший перiод тiльки за письмовот iгоди працiвника та за
погодженням з працiвниками у разi, коли надання щорiчноi вiдпустки в ранiшеобумовлений перiод може несприятливо позначитися на нормальному пБребiry
роооти установи та за умови, цо частина вiдпустки тривалiстю не менше, нiж 14
капендарних днiв буде використана в поточному робочому роцi.У разi перенесення, новий TepMiH наданrrя- щорiчноТ вiдпустки
встаноыIюстьсЯ за згодоЮ мiж працiвником i Роботодавцем. Якщо trричини, щозу[!овили перенесенrul вiдпустки на iнший перiод, настали пiд час il
вцкористання, то невикористана частина щорiчноi вiдпустки надасться пiсля
закiнчення дii причин, якi ii перервали, або зЪ згодою cTopiH персноситься на



iнший перiод.
Заборонясться ненадання щорiчних вiдпусток повноi тривалостi протягом

двох poKiB пiдряд, а також ненадання ii протягом робочого року особаrr,r BiKoM до
l8 poKiB та прачiвникам. якi мають право на щорiчнi лодатковi вiлгryстки за
роботу iз шкiдливими i ваrккими умовами чи особливим харакrером працi.

3.15. Щорiчна вiдпустка на rrрохitння працiвника може бути подiлеЕа на
час,гини будь-якоi тривалостi за умови, що основна безперервна ii' частина
становитиме не менше, нiж 14 календарних днiв. Невикористана частина
щорiчноi вiдпустки мас бути надана працisнику, як правило, до кiнця робочого
року, аJIе не пiзнiше нiж через 12 мiсяцiв пiсля закiнчення робочого року, за який
надаеться вiдпустка,

3,16. За сiмейЕими обставинами й iншими поважними причинами
[рацitsникам за iхнiми збвами можуть бути наданi KopoTKoTepMiHoBi вiдпустки
без зберехення заробiтноi плати на TepMiH, обумовлений згодою мiж
працiвкиком i Роботодавцем, тривалiстю не бiльше 15 календарних дtriв.

У разi встановлення Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи карантину вiдловiдно
до Закону Украiни "Про захист населенЕя вiд iнфекцiйних хвороб", TepMiH
перебування у вiдпустцi без збереження заробiтноi ллати на перiод караЕтину не
включасться у зага.rьний TepMiH, встановлений абзацом першим пп. з.16.

3.17. Bci працiвники зобов'язуються без дозволу Роботодавця не перебувати
в примiценнях пiдприсмства у неробочий час з причин, не пов'язаних з роботою,
а також не залрошувати ryди cTopoHHix осiб.

4. Оплата працi
4.1. Роботодавець ]дiйснюс оплаrу прачi через систеv) посадових окладiв

(,Щолаток Nsl до Положення про умови оrrпати працi).
4.2. !ля стимулюваншI продуктивноi роботи, комплекrуваннJ{ IшTaTy

комлетентними та досвйченими фахiвцями Роботодавець зобов'язусться ввести
систему надбавок, доплат та премiй згiдно з Положенням про умови оплати працi
(,ЩОЛаТОК N1 до колективного договору).

4.3. Роботодавець зобов'язуеться вчасно затвердr(увати штатний розлис та
кошторис виIuIат на оIшату працi, матерiальне стимулювання, вчасао вносити на
розгJIяд трудового колеюивУ змiни в надбавках i доплатах у зв'язку з введеЕtlям
нових нормативiв i витрат.

4.4, Посадовi оклади встановлюються залежно вiд квалiфiкацii,
досвiдченостi працiвника iсrоrадностi роботи У межах асигнувань та iнrцих
позабtоджетних доходiв та у межах фiнансових мож.гtивостей устаЕови.
Iндексацiя заробiтноi плати проводиться вiдповiдво до чинного законодавства.

4.5. При пiдписаннi трудового договору Роботодавець доводить до вiдома
прачiвника розмiр, порядок iTepMiH виплати заробiтноi плати, умови, згiдно з
якими можуть здiЙснюватися утримання iз заробiтноi плати.

4.6. Заробiтна шата виIIлачуеться грошовими знаками Украiни двiчi на
rriсяць - за першу половину l1-го числа мiсяця, остаточвий poipaxyHoK 26-го
числа мiсяця. У випадку, якцо деtlь виплати заробiтноi плати збiгаеться з
вихiдпим днем, - напередоднi цьtlго дня.



4.7. Робота у святковi,
iншим часом вiдпочинку, а
розмiрi.

4.8. Працiвники

неробочi та вихiднi днi, якщо вона не компенсу€ться
також в понадурочний час, оплачуеться у подвiйному

законодавства з питань

5.1. Прачiвникам
вiдрядженнях вiдповiдно
управлiння.

здiйснюють
оплати працi,

контроль за дотриманtlям Роботодавцем
свосчасною виIIлатою заробiтноi плати.

5. Встановлеrrня гарантiй, компенсацiй i соцiальних пiльг

5.2. Працiвникам нада€ться право отримаЕЕя пiльгових
кредитiв на будiвництво (реконструкцiю) i придбання житла, а
комленсацiТ вiдсогковоТ ставки крелитiв комерчiйних банкiв в
порядку.

надаються гаралтii, компенсацiТ при слркбових
законодавства та локtlльних aKTiB регiонального

довготермlнових
також частковоi
першочерговому

5.3. Роботодавець зобов'язуеться виплачувати працiвникам прл виходi увiдпустку один ра:! на piK матерiальнУ допомоry tru оrдороurarп" у розмiрiвiдпрацьованого мiсячного посадового оклад/.
5.4. Працiвникам надасться матерiальна допомога у випадках:
- урочистих та святкових дат;
- тяrккоi хвороби працiвника або членiв його ciM'.i, cMepTi члена ciM'i.
5.5. Роботодавець гардrтуе надання працiвникам вiльного часу дIя

проходжеЕня медичнIrх оглядiв, оцlимання медичноi допомоги, вiдвiдування
державних органiв для вирiшенrrя необхiдних житлово-побlпових проблем
працiвникiв без здiйснення будь-яких стягнень iз заробiтноi Ьати чи iнших
безпiдставних санкцiй.

5.6. Уповноваженi представники лрацiвникiв зобов'язанi:- здiйснювати контроль за використанням коштiв Фондiв соцiального
cTpaxyBaHIUr, своечасною виплатою допомоги у зв'язку з тимчасовою
неtlрацездатнiстю;

. - щорiчно (наприкiнцi року) проводити облiк працiвникiв, якi потребlrоть
лiкування у санаторiях i пансiонатах Украiни;

- сприrlти проведенню оздоровленюL сiмейному вiдпочинку та лiкранню
працiвникiв;

- над:ватИ працiвника.м, якi потребують лiкування, вiдповiдно до меди.Iник
рекомендацiй, пiльговi пJтiвки на санаторно-к)?ортне лiкування;

_ забезпечити облiк i гласнiсть надання пiльгових- путiвок на санаторно-
курортЕе лiкування; при розглядi заяви працiвника 

"p*o"yuur, стан здоров'я,
матерiальну забезпеченiсть та стаж роботи в регiонмьнЪму управлiннi,

6. Прийом i звiльнення працiвникiв
6,1. Кожний прийнятий працiвник зобов'язаний ознайомитися з умовами

колективного Договору, зокрема, з Правилами внутрiшнього .рудоuоaо
розпорядку (,Додаток Nq2 до колективного договору),

.... 6.З, Прачiвники можугь бути звiльненi з регiЪнального улравлiння у випадку
змlн в органiзачii виробництва, при скороченнi .ir""n"no"ri 

", штату. У цихвиладках воЕи персонмьно попередя(аються Роботодавцем про майбутне
звiльнення не пiзнiше, нiж за два мiсяцi. I1ри цьому .rрчцi"п"*у 

"ол" 
надаватися



iнша робота по спецiальностi, а у випадку неможливостi цього або при вiдмовi
працiвника вiд неi останнiй праIевлаштову€ться самостiйно. При Ъвiльненнi
працiвника за пiдставою, вказаноЮ в цьому TryHKTi, йому виплачу€ться вихiдва
допопtога у розмiрi не менше середнього мiсячного заробiтку.

6.3. Звiльнення пралiвникiв допускасться пiсля використання Bcix наявних i
додатково створених мохшивостей для забезпечення зайнятостi в регiонапьному
управлiннi.

7. Охорона працi та здоров'я
7,1, З метою створення здорових та безпечних умов працi на пiдприсмствi

Роботодавець зобов'язусться:
- забезпечити виконання комIulексних заходiв для забезпечення

встановлених нормативiв безпеки, гiгiсни прачi та виробничоIо а9рсдовищq
пiдвищення наrIвного рiвня охорони працi, запобiгання виIIадкам виробничого
травматизму, професiйнrтх захворювань;

- при прийняттi на робоry ознайомлювати працiвникiв з rrравилами охорони
прачi та пожежноi безпеки;

- не допускати працiвникiв регiонального управлiння (в тому числi за iiньою
згодою) до роботи, яка iM протипоказана за результатадrи медичноl.о огJlяду;

- не залучати жiнок до пiдiймання i перемiщення речей, вага яких перевиlIý/е
встановленi дrя жiнок граничнi норми вiдповiдно до наказу MiHiiTepcTBa
охорони здоров'я та Держнаглядохоронпрацi Украiъи;

- Ёiдшкодувати працiвникам шкоду, заподiяну iM ка.riцтвом або iншим
ушкодкенням здоров'я, пов'язаним з викоЕанням трудових обов'язкiв у повному
розмiрi втраченОго заробiткУ вiдповiдно до законодавства УкраiЪи; якщЬ
комiсiею з розслiдуванЕя нещасного випадку встановлено, цо нещасний випадок
трапився внаслiдок невиконання потерлiлим вимог нормативних aKTiB лро
охорону прачi, розмiр одноразовоi допомоги зменшу€ться на 50%;

- провести навчання i перевiрку знань працiвникiв, якi зайнятi на роботах з
пiдвrrщеною небезпекою,

7.2. Працiвники зобов'язуються:
- здiйснювати контроль за дотриманням Роботодавцем

охорону працi, створенням безпечних i нецкiдливих умов
виробничих та санiтарно-побутових умов;

законодавства про
працi, незалежних

з питань охорони працi,
aKTiB про охорону праui,

- брати riасть у розробцi комrrлекских заходiв
опрацюваннi та прийнятгi локаLльllих нормативних
оцiнюваннiумов працi на робочих мiсцях;

- брати участь у розслiдуваннi нещасних випадкiв, профзахворювань, аварiй
на виробництвi, а також у визначеннi розмiру виrшат для вiдшкодуsання шкоди
потерпiлим та iiHiM сiм'ям при нещаснlтх випадка( i надавати при необхiдностi
cBoi висtlовки.

7.3, Прачiвники:

. - зобов'язаЕi використовувати наданi iM в користування транспортнi засоби
та iнше майно регiонального управлiння тiльки в службови* цiлях;

- за порушеннrl законодавчих та iнших нормативних aKTiB з охорони працi
виннi.працiвники можуть бути притягrглi до д;сциплiнарноii, алмiнiстратиЙоi.,
матерiальноi вiдповiдальностi згiлно з чинним законодавством.



8. Гарантii дiяльностi прачiвникiв
8.1. Роботодавець визнае цим доtовором збори працiвникiв регiонального

управлiння повновакним представником iHTepeciB прачiвникiв, на яких
лоширюеrься дiя доl овору. i логоджус з ним накази ra jншi локальнi HopМa,l ивно-
правовi акги з питань, що € предметом даного договору.

8.2. Для забезпечекня роботи i проведення зборiв працiвникiв регiонального
управлiннЯ РоботодавецЬ надае безкоштовно лримiщення з необхiдним
обладнанням, а також у постiйне корисryвання засоби зв'язку i, при необхiдностi,
транспорт.

8.3. На принципах соцiального партнерства проводяться зустрiчi,
консультацii, iнформування працiвникiв про rшани i напрями розвитку установи.

9. Вhповiдальнiсть CTopiн, вирiшення спорiв
9.1. У випадку невиконацня чи ненмежного виконання обов'язкiв,

передбачених цим договором, Сторони несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до
чинного законодавства.

9.2. Суперечки мiж Сторонами вирiшlтоться в порядк}, встановленому
законодавством УкрdtЪи.

9.3. Прштягнення до дисциплiнарноi', адмiнiстративноi чи кримiнальноi
вiдповiдальностi не викJIюча€ цивiльноi', матерiальноТ чи iнших видiв
вiдповiдальностi винних осiб.

10. Прикiнцевi полоя(ення
10.1. Контроль за виконанням договору здiйснюсться безпосередньо

Сторонами чи уповновахеЕими ними представниками за обумоыrеною
Сторонами згодою (в письмовiй або уснiй формi).

Вiд працiвпикiв:

голова Во Ппо:

Дудчук Г.П./ /Заяць Г.о,/

l0.2, Сторони, якi пiдписа,ти цей колекIивний договiр, щорiчно, ве пiзнitце
15 сiчня, звiryються про його виконання.

.Щоговiр пiдписали:

Вiд сторони Роботодавця:

.Щпректор 3акарпатського
реriоltалыlого управлiння
2lержмолодьжитла



Додаток .lф 1

до КоJективного договору

Затверджено:

рiшенням Загацьяих зборiв
працiвникiв

вiд 14 сiчня 2022 року
(fiротоко-l М1)

ПОЛОЖЕННЯ
про умовц оплати працi працiвникiв Закарпатського

регiональвого управлiпня Держмолодьжитла
l. Загальнi поло2кенпя

1.1. Положення про умови оплати працi прачiвникiв Закарпатського
регiоlrального управлiння !ержмолодьжитла (далi - Положення) розроблено
вiJповjдно до Кодексу законiв про працю Украiни, Закону УкраТни "Про оплату
праIri", CтaTyTy {ержавноТ спецiалiзованоi фiнансовоi устаtIови "{ержавний
фонл сприяння молодiжному житловому булiвництву", Колективного договору
rtixc р9ботодавцем та виборним органом первинноi профспiлковоТ органiзацiТ
Закарпатського регiонального управлiння [ержавноi спецiапiзоваtrоi фiнансовоj
},станови ",Щержавний фонд сприяння молодiжному житловом} будiвництву" на
202lpiK.

1.2. Цим Положенням всlановлюються умови та роlмiри оплаlи лрачi.
rtеханiзм застосування стимулюючих виплат з метою поси_цення могивацiТ
ltрачiвникiв ло високопрофесiйноi, результа,гивноi та якiсноi роботи, порядок
виплати матерiальноi допомоги працiвникам Закарпатського регiонального
r правлiння .Щержмолодьжитла.

1.3, Оплата працi працiвникiв Закарпатського регiонального управпiння
;{ер;кп,lолодьжитла здiйснюсться шляхом нарахування 1.а ви[лати заробir.ноi
l] ]a IIl \: грошовоNrу влtразi.

Розмiр заробiтноi плати залежить вiд складностi та умов виконуваноi
роботи, професiйно-дiлових якостей працiвника, результатiв його прачi та
господарськоi дiяльностi установи.

заробiтна плата склада€ться iз основнот та додатковоi заробiтнот плати.

Основна заробiтна плата - це винагорода за виконану роботу вiдповiдно до
поса.]ових обов'язкiв. Вона встановлюсlься 1 виглялi лосадових окладiв.

tолаткова заробiтна плата - це винагорода за працю понад установленi
nlrD\tll. за труловi успiхи та винахiдливiсть i за особливi умови працi. Вона
\]07iс вк,цючати доплати, надбавки, гарантiйнi i компенсацiйнi виплати,
_,еое_tбаченi ч}lнним законодавством, премii за пiлсумками роботи за мiсяць,
<ззрта_r ipiK.

з



.Що iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат наJIежать виплати у
формi олноразових премiй, перелiк яких визначений окре]!{им Положенням про
прелtiювання працiвникiв Закарпатського регiонального управлlння
f[ержмолодьжитла (лалi - Положення про премiювання), компенсацiйнi та iншi
грошовi виплати, якi не передбаченi актами чинного законодавства або якi
провадяться понад встановленi зазначеними актами норми.

Оплата працi проводиться з урахуванням фактично вiдпрацьованих
робочих днiв у вiдповiдностi до режиму роботи та тривалостi робочого часу,
визначених у колеIсгивному договорi. Кiлькiсть робочих днiв у конкретному
rtiсяцi не вплива€ на розмiр посадового окладу та iнших виплат. Якщо мiсяць
вi,цrtраtlьовано не повнiстю, посадовий оклад та пов'язанi з його розмiром
виплати розрахов},lоться пропорцiйно вiдпрацьованим дням, виходячи iз
середньоденного окладу.

Оллата прачi сумiсникiв та працiвникiв. що працtоють у режимi
неIlовного робочого дня/тижня, у тому числi виплата надбавок та доплат,
надання матерiальноi допомоги, премiювання, проводиться пропорчiйно
робочолIу часу, встановленому у Haкirзi про прийняття на роботу (переведення
на неповний робочий день/тшкдень) та фактично вiдпрацьованому часу.

1.4. Встановлення i виплата надбавок та доплат, премiювання, надання
матерlальноr допомоги, виплата iнших заохочувальних та компенсацiйних
виплат здiйснюсться у межах фонлу оплати працi, затверлженого у кошторисi
на у,tримання для забезпечення статутнот дiяльностi, фiнансових можливостей
та з ураху]]анням фактичних надходжень на рахунки установи.

2. Порядок влIfначення та встановлення porMipiB посадових окладiв
працiвникiв

2.1. Мiжквалiфiкацiйнi (мiхпосадовi)
посадових окладiв працiвникiв 3акарпатського
ffержмолодьжитла визначенi у ,Щодатку 1 до цього

2.Z. Мiнiмальний мiсячний посадовий оклад працiвника основноi
професii визначаеться шляхом множення прожиткового MiHiMyMy,
встановленого для працездатних осiб, на коефiцiснт 2,0.

2.3. KoHKpeTHi розмiри мiсячних посадових окладiв, встановлюються
виходячи iз прийнятого мiнiмального розмiру мiсячного посадовою окладу
llрацiвника основноi професii з ypaxyBaнIшM коефiцiентiв мiжква.пiфiкацiйних
(мiжлосадових) спiввiдношень розмiрiв посадових окладiв (далi - коефiцiенти
спiввiдношень), встановлених для вiдповiдних посад та професiй та
затверджуються головою правлiння ,щержмолодьжитла або особою, що викону€
обов'язки голови правлiння (да,,li - юлова правлiння), у штатному розписi
ус,t,ilнови. При визначеннi конкретного розмiру посадового оклалу проводиться
заокруглення до десяткiв гривень (цифри до 5 грн. вiдкидаються, вiд 5 грн, -
заоi(руглюються до l0 грн.).

2.4. У разi наявностi дiапазону коефiцiентiв спiввiдношень за посадою
вiдповiдно до ,Щодатку 1 до цього ГIоложення, встановлення коефiцiснту
спiввiдношень для визначення розмiру посадовоIо окладу конкретного

спiввiлношення мiсячних
регiонапьного упрамiння

Положення.

/о



лрацiвника, якиЙ включаеться до штатного розпису установи, здiЙснюеться у
\1ежах зrLзначеного дiапазону коефiцiентiв спiввiдношень без урахування
конкретно визначених коефiцiснтiв спiввiдношень за iншими посадами та
враховуючи фiнансовi можливостi установи, завдань та обов'язкiв, що
покладаються на працiвника за посадою,

2.5. Якrцо у штатному розписi затвердженi штаrнi одиничi за однаковою
посадою, але з рiзними посадовими окладами, керiвником установи HaKirзoM
встановлlоються коефiчiснти спiввiдношень для кожного працiвника iз
зазначенням назви посади та прiзвиша працiвника.

2.6. Про можливе зменшення коефiцiенry спiввiдношень по посадi, що
займае працiвник, BiH повiдомля€ться з дотриманням вимог законодавства
УкраТни про оплату працi.

2.1. При лiдвищеннi посадових окладiв вiдловiдно до aKTiB
законодавства та цього Положення, при наявностi фiнансових можливостей, як
у ро}рахунковому перiолi, так i в перiолi, протягом якого за лрачiвником
зберiгасться середнiй заробiток, заробiтна плата, включаючи премii та iншi
виплати, що враховуються при обчисленнi середньоi заробiтноi плати за
промiжок часу до пiдвищення, кориryеться на коефiцiент it пiдвицення.

2.8. .Щопускаеться оплата працi нижче вiд норм, визначених ,Щодатком 1

до даного Положення, але не нижче вiд державних норм i гарантiй в оплатi
працi, виходячи з фiнансових можливостей установи з дотриманIIJIм вимог
законодавства УкраТни про оплаry прашi. при наявностi вiдповiлних норм у
колективному договорi установи.

2.9. Якщо установа пiсля пiдвицення розмiру прожиткового MiHiMyMy
для працездатних осiб вiдповiдно до законодавства не мас фiнансових
лlожливостей дtя пiдвищення посадових окладiв працiвникiв iз збереженням
встановлених коефiчiентiв спiввiдношень, видаеться наказ керiвника установи з
обгрунтуванням причин. що не дозволяють провести лiлвищення розмiрiв
посадових окладiв та зазначенням TepMiHy. на який переноситься пiдвищення
посадових окладiв (але не бiльше нiж на б мiсяцiв). У разi якщо розмiр
посадових окладiв визначенi виходячи не iз мiнiмальних коефiцiснтiв
спiввiдношень, вносяться вiдповiднi змiни до штатного розпису з дотриманням
вимог п. 2.8 цього Положення. Виплата надбавок, доплат, премii на перiод дii
такого наказу не проводиться.

2.10. Штатний розпис затвердясуеться головою правлiння
.Д,ержмолодьжитла, або особою, що викону€ обов'язки голови правлiння,
Затв,..рджений штатний розпис вводиться в дiю наказом директора
Закарпатського регiонального управлiння [ержмолодьr(итла.

Рiшення про встановлення/змiну розмiрiв коефiцiснтiв спiввiдношень для
працiвникiв регiонального управлiння ,Щержмолодьжитла в межах
всtановленого у Додатку l до цього Положення дiапазону, приймасться
го:tовою правлiння .Щержмолодьжитла.



3. Порядок визначення та встановлення розмiрiв llадбавок i доплат
працiвнпкам, ii виплати

3.1. З урахуванням фiнансових можливостей установи, квалiфiкацii, освiти,
лосвiду poýglg, компетентностi, iнiцiативностi, особистого внеску працiвника,
конкретних завдань працiвникам 3акарпатського регiонмьного управлiння
,Щержмолодьжитла можуть встановлюватись надбавки i доплати згiдно з
,Щолатком 3 до цього Положення.

3.2. У разi несво€часного виконання завдань, погiршення якостi роботи,
порушення трудовоi дисциплiни встановленi надбавки та,/або доплати можуть
скасовуватись або зменшуватись.

3.3. Надбавки та доппати встановлюються на певний TepMiH,
визначений у наказi/рiшеннi правлiння,Щержмолодьжитла, пiсля закiнчення
якого виплата певнот надбавки мохе припинитись без додаткового
попередження працlвника.

3.4. Надбавки та доплати встановлюються/скасовуються/змiнюються:

- Jирекlор} регiонального 1правлiння наказом дирекIора регiонального
r,правлiння, який готуеться на пiдставi лцста-погодження ,Щерясмолодьrкитла
щодо розмiру та перiоду встановлення надбавоIdдоплат, або листа щодо
зlriни/скасування надбавоIdдоплат вiдповiдно до окремого Порядку
rlатерiапьного стимулювання керiвникiв регiональних управлiнь, Iпотечного
центру ]] м. Киевi та КиiЪськiй областi;

- Iншим працltsникам регlонального управлlння - наказом директора
регiонального управлiння вiдповiдно до порядку, визначеного колективним
.]оговором.

3.5. При переведеннi працiвника на iншу посаду у перiодi, на який
встановленi надбавки/доплати, встановленi надбавки та доплати зберiгаються,
якщо lloBa посада вiдноситься до категорii посад, яким данi надбавки/доплати
\lо;iiу,tь встановлюватись.

3.6. Рiшення про встановлення/зменшення/скасування надбавок MorKe
прийматись протягом перiоду, на який встановлюються цi надбавки.

Питання зменшення/скасування надбавок розглядасться :

- директора регiонального управлiння - на пiдставi пропозицiй членiв
правлiння, або керiвникiв сцlуктурних пiдроздiлiв ,ЩержмолодьхитлаJ

- працiвникiв - вiдповiдно до визначеного колективним договором
порядку.

4. Премiювання, наданця матерiальноiдопомоги працiвникам
{.l. Вiдповiдно до особистого вклал1 працiвникiв в загальнi результа] и

роботи за певний перiод роботи, за досягнення високих показникiв у роботi, за
нагородження вiдзнаками, а також з нагоди святкових i неробочих днiв (стаття
7З Кодексу законiв про працю УкраТни), Щня створення [ержмолодьжитла (4
.rипня), ло ювiлейних дат народження працiвникiв може проводитись
прелtiювання працiвникiв згiдно iз затвердженим Положенням про премiювання
прачiвtrикiв Закарпатського регiонального управлiння [ержмолодьжитла.

м:



,1.2. Працiвникам, родичам (у випадку, визначеному у абзацi четвертому

чього пункry1 за результатом розгля,ry вiдповiдноi заяви HaKzBo\4 керiвника

вiдловiдноТ установи може надаватись матерiальна допомога:
- на оздоровлення у розмiрi не бiльше, нiж один посадовий оклад працiвника

один раз на piK, як правило, при наданнi повноТ цорiчноi вiдпустки або i'i
частини не менше l4 кменларних лнiвi
- на поховання членiв ciM'i або близького родича працiвника (мати, батько,

дитина, дружина, чоловiк) у розмiрi двох мiнiмальних заробiтних плат;

- пч.rо*Ъ"uп"" працiвника, яка Еадаеться родичам померлого, у розмiрi лвох
мiнiммьних заробiтних плат;
- rta особливi цiлi, у тому числi на вирiшення соцiмьво-побутових питань, у

розмiрi не бiльше, Hix один посадовий окrrад працiвника один раз на piK;

- з наtоди одруження прашiвника. при народженнi дитини. у тому числi

батьковi, у розмiрi не бiльше Miнiмaлbнoi заробiтноi плати, яка дiе на лату
видання наказу;
- з нагодИ ювiлейниХ дат народження працiвникiв (з0,40,50, 60,70 - рiччя) у

розмiрi не бiльше однiеi мiнiмальноi заробiтноi плати, яка дiс на дату видання

наказу,
;1.3. Пiдставою для виIlлати матерiальноi допомоги на оздоровлення

працiвникам е наказ керiвника установи (дTя директора регiонмьного
управлiння - внутрiшнiй наказ, що готуеться на пiдставi наказу голови

прiвлiнiчя,Щержмолодьжитла) про надання щорiчноi вiдпустки/частини

вiдпустки та./або допомоги на оздоровленнJl i заява працiвника.
ГliдставоЮ для виплати працiвникам iнших матерizr,rьних допомог, якi

зазначенi в п, 4-2. е наказ керiвника установи (для директора регiонального
управлiння - внутрiшнiй наказ, що готусться на пiдставi наказу голови

правлiння Держмолодьжитла ) i заява працiвника.
4.4, MaTepia-rrbHa допомога на оздоровлення надаеться, якщо працlвник

фактично працював (включаючи перiод тимчасовоi непрацездатностi) не

лlенше, нiж б мiсяцiв до дати змви вiдповiдного працiвника.

.-lltPcKtop Закtрllдтського
регiоttального управлiццд Держмолодьяtитла

.1uрсl.iтор Г.П. Дудчук Заяць
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ДОДАТОК Nc l

до По,lо)riення прU \vови оплаlи праUl праJiвник;в
Закарпатського регiональяоrо управлiння Держаsноi

слецiа,п boвaHoi фiнансовоi устаl tов и ,,Деряrав нл й фонд
сприявня лlолодirriно\lу )illTлoBoMy 6}дiвництв.!''

схЕмА
посадових окладiв та коефiцiснти спiввiдвошепь розмiрiв гtiсячяпх

rlосддовrtt ок.trадiв працiвllпкiв Закарпатського регiопа;rьпого чправлiнхя
Деряiавноi спецiалiзованоi фiнансовоi чстанови

авrrrrЙ фонд сприянпя молодiжноl|tу житловопtY бYдiвItllцтву''

Посада код
проф€сii

КоефiцiсЕт
спiввiдЕошень

Посадовi оклади (грн.)

з 0|.01.2022

l ,Щиректор l210.1 з,25 16rз0
2 Заступник директора 12l0.1 2,95 1.16,10

Головний б}хгалтеD 1231 2,60 l2900
] Юрисконсульт 2429 2,00 9920

Екопомiст 2441.2 2.00 9920
6 Iнспектор кредитний ],119 1,90 9,1_]0

л! плl Посада Iiол
професii

Коефiцi(вт
спiввИношень

Посадовi оклiдп (грн.) з
01.07.2022

I] lпковuй lliпi]ryu оля llDацезdапмuх осiб*2 (2600 5200
] ,Щиректор l2]0.1 3,25 l6900

Заступник директора l210.1 2,95 l5_3.10

Ll Головвий бlоtгмтер l231 2,60 1з520
,+ Юрисконсульт 2429 2,00 l0J00

|5 Екопомiст 244\.2 2,00 l0{00
6 lнспектор кредитний ],119 1,90 9ll80

"]\i п/п Посада код
лрофесii

Коефiцi€нr
спiввiдношень

Посадовi оклади (грu.) з

01.12.2022

l-ц 5з68
Дuректор l2l0.1 з,25 l7,150

ЗаступЕик директора I210,l l58.10

ГоловЕпй бухга,lтер l2з 1 2,60 lJ960

-1 Юрисконсульт 2129 2,00 l07.10

5 EKoHorlicT 2441.2 2,00 l07{0

6 Iнспектор кредитний з,l19 1,90 10200



до поло,{rенвя про умови "","." ","'i;;finxii,закарпатського регiояа"lь!lого управлil{ня Державноi
спецiапiзованоi фiнансовоi }становл,,Дер,кавяиЙ фояд

сприяння молодiжному,кит]овому будiвництвуl'

Рitлеяням Загмьних зборiв l]рацiвникiв
вiд ..|4''сiчяя 2022рок! Протокол N,l

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок премiювання працiвнпкiв

Закарплтського регiональяого управлifi ня
Дерrкавноi спецiалiзованоТ фiндясовоi установи

,Дер{авниr:i фояд слрияння молодiжному житловолrу бlrдiвлицтву''

l. злгАльнI положЕнIIя
_ l,], положення про премiювання працiвникiв Закарпатськоло регiональноrо управлiння
-]cp,{iaBHo'a спецiалiзованоi фiвансовоi 1,с,,анови uДержавнl]й фонд сприяняя лlс,Jодlь.l]()N')
нtrг,lовому будiвничТву) (далi - Положення) розроблено вiдловiдно до Колексу законiв про працЙ}'Kprllllt, ЗаконУ Укра'iни (ПрО оплат1 працiл, Статуц, ДержавнЬi .п.цiапi.о"uпоi бiнансовоi',,l1rlо3и (Лерr(авний фонд слрияння молодiriном} /Rит,lов;м) б)д]rlництвуll, ПоJо;енlIя про]Irеvilовlrlня працiвникiв Держýlолодьжитlа та його регiональнихlправ;liвь,'Iлотечrrого центру в м.
,l ].:]. l1 Tlj:"*l1 *лаtJ li. Гм) ]eBo'i ) годи пtiж ,Щержавною спецiч, i-"ч"оБ ,Р i"чп.о"ою ycTlLHoBoKJ
.Lсрr,з3нIlll фонд сприяtlня молодiжному )liитловому булiвництву'' та профспirlкою прачiвникiвчо.lо]iкttих житлових комплексiв та ко]\

_. 1,2, положепня 
"",o"o"n-. nop'"'i"*'T"],iЖ#lT*T'filiiiTr,IiiliiX;-, закарлатського:3гlопэ.lьного управлiння Державноi спецiалiзованоi фiнансовоi ycTaHoBlr <!ержавний фондjлirпяIIня молодiжному житловому будiвництву> (далi реiiональне управлiння !ержмо,.lодьжитла):,] lrоширIосться ва Bcix працiвникiв регiонального управлiння !ер*"ЬrЬд"r*пrrч,

, __. ']i] 
По.*''a"u"ня працiвникiв регiональноiо управлiння'Дерrкмолоо"rпr,.,,о,,рочоr"rо.".

',liIolo лlдвищення мотивацiI щодо виявлення та використанвя резеiвiв i rrох,rивостей пiлвttцеrtнлiJ \,IbIalIB jндивiд}альноl' la колективноi прачi з 1рахlванняч ,""an1 *u,n,,o,o Jпiвробilникil \:.,,r,tьlаlи Jiя tbHocli установи. ква:i.l,iк.rчiйно-прфесiйноrо эосвi:j. .кл,rпrrостi викопувониi
собiт та функцiй, рiвня вiдповiдальностi та творчоi активностi; .r";;;;";';;"" для пiдвищення,:рJбiгноi ллаги вiдrlовiдно до особистого вяеску у кiнцевi p.ryr"ruin роботи ус,].анови;: jj\t\ lювilннЯ до виконаннЯ працiвниками слу;rtбових обов'язкiв нiвиiокомч професiйнЪму piBHl:, ,\IlцнеlIня трудовоi длсциплiни. лосилення вiдповiдальностi працiвниr<iв за доручену роботу, або,_т.iзJенi завдання,

]) премiя однора]ова:
- за досягнення високих
- з налоли свя,t.кових i

__. ;;rrо:rодьiкитла (4 :rилня);

],.l. Працiвникам можlть надаватися TaKi
l l llремiя la пiдс} vками робоl и ia мi.яць,

види премiй:
квартал та piK;

показникiв у роботi;
неробочих днiв (ст. 73 Кодексу законiв лро працю)! Дня створення

- .lо tовiлейних дат наролiкення лрацiвникiв (30, ,10, 50, 60, 70 рiччя);- за tIагородження вiдзнакалrи, у тому числi за пiдс}м(аr;и р"йruпrо"оaо оцjнlованllrl:. ]{albHlix улравлillь, що здiйсню€ться окреми]\1 поло)tiенням.

2. порядок визнАчЕння розмIру п?ЕмIi, нАрдхувАння тд виплАти
прЕмli

],



2.1. Нарахування та виплата премiй працiвникttм проводиться в межах рiчного фонду оплати
працi працiвникiв за умови забезлечення виплати ocнoвBoi заробiтноi плати (посадових окпадiв) та
наявнос,гi коштiв на рахункуустанови,

2.2, Дхерелом премiювання працiвникiв с бюджетнi кошти, доходи/надходження вiд
провадження фiнансово-господарськоi дiяльностi, кошти, отиманi за наданi платнi послуги та iHmi
яадходженця установи, не забороненi законодавством.

2,3. Фонд премiювання працiвникiв на piK може плануватись на пiдставi штатного розпису на
плановий piк у розмiрi не бiльше нiж t80o% вiд суми посадових окладiв на piK,

2,4. ФакIичний фонд ПремiюваннЯ може збiльшуватись Вiдносно планового на суму економii
фонду оллати працi, затверllженого у коцторисi на утримавня установи на вiдповiдниil pi*, у,ому
чllслl за рахунок виплат за листами тимчасовоi нелрацездатностi та вакантних посад,

2.5. Розмiр мiсячноi, KBapTалbHoi та рiчноi премii працiвника встановлю€ться та залежить вiд
його особистого внеску в загмьний результат роботи установи з урахуванням таки\ критерiiв|

1) iнiцiативнiсть та результативнiсть у роботi;
2) якiсть виконання лосадових обов'язкiв, завдань та дорl^tень керiвництва установи та

безпосереднього керisника;
З) досягнення, що сприяють розвитку установи;
4) TepMiHoBicтb виконання завдань;
5) виконання додаткового обсяry завдань (участь у роботi комiсiй, робочих груп тощо);
6) лотримання правил внутрiшнього розпорядку.
2,б. Розмiри премiй можуть установлюватися у вiдсотках до посадових окладiв або в

абсолютному розмiрi.
2,7, Розмiр премii визначаеться:
l ) працiвникам - вiдповiдно до цього Полоя<ення;
2) дирекrору - вiдповiдно до порядк) vaтepiмbнolo сrимулювання керiвникiв регiонмьни\

управлillь,lпотечного центру в м, Киевiта КиiвськiЙ областi.
2.8, При розрахунк1 розviру премii враховусгьсr:
_ мiсячноi, квартальноТ та рiчноi лремiI працiвникiв, визначеноi вiдповiдно до цього

положеннЯ у вiдсоткаХ до посадовогО окладу, абО в абсолютному розмiрi, - фактично
вiдпрацьований час в ycтaнoвi за вiдповiдний перiод (без урахування днiв, оллат; за якi
проводиться, виходячи iз середньоi заробiтноi плати (днiв тимчасовоТ працездатностi, вiдпусток,
вiдряджень та iH,)),

_ з нагоди святкових i неробочих днiв (ст. 73 Кодексу законiв про працю Украiни), Дня
створення ДержмолОдьжитла (4 липня), за нагородження вiдзнаками, у тому числi за пiдсумками
рейтингового оцiнювання регiонмьних управлiнь, що здiйсню€ться за окремим положенвям) _

кiлькiсть повних мiсяцiв роботи за визначений у pimeнHi лравлiннr/наказi перiод (вклкJчаючи
перiод тимчасовоi працездатностi, щорiчних вiдпусток, вiдряджень) протягом якого працiвник
факгично лрацював в ycTaHoBi.

2,9, Рiшення щодо виплати та розмiру премiй прийма€ться та оформляеться:
- диреkтору регiонмьного управлiння Держмолодьхитла, або особi, яrа виковуе його

о;ов',l,]ки наказом дирекlора. або особою. яка виконусйоlообов'язки. якийгоD(Iьсянапiдставi
рjшення правлiння/лИсl,а-погодхення ,Щержмолодьжитла щодо розмiру премiювання вiдповiдно ло
окрелlого порядку матерiа-пьного стимулювання керiвникiв регiональних }правлiнь, lпо]€чного
центру в м. Киевi та Киiвськiй областi:

- працiвникам регiонального управлiння Дерхмолодьхитла - наказом дирекrора.
2.10. накаЗ про премiювання дирекгора та iнших працiвникiв гоryегься директором, або

iншиll вiдповiдмьним лрацiвником регiонального улравлiння злiдно розподiлу обов'язкiв.
2.1l. Премii за результатамИ роботи за мiсяцЬ працiвникам, якi звiльнилися до закiнченяя

перiоду, за який проводиться премiюванняi
l) нара\ову€ться та Виплачуються пролорцiйно факгично вiдпрацьованому часу у випадках:
- виходу на пенсiю;
- звiльненн, у зв'язку iз скороченням штату;

/Б



- ]вiльнення у зв'язку iз призовом до Збройних Сил Украiни,
l) пе нараховуються у виладках:
_ звiльнення за власним бах<анням та з iнших причин, нiж визяаченi

цього положення.

_,___ _ýllpl-"ni рiчнi, одноразовi премii працiвникам, звiльненим та тим, що знаходяться увlдпустках по догляду за дитиною до досягн€ння нею трирiчного BiKy ва даry sидання наказу лролремIIовання не нараховуються.
2.12. При наявностi фiнансових можливостей, премiя за поточний перiод мохенараховуватися m випjlачуватися у поточному перiодi. Обмежень у TepMiHax прийняття рiшень провиллату одноразових премiй протягом бюджетного року не встановлюетьсr.

3. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ
_ З,l. Це Положення набирае чинностj з 0l сiчня 2ozz року iлii ло набрання чинностi новимПоло)(енням,

у абзацi 2 пункту 2.1l.

/Заяць Г.о./

f{rrpeKTop Закарпатського
регiонального Дерiкмолодьiкитла

/ЛYдчук Г.П./

/,7



Додаток Л!l
до Положенця про порядок премiювання

працiвникiв Закарпатського регiонaцьноlо
улравлiння Державноi спецiаJliзованоi фiнансовоi

установи,,держаsний фонд сприяння
молодiжному житловому будiвництву''

Затверджено:
Рiшенням Загальн их зборiв працiвникiв
вiд "|4" сiчня 2022 poкv Протокол л9l

Перелiк недолiкiв у роботi, вiдповiдно до якtrх
_ може проводltтись зменшення премii працiвнltкiв
3а ка рлатського регiондльfiого уп равлiнtlя {epata BBoi спецiалiзовд Hoi фiнансовоI устsнови

,Державнхй фонд спрtrянпя молодiжяому,клтловом1, будiвництву''

_\!

1lп
l.

Пор) шення rр}до"оТ,l".ципri"иli етики поведiнк;

До l00%

Низький
]аадань,

при виконаннi
управлiнням

piBeHb орланiзацiТ роботи пi.а,пе.пЙ
поставлених перед регiональним

дьхитла

Низький piBeHb контролю виконання п(}ставлених завдань

i Порушення правил технiки безпеки

Перелiк педолiкiв Вiдсоток зниrкепItя

несвоечасве
лосадових
регiональним

та неякiсне
обов'язкiв,
управлjннJIм

виконаняя працiвником cBoii
завдань! поставлених перед

Держмолодьжитла, та заходiв.
передоачених планом роботи
Порушення TepMiHiB виконання
доручень керiвництва, пiдготовки

норматианих amiв. наказiв
документiв (низький piBeHb

аиконавчоl дисциплlви
Неякiсна пiдготовка
виправлень iнформацiТ

док)менl iB (наявнiсть помилок.
пiсля TepMiHy 'ti здачi, тоцо)

Недостатн, iнiцiативнiсть
роботи

та оперативнiсть при виконаннi



Додаток }Г92

до Положення про порядок премiювання
працiвникiв Закарпатського регiонltльного

) правл jння Державноi спецiалiзоваяоI фiнансовоi
установи,ДержавниЙ фонд сприяliня

молодiжному житловому будiвництву"

Затверджено:
Рiшенgям Загапьних зборiв працiвникis
вiд "l4" сiчня 2022 DoK! ппотокол N9l

Перелiк показникiв у роботi, вiдповИно до яких
|ttояiе проводитись збiльшення розмiру премii працiвяпкiв

Зака рпатського регiоfiального уп ра влi ння Дерrка впоi спецiдлiзова Hoi фiна Hcoвoi уста новп
,,Державний фонд спрпяння молодirкному жптлово]ttу будiвництвч''

l\!
.!/п

Перелiк недо.пiкiв вiлсоток збiльпlення

l. Оперативнiсrь. iнiцiаrивнiсlь лрll BllKoHaHHi по!гавленll\
завдань До 50%

2,
Зразкове виконання посадових обов'язкiв !о З0%

3,
Висока якiсть пiдготовки документiв До З0%

{.
Високий piBeнb органiзацii роботи пiдлеглих До l0%



a

l

|,



, LL, irro( \i,
]Ltl ],,, ( { l BlrLl,,. r,,] (jл.I)\

].|,,rl A.lrt]

l(l,iL')"|ri][!
r |L) !],Lt \, r

IIр:tвп.tа Brtvrpiпrltbol () rp\,пlllll| (l ро tlllllln lbi\
]l.ilя |rpl|I(iltп|lKiB lакарпr[t cbKot rl 1ltl irlllit. tl,rlrlt rl r tlpaB. tirltrя
jIep;KrrBrroicпcltialri]oBillloiфittiltt((llloi\cltlrll}lll,..llcpi,}inltlIlIii

фоtt]l сttрlrяпltя rlojto;li.,ýliou\ ?l,i,i1,1(,lt().lt\ бr tilrltlttLl.Bt..
l.'JагIr,rыri rll),l{)rнcItl|'

I}i]trroBi,'tllo ;к) ста'ггi 4] I(ollc,rиTvltii Уltllitiitrr Krlit;,,lr l 
| 
) 1 i \ l i l _ L ,l j l l i l l

|'l,,11ь,lьlч,l,'\lllr.,lиltlal|, r:||\"'l |я||t \,."ii ll,| ,|.lll,, jl.,,jll,,,,, Il \ ,i |,|,,,|,l
lt1,1blIo llol о,,l)к\a1,1п.я,

\]ll, li)ill() l]ll rrl)illll1].
(лrjll)ill ilil(r llil я]iY BilI

/{сряiава сгворкх' )\loB]t ,,i.]lя Il()lll]() 1) 1,1jiicIlc|]||rl )(]\lil l, tlll\lll l ]],lиi lllril]ikjllil]ll.
гараll'l)с pilllli Ntonijl11l}ocl'i \ lrиборi Ilp(l4)ccil ]ll l\j L\ |]\ LL)lrL)]' .l,r (trr l\,1 ]nltj\l
llрограN{и llpo4)ccitiIlo-,lcxlliчllolo lIавчJllllя. lll llt,]1,lt]t]l lсгL,] Ll,,l(llJKи к.1 ll]llt,

Iio)ieIl \la(, IlpllBo lla lIa]|cil(lli бc-lrtr--lrri i ],.i()p()lri \\lolll1 ]plllli. llit jil|цrillIlJ\ j|,l,| \ llc
,ttr:lc'tr tri tt,иrtl,r'l.'tt.,i l,IK.,IIll\l, I'p,,l1.1 1q11.111 1.1l\,l|',\, ,|,.,>| ,,. ,. ] ,l, ll(,ril|{,,,ll, ll, 1ll] l,,ll(llljл

llрави;rа Brrr'гpirrrlrboI]) Ipy,'l()B()lr) розtk)ря_цк\ (,,lii Ii _ il|,ilItIJjIa). pl)tp,)l lclIl Il1]ll]llllLl||(,
,'к) }aKoll(),,taBcIlla \'краil]и lit llll lli_,tcгlIlri сгJ,гli l l,] Ii(, 1.1,(\ rltK{)IrilJ r|]Ll ]l])llllK] \ riIlalllll.
\'.ll,,|', l1.1 \lcll l\|i|l|lull l] lг} I,1,1,1 ,,l||\,,,| ll, llll lI,, l,,,, ,l,, i,, ,,, l l,
rrotttlc'ilrattiotra.:rыtc'r}иKopиclal]IIi l]()бо(]оl.{) l]ltc\.lli.tlrl||]t\,]lll! lri,u,ri irr1ll,,l- \ ] l]]]]|{,! |i lI ri||l

lIраllи,lа рсг\]ll()кrI'ь гг).к)вi Bi,r(llocl,illl \lirK KapiпlrllllIltr]\l '3,rriitllttatrr,l,,,r,,i)(ll\,l.L 
1,1l()l\]

\lIравjIillllя .ilcpltaBlroi cIIcIlia]liзol]illloj (hilIxllc()|]ol' rcrlrrtrltrtr ,,,i(tp;ltltBl,L l rllill ,L (| |]ияl]||r|
\](l]Iо,цirк|lо]! } 

'itГI'jK)Bo\l\l 
бt','LiвrrлrLгвl" (,tir,ri 'JlIlll|)lrll i],liL] l)c] i(,,,, ,lr. \|i],lil lLr]| )l

'}акарtlа,tсыtс pct,iottl1.1IыIc )jIраR]IiIlllя /lr:l)rK\l{)_|o-,(l)ri|1] til
llttгrt,ttя ttt,,,п, lJ(|llL\|l.||,||я lIll\ llг.lвl ] ,ll1,1,1 \i,, ,. l,,,,, ,,Il,||| ,, |, , ,lll ll|,,

,'к) Тх ] lo l] | l( ) bi:Lrlic l l b,

ll. llopr,ro}i lIр|liillЯгIя ia lRi.I1,1lcllllЯ llpxllililltlblll
'laKaplllt'cbKolrlpcliotIn.tblloll,\,llpill],liIlllя,lu11,,H\l(),|(),U,rxItl 

lll
Ilрl'iillяr]я lla р()6о1\' r 'iaKlr1lll.rlct,Kc 

Jl(l Lll ]l( \ r r 
l 
r , L l t l ] | | | I ) .L.ll;пrrLl_r,l.|],ri|lt lr

о4)орN1]lя(lься llаказоi\l .цирскl'()ра I1l ll|,1,1(,I||\, ll,()r llp.lllllll]l1]\\ ,,,,, 1r,,,,,,,.,., ilplr ir. llr tlr lri
I p)',loBol о jloIl)Bopv N,orac 6\"ги об\,N{ов]]сllо \lо,lоk) cI()pill Bll lр(]6\lrllllllя iL] lilllrll]lli,t , \](](rk,
licpcBipKи BiдI]olti]t!!-lыlocl'i llpaIiiI]lIllKa робоli. якil ji()\]\ , к)р\ lril1 ll,(,я

IlрtliiIlятlя. l]срсв!,,,lсIlIIя. ]вi]I1,1lсItllя з 1ltrбrllrr ,,r]rop.,l lrl ll,i' I]il]ii ,,,..l t lll, i,r,,]lir У
llaliaЗi llОВПl]IlОбrtИВКitЗаtttlllоса,l\lilllllilllIиIl |)(1jlll1a()\l \\i(]]]i ()LlJil ll ,l Li|.,ti| \ ]l]|ioI
, lг.ll ,: 1,1I l l l, lll\,lljJ\,Iil, lli] п, \;,, \

Il|,rr r",r.r rc,rrri .p\,blпll|t. I,1ltl|n,ll\ ,rt,г l{l,,llll !l llt,1,1l ll,, ,,ll\l:,l : ,,, i,,, ,|,.|
lJ(lc'l')'llac ila робоl \l:

а) гр)',:lов} KI]l{)laк} (la lIаяl]l]осl.i). tlбо I}i]ц)\l()(ri llp() |p\,K)tl\ .i ]I l]llr(I1. ]\ltlг\,,acl,pax()Ballиx осiб:
,., ,]]|(|,^.,B,lllnil,Il л{Jl,и\l , 

, l I i l ., | , K , , | , , | | 
, .|, I L,

в) Ililcllopl:
|,),1olrirLK] llpo Ilрисl(х,llllя i]tclllrl(l)i(alliiill()r (l rl()\ tP\

Ilnl' l.ГllЙl|чlli ll:l |\(цл,|\ ы(,гl|l|l,||lIBll \lJ, j||,J|ll l{ll\l, .l ll l,I l llI1.1,|,l,, lIl,.|
ittlttиii ,1tlкчпlсtгг ltlxl li]кil]чсllllя I]!lllK)|(| irLj() L(pc.Lllln)l(, \ ||cILL.l |,||(l ,, ,,.,n,,,, ,, ,,,, ,, ,,,,, ,,, t,

]|,r (t,|l|l;I l,,r,r|l|г ltl{ilri:l, ll,(я }к,lJ]l(llи\. l ll,||,|,,l || l.,, .l,,x,,,l,,, ,l., ,. l, ,ll,:lllljl.
:, tc rt|',rrLirrrrrrгu r|,,rK | | 

, 
| | | , r , i r , r , | 

( , | | \ | | | L, , I n |.,l.,{u,|,l
lIрл llpl]iilIяlTi llit робот\. Ilcpcl]c,llclllli IIil itl|{l\ p()ai()I\ licpiBlLиItIB(l ]()i)()l,,,.ll|c |(rj'rtlll]lllllPallil]lIиKolri Йоt'о ttllatla itrбов'язriи la Ilг()ill(l)()г\r\rllllll ]li.l г(]]l]llcli\ i]L) \\l(ri1l] Ill]ill(l.
озlli!йо}lиги llpallit]IIиKll з llрпвиjIа\l!l llll\ lгlLlllttnllir rIl\ |llIrLl , ll1 ||tlг)l tr\\ lil l\() Lсlilиl]IIl]\l
.L()IoB()|)())I. Il()ca к)вок) irrcгp\'KtticKl. ] ! l l { l l , l 

l 
l | | l ] l il])!|l|||t ll .L,l]] ]х ]i,,l., \lI( lg. lll\llrc!l]l

il1.1l\\1, 1.1,.. titt,,K/ r]crttt,b'tt. l{|,г.n't||ll,|1,1 .,rr ,rpii. l,l, llL| |,1,1l,' ],,,,t\,,lц,,ll



Особам, якi поступили ва роботу вперше, не пiзнiше 5 днiв пiсля прийпяття ва роботу
вI.1пиOу€ться трудова кцижка.

Припияевня трудового договору мохе мати мiсце тiльки на пiдстазах, передбачеяих
чинним законодавством Украiви. Працiвник мас право розiрвати трудовий договiр за свосю
iнiчiативою. попере.аивши керiвництво письмово за два тижнi.

Пiсля закiвчевня цього TepMiBy працiвпик ма€ право припияити робоry, а керiвництво
не Ntac права затримувати проведеяня розраху'rrку i звiльвевня вiд роботи працiвника та
зобов'язаве в день звiльяенпя вiд роботи працiвника та зобов'язана в день звiльнення видати
йоIIч ЕдIежЕо оформлену трудову книжку i повнiстю провести з ним розрахувок. За
домовленiстю мiж працiвпиком i роботодавцем трудовий договiр може бути лрипинений до
rакiнчення tepMiHy поперелження про звiльнення.

С]роковий труловий логовiр розривасться на виvоlу працiвника достроково у разi
хвороби або iнвалiдностi, якi перешкоджають виконанню ним роботи за трудовим
договором, а також у випадках порушеllЕя керiвництвом Закарпатськоrо регiонального
управлilпlя Дерr{а,tолодьжитла закояод,вства про працю, колективного або трудового
договору та з iнших повФltяих причин, передбачених заководавством.

Причияа звiльненrи повиЕна б}ти зазначена в точцiй вiдповiдпостi з формуваrяям
дiючоло трудового змоводавства iз посилавням ва статтю (пувкт) Кодексу законiв про
працю УкраiЕи.

Розiрвавrrя трудовоIо договору з iяiцiамви керiвництва не допускасrься без
попередньоi згоди профспiлкового комiтсrу, за вияJIтком випддкiв, передбачеяих чинним
зiiкоtrодавством Украiни,

!пем звiльнення вважа€ться останнiй день роботп.
III. Осяовui обов'язки працiвппкiв

Закарпатського регiопального управлiвня .Щержпrолодьжштла
Основними обов'язками прачiвникiв с:

- лрitцювати чесно l ср(лiнЕо, дотримуватись дисциплiни працi, своечасно та точно
вIIко ),l]ати розпорядхсення керiвництва Держмолодьжитла, а TaKorK обов'язки, якi визначенi
посадовими iяструкцiями;
- постiйно вдоскоЕалювати оргавiзацiю cBoci працi i пiдвицеяЕя професiйЕоi квалiфiкачii;
- ви]\Iaгэти с (ворення нмежних yllloв працi:
- дотримуватись правил технiки безпеr.и, охорони працi i протипожФкttоi безпеки;
- тримати в чистотi i порядку свое робочс мiсце, а також дотримуватись чистоти на

територii Закарпатського регiовального 1тIравлiння .Щержлrолодьжитла, не пaцитп в
с.,tl,жбових примiценнях;
- свосчасяо i якiсно виковувати розпоряJlженяя безпосереднього керiвництва, а також накази
то розпорядженн, керiвництва Закарпатського регiоваtьного управлiяпя !ержмолодьжитла;
- t]хивати заходiв щодо термiвового ycyнeltrш цричив та умов, якi перешкоджають або
укладають нормальну роботу. iнформувати про ue керiвництво:
- ефекrивно використов}вати оргтехвiку, береж.IIиво стчвитися до майна, екоЕомити та
p.tuioHMbHo викорисговувати елекtроенергiю i iншi MaTepiMbHi ресlрси;
- створити нормаJlьний психологiчного мiкроклiмат у колективi;
- не порушуватll вимог цих Правил.

IV. Основпi обов'яrкш керiвнпцтва
Закарпятського регiондльного управлiння .Щержмолодьжитла

КерiвнЕцтво зобов'язаlе:
- налехним чином оргalяiзувати роботу працiвникiв, цоб кожеII Лрацiвник працював за

фахом i квалiфiкацi€юl мав закрiIцепе за ним робоче мiсце, cTBopeBi безпечяi та нешкiдливi
умовп працi;
- затвсрдити посадову iнструкцiю па кожliу посаду за штатним розписом;- забезЕеч}вати працiвникiв обчислювальною та iпшою техЕiкою, необхiдними дrя роботи;
- пос,гiйно змiцпювати трудову i виконавчу дисциплiну, здiйснювати орIавiзаторську роботу;
- с,гворюватц умови дJtя зацiкавленостi працiвникiв у результатах ix особистоi працi;
- полiпшувати умови працi, неJхильно дотримуватись законодавства про працю;
- постiйяо коttтролЮвати дотриманяя працiвниками Bcix вимог по технiцi безпеки, caBiTapii i



:. : -;- :f::il:!\хехцiй безпецi:
- : : :i.:,. i;\.]iTH} п-,rат} свосчасно згiдно )Мов колективцого дUговору;, _] - --. r,:; \lорal:lьного стимулlовання працi! заохочувати працiвникiв, забезпечувати: _ :,: -i ..j:lе_]ового :освiду робоrи;- ,: < .-1зlпl сIlстеItатичне пiдвищення дiловоi квапiфiкацii працiвrlикiв, створюватиiэ .:r_=:: lf(овп а.rя сумiщенця роботи з навчаяням в учбовпх зак,]ад;х;
- l:-i:::: !':авптпсь до потреб i запитiв працiвникiв) надавати iм в установленому порядк},
\l::i::::ьч\'.]опоМоГУ.

V. Робочttl-r час i час вiдлочцнку
}я працiвникiв Закарпатського регiонального упраЪ-чiння .Щержмолодьжитла

{j,:::]!)Ь,по€ться п!ятиденний робочий тиждень з двома вихiднимп дIlяItи: субЬта, Еедiля,
, , [ ривапiсть робочого часу працjвн и ка не Nlоже переви щ) вэтll 4U годllн в 1.ижден ь.
налерелоднi святкових i неробочих днiв TpиBanicTb lоботи прачiвникiв скорочуеться на l
(о-lн}) годиЕу (стаття 53 КЗпП Украiни),

_ _ _Робочий час Закарпатського регiонапьного управлilrня Дер)iNrолодьжи l.ла лочина€тьс,
] 9,00 rодиЕи paIIKy, Лерерва на обiд з l3.00 години до 14,00 години. Кiцець робочого дпя у
18.00,

Заборопяaться в робоч'lй час вiдволiкаги працiвнпкiв вiд ii безпосередЕьоi роботи для
в]t(оIIання хи!lи гро\tадсьriих доручень, якi не пов'яздti з дiяльнiстю Закарпатського
регiбttапьноIо \прав"liння, сI..пикати збори, наради з громадських литань,

_ ЗаlишеннЯ працiвпикоМ робочого NtiсцЯ протягоNI робочого дня без дозво,п),
безпосереднього керiвtlика без поважливих причин Ее допуска€ться! таке за]ишеI{ня
робочого \Iiсця працiвrlиком, а також запiзпення на роботу (залишення роботи) бiльше, нiж
Hl1 ] 5 хвиjlин вважасться порушенням трудовоТ дисциплiни та цпr. Ппавип,

_ llрацiвника, який з'явився на роботi в нетверезому cTaHi. керiвничrво не допускае до
робоlrt ц дани}] робочиii день i цей день ввФка€ться проrулоIt.

Ч<рrовiсIь Hr trння шорiчних вiдл},сlок aclaHoIJ.lKv lL(ч керilrницlвоv ,ri
погодr(е}iняМ iз працiвниками, Святковi днi при ви}начеllнi Tpul}aiocтi цорrчноi вiдrlсlки
працiвнику не враховуються.

Працiввикапt Закарпатського регiонмьного управлiння .Щерлtмолодьжитла надасться
oclloBнa щорi,lна вiлпустка тривалiстю 24 ка.rендарних днi, Додатковi вiдпустки згiдно iзLliIIllt]lNI законодавствоNt УкраiЕи.

на пIохання працiвника щорiчна вiдпустка vо;ке бути подiлсна на частtrни буль-якtli'IpltBit.locTl за уIlови) що осповна безперервна ]']' частина станчsитllNtе не менше l4
к&]еIlдарних дпiв. За рiшевням дпректора Закарпатського регiонir--rьного упраs-пillняпрацiвнпки vожlть бути вiдкликмi за ix згодою з вiдлlстки -,lиц; у випадках, передбачених
заliоLlоilавством.

Працiвникам за ix заявами може бутш цадана вiдпустка без збереr(еllня заробiтноi п,цати
зit сiлtсriниtrtи обставинами та з iнпtих поважних лричин на TeplriH. обумовленrrй уIодою Mix
tt1:lltцiвнttкопr та керiвництво]\t не бiльше l5 кмендарниХ .,rui" на piK. У pa;i встановлсttttя
Кабilrетолr MiHicTpiB 

. 
УкраIни KapaETIrHy вiдповiдно до Законr, yKpaiHrr'Пpo ]ахист

!tаселецЕя вiд iнфекцiйних хвороб'', TepMiH перебування У "iлцr"rцi без Йере;кепня
заробiтноi плати на перiод карантину не включа€,rься у загапы{иЙ TepMiH, встановлениЙ
псршII\, реченням даноIо абзацY,

Vl. Заохочеппя за успiхrr в роботi
_ За зразкове виконаяня трудових обов'язкiв, cyn-iнn" ставлеяня ло
бездоганву роботу, яоваторство в працi i за iвшi досягвенвя в роботi

Графiк вiдпусток склада€ться на кохвий
пJIочноIо року i доводиться до вiдоvа Bcix
уltрав.пiння !ерхмолодьжитла.

заохочеlIняi
lt) вп]IесеЕпя подякиi
б) видача премi'i;
п| lIaI t,род:кення Почесною lрамо|ою,

ЗаохочеЕня оголошуоться яаказом! доводяться

к&lевдарний piк Ее пiзвiше 20-го сiчпя
працiвникiв Закарпатського регiонмьного

Еих, тривалу i
застосовчються

до вiдома Bcix працiвникiв i заносяться

t



:: -:.: i;,\. iai;lxoк працiвникiв.
]a a\-t.o,rиri Tp1:oBi заслуги працiвники представляються у вищi орrани виконавчоi

R_j:. :: iзо\t)чення, до вагородженЕя орденами, медалями i до присво€ння почесних звань,
VlL Стягненяя за порушення трудовоi дисцпплiни

a:1-1rенпя застосовуються керiвництвом безпосередньо за вIlявпеним проступком, але.: _:_,.:_;:. о-]лого мiсяця з дня йоIо виявлення пе рахуючи часу звiльневня лрацiвника вiдP\!.|,l зв'язrт з тимчасовою непрацездатнiстю або перебування його у вiдпустui (cT,l48
КЗ.., !'rраiни).
-1l:l:;rп,IrHapHe сгягнення не ]\to)(e бути накладене пiзнiше шесlrr NtiсяцIв l дня вчtlIi(]lня
Пiц.-Т\пку.
.]tr ].]СТОС}'ВаНЕЯ ДПсциплiнарного стягпення масник або уповновФкений HrlM орган повинен
]Jr:ia,]aTli вiд порушlцlка трудовоi дисцип;tiпп письмовi пояснення,

При накладевlIi дисциплiнарного стягненпя повинfii враховуватись тяжкiсть
в.lllllеногО проступкУ i заподiяна ним шкода, обставини за ,ких вчrlцено простlлок i
пJпсредня робота та поведiпка працiввика. ,щпсциплillарне стягнення оголошустьiя в наказi
аб,J розпорядженнi i ловi:оvляt l ься прачiвнику лiл розлиску,
, Якщо протяголt року з дня яalкладенЕя дисциплiнарноIо стяrнення працiвника не буде

пi;цано 
_ 
новомУ дисullплiнарному стяп{енню) то BiH вважасться таким! що пе мав

дllсцl,плlнарноrо стягненця.
Як_що прдцiвник не доп)скас вового порушеIrня трудовоi дисципriяи i лr|l.оло ж проявив
ссбе як с\,пt]liнrrий Працiвник, то стягнеНця може бутп знято До закirrчевня одпого року. l аке
с гягпенrtя офорlt_rясться наказоNl та оголошусться працiвнику пiд розписку.Протягоь! строкУ дпсциплiнарного стягненця заходи заохочення до працiвника не
застосовусться,
Прави"lа впррiшньоrо тр}цового розпорядку доводиться та роз'ясаrосться кожному
прilцiвнпку директороu ЗакарпатськоIо регiональпого управлiяня .ЩЁрхплолодьжитла,

VIII. Прrrкiнцевi положення
За поданням керiвництва i виборним органом первинноl' профспiлковоi орrанiзацii

Зlкарпатського регiонапьноло управлiння-Щерхмоподч*Йа, , n 
"rba'npno.u.*n" 

npuur-o увiдповiдЕiсть до закоЕодавства Украihи в Правила можуть бути BBeceHi змiки та доповненняl
якl затвердхуються Загмьними зборa!ми працiвникiв. Правила в такому виllалку видаються в
новiй редакцii, ого,lошуються працiвникам на зборах .rрацiвr,,кiв i вивiшlються на
оз]Iаilо1,1лення.

Вiд сторони Роботодавця:

!ирск,гор Закарпатського регiонапьного
чrцlавriнlu !ержмолодьжитла

jp,

Вiд працiвникiв:

голова Во Ппо:

/Змць Г.о.l

l}

t



Директор Зsкарп

плАн

комплексних заходiв з охорони працi на 2022 piк

Затверджую
управлiння

ii фiнансовоi

булiвничтву"

/Ддчух Г.П,/
2022 року

Nq
пlп

Найменування заходiв Строк
виконання

виконавець

1. Проведення аналiзу стану охорони
працi за 2021 piK

Сiчень Вiдповiдальний
за охорону працi

2.i
I

Проведення аналiзу виконання
,,Плану комплексних заходiв з
охоDони пDапi за 2021 DiK"

Ci,reHb
Вiдповiдальний
за охорону працi

з. .Що. укладення колективною
договору на 2022 рlк пiдготовка
пропозицiй до роздiлу ,,Охорона
працi"

Сiчень Вiдповiдальний
за охорону працi

.1. Гlроведення навчання на тему:
- електробезпека, ocHoBHi заходи
по забезпеченню електробезпеки;
- ocHoBHi шкiдливi фактори (шум,
освi,rленiсть тощо), iх утворення
Tir можливий влив на працюючих

Березень Вiдповiдальний
за охорону працi

Iравень
). Проведення повторних

iнструктажiв з питань охорони
працi

Щоквартально
Вiдповiдальний
за охорону працi

6, Проведення повторних
iHcTpyKTaжiB з питань пожежноi
безпеки

Щоквартально
Вiдповiдальний
за охорону працi



Список осiб, якi брали участь у розробцi
Колектпвного договору

3акарпатського регiонального управлiння
[ержавноТ спечiалi loBaHoT фiнансовоТ yc,taIloBtl

,1Щержавний фонл спрлtяння иололiэrtному
житловому будiвнпцтву),

l,

2.

з.

4,

,Щулчук Галина Петрiвна

Вовк Надiя IBaHiBHa

Заяць Ганна Олександрiвна

Шчlка Наталiя [митрiвна

[шрекгор 3акарпатського ,-VPr -
регiональногоуправлiння.Щеряtмопопо*оrпч QLft/{ _Г.П.{удчук



протокол л9 l
Загальних 1б opiB працiввпкiв

Закарпатського регiонального управлiняя
держа BHoi слецirлiзовацоi фiнr нсоsоI усгановIr

,!Державний фонд спрпяння молодirк|rому )l(итловому будiвництву''

11сiчllя 2022 раку
IlPлc}THi:

вiд сторояи керiвнпцтва:

Вil прпцiвнлкiв Ts ВО ППО;

директор Закарпатського регiона.льного управлiння
Держмолодьжитла - Дудчук Г,П.

голова во Ппо заяць г,о.
ЮРИСКОНСУЛЬТ ВОВК H.L

iнспектор кредитний _ Штика Н,Д.

7Ддчук Г,П,/

иха н,д./

г.о,/

Секретар:

l, обftворепня проеmу коiективноло 
^"."j"J"Jifi;i'iilп;ложення лро ч\tоllи оплати працi працiвникiвЗitкпрl]атського реIiона-rrьного улравjiiяня Дерtавяоl rпецlа.iзованоi 6,*i,-b"i у.."*"" ,,Державний фонд

Il:лii]1" ".]:l:]i-i:' бl',iвнlulв1 ' lлагr ,aKdpni,rbre' p.,io,,,,,,""i 1.puu,i*,,"лер,l.lIоlоJьжltтлаl та долаткlв !о нього, зокрема - положення лро порядок лремiювання пр.rчiвник;в
захарпzгського регiонапьного улравлiння Держмолодьжитла.1 Прийнстrя рIшення шоlо lаlвер!хiення колективноlо лоlовор! на 202,' piK, та дол"ткiв ло Hbolo. зокречJ -
l]:i:.l."]: jry ,,'{*" onr,llJ праU, працЬнJhЬ ]акарп,] lcbкo,o'p., io"- ono,o 1ц"", " " л.р*,"-,"*",,",llo-o;(ell;q про порядок пре!lювання працjвникlв ]акарпаrськоrо pel iональноI о } правлlннq Дер)rvолодь},и lла

l,сл!\алll: длректора Закарпатського регiояапьного улравлiння Держмолодьжитла Ддчук t ,ll,, яка ознайомллалрl,суrнil.з о_соблиsостямх лроекту Колеr<тлвного договору на 2022 piK. ПолЙеннялr про оплату лрацiпр!цiвнлldв Закарлатського регiонмьного улравлiняя ДЬржмолод"*urпо Попо".пп"" про порялок

::":l::::y_:l,i1,"*li' закарпатською релiонапьного улравлiяtя !ержмолод"*пiпu .u rtono*.nn" npoв лрсдl eHHq працlвникlв Закарпа lсьного реllонмьного ) праsriння Держмоло!ьыи,ла,
2.сл! tаlLl

_lнспекIора кредитного Штику Н,Д,. яка запропонувапq врахов)ючи лереваги ]апрUllонованого проект)Ко rекпlвного договору на 2022 piK, затвердити йоiо в запропонованi; рела*чii,'

ItltDiшпJtлi
зtпвердllп]lаввестлвДiюз01,01,2022запропоНованийпроеhтКо,тектllвllоl(,договор!яа2022рiк]

-зOтвердIrтlj та BBecTll в дiю з 01,01.20]] Лоlоження про оппст) пp.lLi прашiвнlrк;в Закарлатськоrтpel iонiiпьяоло },правлjння Дерr(молодьжитла та положення про iop'"uun 'прйь"."* ,ip,,ul*n*loзакарпатського регiонального улравлiння Держмолодькитла,

Проголосуваrlи "]а" of ноголосяо,

ДUрсктор Зsкарпатського
рс| iопального упрsвлillяя

Секреrар зборiв

вiд працiвникiв та во Ппо

/вовк H.L/
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