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llli ]{l22 - 2(l27 p{lbiп

( ]r rtlt,lctto
}:ll;lJIllllиt|ll tбораýrи llpalliBllиKiB
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РОЗ/lrЛ I. Заr.а.льшi IlоJIоя(снtlя

,оrо.",l-',*""J,i,lilХХЧl;Ж:]| 1 
лшi loloBip) укладений з ме'.ою реl}люванIlя

службовцiв i с:rужбовцiв C;I|:]"" 1iЗlОСИН Та )]годжеtItlя. iHTepecib ,;;;;;;;
H*il;lhjж}i;:i1##T:xliН;i:iT"f :iH;:;T*:;;Дl*ýlli
poOolu дurоi y"ru;;;;. ' "О"" tIlo ЙОГО УКJIа,llИ, ,llля гti.цвищення ефективносr.i

,. Ilоложення i ttорми 
{l::::.:* розробленi на ocHoBi Констиlluii УкраIни,

;,*Т:]fi:lТi:rrРаurО 
УlРаirrИ,,'uППi,';'vnpuin"-"ii-po *o,.n,"",,i лоtовори i

ixfr [*,;ж#;I :Jffi I,; ;JJ::"?J;,];ж";T; ;*ifi:#:il#lj;:
1.2.,]аrrий l{оговiо с

Дер*а"r,пl" c,,1*oir'l"1,,* 
lIРаВОВИv аКГОМ, )КJlа,tСlIИМ мiж робоголавttсм

Зчпчрпur""*;л 
'ioru.,t:" 

;::Н'.:::], 
ЗаСОбiВ Та КОll']'РОЛIо за. Ilарко.иками у

а кон грол ю,u 
"uo*o," 

*u, 
"'| i:lхilЖ^#:н;:',ч' ;lfi1,;,;,jiж:; ffi : ;. Робо]о]lавсць). який llic rra пiдсrавi r 

'"r"*.,,"" 
']ioJ 'r"o*u"n, 

слlжб5 злIкарських засобiв га кон гро.Iю - ""о-;r;;;;; ;'Чr,lа,lвсрлженоl.о HaKatoM flсржав,,:] .,);". i;;;;;,r, illil:;;;l-'l".:8i;.;;KoHlpoJ]Io Ja llаркоlикаvи Bil l7.1юlоlо 20l7 рок5 ,Nл, izz.',, ол"i.i,с,Iороllи, la'РУДОВИМ КОЛеКтивом l|ержа.вноi служб1 ., ji;йп*,_.оu," ,u контроJlю за
ffHil::ill.i" ;ffi:iffi;J облас,гi (лzuli Ъ;й;';.особi обраного i
яка Предс'lавJlяс i,,,ap"a" ,,ao_'..'|Y'Iloltol 

о к-оJIскТивУ Кобаль (Jхсаltи Василiвни.
л iл ста Bi l lpo о ко; йl, ; ; ]"fiT,;;..;lb*: lilll ;,::i;:?,x" ; жi' TI;H ;i:ocHoBl. в.,а( мllого y]lол;ffс|lня ;",ср".in Ь,,npil,', 

"'"lvl \ lUlЦ'l'И l

l ,3.Предмсr.ом даного
законоllавсl.вом, по,ожеIIпя ,, Д"-::О1 С ВРеIУJlЮВаНlIя, згiдно з дiючим
tIадаIоться робоr.о/tавцем ..,r, 

on'lu'" ttPatti, 1МОВИ ПРаui, гарантii i uin".u, ,*i
уrоди). -,llo JaKoHY УКРаi'НИ .,tlpo коltекl.иtlнi ooro"opn 

"i

i.4.Умови цього f{оговt
vож) lь ]ракт) Ba,l"." "-;;;;1:';.},r'j,;"iiil:l;,;",.'|;xJ"i";1JLxT;J,,;;
;#i:ii"ff*r"re ]lержаl]них службЪвцi" 

' 
.r,ri.Ё.",,Й, rr]ll,. 

"о"" визнаю,гься
I.5.!оговiр Ilolu ирlо( гься

l.б С;ор;;; ,;;il;"'::.:i ltctx ЛРаrtiЬникiв Служби,
tlровеленнi ,i"p"ro"opl"liou.u:i,":::i*"""' ОбОХ ('ГОРiН i зобов'язуюrься ltри
.lоловllснь 

"" 
i 
"",;.;;рi;;;,;i;liii:l'IЦОДО 

УКЛаJаНllЯ .I(оговору. внесення зviн i
принцилiв .ouiun",,o,o'irupr,,"J, 

nn'u""' якi с tlрелмеlом .1Jоговору .цо.римуватись
ctopttl. в tacv но], Bin,,o,,;rr,,,,,n. _,,'la' 

llaPИtctttocti IlГС./lСlаВllИIlгва. piBHotrpaBtlocгi

.", *я{ :l;ffiж:l-i::Ц ЁJ,Ж;]" :;.]i;;,iJ:i:;'";:..,,;";;; 
";;;КОжноlо члена гр)ловоlо nor,"n,lJu.' 

ОбОВ'ЯЗКОВИvИ ЯК,'t-rtя Робоlо.rавltя. так i lt.tя



Ilсвiд'смноtо час-гиIIоlо,1lol ilBollr с ;к),цаl,кll, Lo tt ього (Nл 1 -7, сl. l 3-3 l ).
].7.Жодна iз Cтopirr ]lрo.lяIо]\,l .Li'i j(oroBopy не може в oJltloc,гopoнHboмy

порялку прийма,ги рitltсttttя ttpo зrtitt1, ,lиliIIlJ\ lloJoжellb, обоtз'язкiв за.,Щоговором,
або призупиняr,и ix викоltаltttя.']rtiltи ta jKlttoBttctlttя ло /lol,oBopy I]ротягом с,гроку
його дiТ можу,гь вllосигися,tj:tt,t,lt la l]-]a( \]l]()I() зI,о.Itою Clopill ttiс.ltя вссбiчttоt,о

роllлялу на засitLаtltli ,lln\cltlnl,, rыrl' .rrlttctt' jil l}за!мIlою зtоtLою ittc ttовиннi
tiогiрlrtуваrи уvови ttpatti. гp)jKlIri r] !()l||n,l|,l]i tараrrгiТ tlpatliBttиKiB, rIсредбачецi
ч иll ним законо,Ilавс,tвоN l,а llиN{,il,toBtlptlпt.

L8.Прийrrяri ]Iсгrti]Rоhl r,lK(l||l1,1JItlIi i tIopMatиllllo-ttpaBoBi акти. Itlo

забезпечуtоть бillыtr високi гapar rii l;i;li lIc1-1c. Lбit,tclli l]оговором, Matolb IIрiоритст
перед вiдповiлtrими llо.]lодiсl]llя\l ll 2'[otrlBopr.

] .9. Робо,го:tавсt tb визIIа( \ ]0Bllt,na2it,ll\ ln\/loBolo коJlск,l,иву Кобаль O.t].
€Jlиним пpellcl авII и ко Nl lpy]l()I]()I() к(),lск,lиl}\ } Itи,Iань ,IруjlоRи\ i соLLiально-
екоuомiчtrих BiJlttocиtt.

l.]0,1lеЙ /lоговiр ),K,]la/Lclt() tta lt'я,гь poKiB. iлiс.rtо ук.ltа,ltенtrя Сr,оронами
нового договору. l{o1,oBip rrабlпlrr ,tиttttttсtiз.tttя його tti,цltисаltttя.

1.11.Роботолавеrtь i ylloBlloBa)liclla ]l]\.lоl]ого коJIскlиl}у зобов'язуtо,гься
злiйснкlвати сис,I,сNlа,гиlllIий ,lB,l\ г(lр{1lIIliй b1llllpсr]lb за l]икоllаtll]ям .I(оговору i

розгJIядаIи Ili lIиlаllllя tt:t ctti tl.tt,,, llc' ,:llt,tяr ,, tlipr tlcoбri:tltocli,
1.12,I1рийлrаrо,rи lIlt l]()б()L\ lIоl]и\ .,lсl)7каl}llих службовltiв i службовrtiв,

Роботодавеltь зобов'язаllий O]llili1()\1и1 ll iх з ttttll J(огоlзором.

PO.]jll.,l l I. 13иробltttчi вi/(носипrr

2.1. Стороllи зобов'я tt lol ься
' 2,1.1,Забе,,,,с"lоа,п lll\l l\b,lllrll\ ,tiя, t, ictb .,lсг)ьаl]llи\ с:lужбовItiв i

сlI5жбовчiв. сlIря\,lоll)llаlи ]'х Liя tt,tti;tb lla ,li1.1ilI олжqll liя lр},Lови\ i cotLia.tыlo-
економiчних вiдносиtt.

2.1.2.Узгоджувати мiж собоlо tlci aKr и (illу,iкби з trитаttь оргаttiзаItiТ виробниц,гва
iпраui.

2.1.З.Запобiга,гивиIIик]]сlItllоl.i().,Iсli,llllt]lll\Il]\]lовихспорiв(коrrф_rriкr,iв),авразi
виникнення lIрагIIу,],и Тх розв'язit tlttя бс t зr tt и tt Ktl llиробничоl,о ttpol1ccy.

2.2. РоботолаRеtlь зобrlв'я l1t tt,ся:
2.2. l .В изttачиr,и jlср)I(авllиNl с;tу;ltбовtlяu i службовttям робочi мiсця,

забезпсчи,l,и Тх ма,гсрiа.ltыttr t,сrtt],tttипtи рсс\рсамиt Ilеобхi.llllими .IlJIя виконаIlня
виробttичих завдаllL. llop\l llpa,.i r.r Bi,trrotlгlItttrlи уvоваvи ttpalIi.

2.2.2,Здiйсrrrова,ги ttpttйotrl ttit 1lirбо tr, ,,11,р71;1gllцх с.llужбовlliв i службовrliв, ii
звiJlы{еllня, Irepeltcjlc I] l|я lta ittl l,, po,-iclr l Bl lllol]i,lIlo JIо чиI]Ilоl,о закоIIо.цавс,I,I]а
УкраТни. При llрийомi tra роб()l\ (),]ttaijot иlll ,tсржавllих с:tужбовttiв iслужбовuiв
triл розлиску з I]ocajloBolo illc 1,1vKliicto. rLttrr .1(o1,oBoptlM, tlравиltами техttiки
безпеки, а також визI]ачиl,и Ko;{ll()My 1-1обочс llicllc, ви,ili]lиl и ttеобхiлtti дJIя роботи
засоби та IIрис]роТ. llоllсгс,llllll llpo ltarb,Kl t.t tltKiltlIиBi 1мови ttpatti у разi iх
наявностi.
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_ 2.2,З.!rля виконання завдань. покладених на Службу. у вiлповiлностi з обсягом
:::Т:]::'o фiнансУвання, забезпечувати r"р*чЬ""" .rуiоо"цiu i службовцiвматерl;lльно-технiчними пес,
про6."iиr",,оЪо",;;;;""#о*"и' необхiдними ДЛя виконання ними cBoix

_ z z 
qл*р"о"'' 

i;Щ;;1ЦЁ:*Н:J;Jffi'х|.Нспужбовця i службовця

ffi"ТiНТ::#;ii ::::'J"'#"1,"члоuу 
in",plnii'.;,';;;i"," йо.о . """" пй

2.2.5.При виробничiй необхiдностi доручати державним службовцям iслужбовцям виконання завдань, покладених на Ьлужбу, вiдповiдно доПоложення, за умови реальноi ";*";;;;;i;;;rЙrЁl.Urо з врахуванням
;ж;:h."о"ф*iйноi 

пiдготовки i r"й"";;;;";;;""ilоru"пi безпосереднiх

2.2.6.Створити здоровi i безлечнi умови _працi, забезпечувати належнi умовидля ефективноТ працi, сист_емат""* Ыоi"ir"Й--*"#iqК"ч;i державнихСЛУЖбОВцiв i службовцiв, постiйло. здiйсню; ;;;;, ;;;;"r"r, на змiцненнятруловоi i виконавчоi дисциплiни "',";;;":--""'.r:.::j]*де!та9lих службовцiв i .,r*ul"Ti"'r1;"ii"liJ#T 
"J}""";.'ffi"ЗаЦiКаВЛеНОСТiлл.2.2 

7 НеухильНо ,оrр"й"u."a' законодавства про охорону працi, вживатизаходи до сsосчасного усунення причин.i у""". ,;;р;;";;жають нормальнiйpoooTl державних службовцiв i службовцiв. Ува**.rui"i,Йоо лотреб i залитiвдержавних службовчiв i службовцiв.

].].Деп:кавнi слуlкбовцl i службовцi Слуrкби зобов'язуються :2.3. l ,Сумлiнно i якiсно вико.:",1i,";,.;;;;;;;;;;Чfi fi :i",HT";;ibi;#r3-"#",""Tr"/#;керlвництва Служби. дотримуватись_ трудовоi i -технологiчноi 
дисциллiни,доаиливо аiдноситись до майна Служби. на 

"""".у Йi;;;;;ва ('лужби вчаснонада_вати звiти про виконання cBoi.x обов.язкiв.
2.З.2.Постiйно вдосконаJlювати 

"".;;,,;; -D^_T _^._-
професiйний piBeHb, tти органiзацiю своеТ роботи, пiдвицувати свiй

2.3.3.!отримуватись вимог по охоронi.працi, технiки безпеки га протипожежноiохорони. вживати заходи шоао iepMiHoBoP й;;;;;,;;;чин i умов, якi
::iНiiЖ;;_абО ПОГiРШують ефективнiсть' '"p"ui.' i"["рrу"ати про це

",,]:r:l:Yз"**ти_ 
свос робоче Micue в належному cTaHi,використовувати обчислювальну. 

.комп'ютерну .u i"ry'-"ir.r.*"i*y.витрачати матерiали, електооенr
u,З,s,У""*""i"]";";; ffi;:::::-rа 

iHrui Mat ерiальнi ресурси:
z з о д.р*u 

" 
n i 

"l;;ъ;;; i i 1Ы;.;Т "l;"*"" Жlx"""?Тil 
"повноважень.

ефективно
рацlонаJ]ыlо

межах cвo'li
2.З.7.За невиконаrrня або нена

trаказiв та i"-;; ;;;;;"';#lеЖНе 
ВИКОНаННЯ ПОСаДОВИХ ОбОв'язкiв, доручень,

l.j]11"]l, r .lу*оJ",,i"Ё];I; x"J;:"'i"r,,:",,?;,"J:;[T" ."J,r,T:",1r#ilTзаконо.]авс l лом Укра]'н и,
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2.4.Уlювноваясена .l.рудового колективу зобов'язусться:
2.4.I.ПроволитИ робо,пу В колективi i борrуuч"u" ."i,,roro"ri державнихслужбовцiВ i службовцiВ шLодо пiдвиlцен;lя' якостi 

"ироОнrчоТ дiяльнос,гi,збереження та оЩадливогО викорис,гаtIнЯ об:lаднання та ма.герiальних pecypciB.
2.4,2.Захилtати iнr,ереси державних службовttiв i службовцiЪ Служби.
2.4.3,Сприяr.и змitlненtlю виробничо'i .гu ,pyoon' д""ir,riп" в трудовомуколективi.
2.4.4.Узага,llьнюва,ги проltозиttii' держаt}llих с.rt)жбовltiв i с.цужбовI]iв tIlололоJtiлlltенtIя робоrи, свосчасt{о llово]lиl.и iх ,цо Робоr.одавця, добива.гися ix

реа-ttiзаttii, iнформува.ги дсржавIiих с,:tужбовцiв lспужОо",riJrро вжитi заходи.

роздrл lll. Реrкшм робоlи, трпвалiсть робочого часу i часу вiдпочпнку

Роботодавець зобо'язусться:

_._3.1,Встановити.грива.,лiсrъ робочого часу ltраtliвникiв 40 голин ltа.rижllень iздвома вихIлни\4и,ltttями: субо l а l а нелi,ttя.
Час гtоча,гку i закiнченttя роботи, перерва для вiдпочинку i харчуваннявизначаються:

., 
- для службовUiв - ПравиламИ вttутрiшlньоtО грудовоl о розпоряllку с-пужбовttiв

{1j:i:::: ,.,::,уlи .з ;tiкарських засобiв та' oouтporb ,о ,,up*oт"*uru у,акарпаlськlй oб.,racIi( Лодаlок 5. cr. 22);
- дJlя державниХ с.лужбовltiВ - ГIравилами Bttyr.pitlltlboгo с:tужбового розпоря,цку

*т::::::,.,::ra,и .з ,,ltiкарських 
засобiв ia' *on.,.poлo'.o 

"up*oт"*u"u уJакарпа,l ськIй оЬлас] i ( /[o/ta гок 4. cr , | бJ,

-. 
п|"::::т,^:l_._т,гкови х i ttеробочих днiв тривалiсr,ь робочого дня скорочус].ьсяна l голин}, ( аятковl га ttсробочi jtlli визttачсlti сtат,lею 7J Колекс1 законiв tlpoпрацIо УкраilIи.
3.2,Заrуча,гИ лержавниХ службовцjв i службовrtiв ,lto робо.ги в на/tурочний час,

:I-":n:r.oo 
не бiлыtrс чо,tирьох I,олиII llроl,ягом двох jIHitr пillрял i l20 tодиt{ l{aptk. з комленсацiсю вiдrlовiлно ло норм чи}lноl.о законодавсt.ва.

,,,jл]^r:],lТl" :l" РОботи окрсмих лержавних с:tужбовuiв i с:lужбовцiв у вихiднilнеро]эочl)днl Jlиlllе у аипадках, що визtIачаю.гься законодаI]ством Украiни.Робота державних службовцiв Служби у 
"" 

*io,,i 
- 

"""r*o"i, неробочi днiрегуJ]tосться вiлповiдпо,цо с.г. 56 Закоrlу УкраIrrи <Ilро,lcp*u"uy any*Oyu.3.4.ЧеРговiсть t|a,IlaLIlя осllоRIlо]' ,цорi",,Ьl' ,,iJ(,,у;r"'/,;;;;;;Iим службовtIям i

::IУо:r"r Служби проволиr,l,ся зl.iдно,.рабiку оiд,lу.rоi,'"*"Л ,ur".po*yro."."керlвIIиllтвом Служби за погоJlженням з Уliо"но"а*сною труловоI.о колсктиву.lIри складаннi rрафiкiв ураховуюrься iнтереси СлужОи ,l'осоОистi iнтереси,]ержавllих c.tl1 жбовuiв i с,ltужбовttiв.
_}.5, Гри вал ic r ь tttорiч ноi octtoBttoi вi,,tпl с l ки сl анови,] ь:
- дЛя службовцiв _ 24 кшенltарнi .,tяi;
- д.IIя jlержавних службовlliв 30 календарttих лнiв.порядок надання державним слухбовцям дола.].кових оллачуваних вiлпустоквизначасться Кабiнетом MirricTpiB УкраТни.
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_ 3.б.ЩорiчнУ вiлпУстку на проханIlя JlержавIlого службовця iс;tужбовtlя може
9,.I.тл].1:j],1."" 

на час].ини буль-якоТ .гривалосri зч уrо"", ub-o.,,o"nu безлерервнаIl частина стаповитиме не меIiше l4 каtендарних лпiв.
Щорiчна Bijlпyc.rкa може бу.ги ,'"p.n"."r,u на iнший llерiод з додержаннямвимоl, Закону УкраТни <I lpo вiлltусr.ки>.
З.7,За сiмейниvи обсrавuн

с: tужб о в ця м, п*. n u,,u 
"u,, ".X' 

i,.ilri' -i"TJ.,r.ý:l JirЧ;Ё,,:HlH r 1 ;TepMiH, поголжеНий з керiвtlиtl,гвоМ ()lrужби, алС ,," Ъir",,," l 5 каllенJlарних .ltlliB наplK.
3.8,У разi вс.га[lовлеllIIя Кабiнс'гом Мiнiс.грiв УкраТни карантину вiдповiдно

до Закону Украiни ''IIpo захист насеJIеllня вiд iнфекцiйних хвороб'', ,гермiн
tIеребуваннЯ У вiдпустцi без збереженtrя заробiтноi nrurn'"u п"рiод nupun.nny n"включасться у заI-алыtий.гсрмiН у випалкаХ псрелбачсtrих закодавтвом УкраТrrи.3.9.IIорядоК i умови наланttя вiлrrусгок прачi",,"Йr- Служби, а r.акожrривалiсть lзiлttycr.oK визначаюl.ься Консiитуцiсrо Украirrи, Законом Укра.iни <[lpoвiдпустки>, Кодексом законiв llpo працю Украiни, Законом УкраТни <ПроДержавнУ слУжбУ> 'га IIорядку надання дсржавним с:rужбовtlям 

'oorrur*o"r,
оп,tlачуваних вiдл}сток, ]атвердженого l]oc].aнoBolo Кабiнету MiHicTpiB Украiнивtд б квil.llя 2016 р. Лt, 270.

роз{lJl IV. Нормуваtrня i оrrла.I.а праlli

4.1.ОрганiзаtiЯ олла.ги працi за виконаllУ роботу дсржавIlим службовцям iс.tужбовttяv Сltужби злiйсrrюгlься tt iдllо iu"o. (or,a,ia1 за*пнi" t,po npa,lK'
}:::::l 'il:iii: l-p*" ,,Лро ort.rraTy праrri>, <tlро o.pn 

"iuy .rу*оу), постанов
l"т.']],:]]л ]Y]:l:.plB , 

Укпаi'ни_ якi регулtоють пиl.анIIя опJIати працi, наказiвчlIнскономрозtsиТку Украiilи, Мiнiсгерсr.ва соlliалыtоТ ltо.lliтики УкраТlrи ra iншихнорма,l,ивл|О лравоI}иХ ак.гiв, щО визначаютЬ умови oIlJlaTи ttpatli /lержавнихслужбовцiв i с.rtужбовttiв.
4.2.СторонИ домовиJlисЬ виIiлачувати заробiтtrу lIлаrу праlliвникам реIулярно в

робочi лнi у r,ермiнИ 15 та 30 чис,rlа utoric"uHo, -" ,. biol"'i*"x разiв на мiсяrlьчерез промiжоК час). Ulo не llсревиUlуl tttiстttаJlttяlи калЪнлар,tих днiв,
,.,.],::1, 

*on".lellb виI1_1аlи заробirrrоi.ttllаtи lбitаггься , 
""лi,,,,u", сttяtкович абоIlерооочи\,l лнс\,t. lаробi t tra IIjIa la випJlачус | ься lIat tcpc;to,1tt ti,

л,,_]_1|_oU'l''u 
llJla']'a за IleplIIy поJlоtsиltу мiсяtlя виll.;tачусться за фактичновtлlrрацьований час.

4.3.Заробiтна rlлата с обов'яз
робоlу вiлловiд"",; 

"ъ.;;;:i,:,;i"'iiJil"";;;'*ilHНi# Ж;хх1,:"1встановлlос.гься у виlтяjli Ilосалових oK.rla,rliB (,гарифних ставок) затверлженихш],атним розllисом.
Заробiтна I]ла].а /Iсржавних службовrriв скJlаласться з Ilосалового oKJIa/ly,надбавкИ за вислугУ poKiB, rrалбавкИ ,u_puu. u"p*uo,toro .ry*oouu", премiТ ,га

виплати за rlолаткове tlаванl.аження у зв'язку з виконаIIням оЪов'"з*i" ,"r"uao"oвiдсутньоl,о 'llержавllого службовчя у розмiрi 50 вiдсоткiв посадовоI.о оклаltу
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тимчасово вiдсугнього,I1сржавноI,о сj]!7iбоRltя lа itlllIиx tiезабо[lонених чинним

законом доплат i налбавок.
Заробiгна rrлата c.rtyжбotrltil} скла.,lа(,I,ься ] lIocaitoBo1,o ок.;rалу (,гарифноТ с,гавки),

налбавок (у разi Bcratttlrurcttttя) la високi ]tосяt,}lсttttя у tlpalli, за виконаllliя
особливо важливоi робоrи (lla cl'ptlK ii'BltKottallttя), за скла7цttiс,гь. наllружепiсгь у

роботi та лоtlла,г (у paзi BcTattcrB-tctlllя) ]а викоI{анIIя обов'язкiв тимчасово
вiдсутнiх lIpattiBttиKiB, за c}Mitllcttttя lrpot}cciЙ (llocut), за розшlирення зони

обслуговування або збi:tьtttсttttя обсяt1 викtlttуtrаtrих робir'. Зазначеlti види доIlJIа,l,

не встаноl]лк)}о,l,ься KcpiBtltlKaпt сlг)кl\рllи\ rri,tрозлiltiв гаiх застуIltlикам.
4.4.Всr'ановлсlltrя ltрсlчliй ttpatliBirиKirll зjliiiс t tlос,гься Bi,lltloBiltlto ,ilo Ilоложеllня

про tlpcMitoBattttя jlcp}(aI}lIи\ с:lужбовtLitt ](cpxiaBrroT с;rухiби з -rtiкарських засобiв
та контролю за нарко rи KaNt и y,lJaKapr la,l cbKi й обLtас,гi ( /lода,гок 7, ст.29)
та ПоложеннЯ про llрсмitовання с:lужбовltiв flержавноТ с.лужби з лiкарських

виконану робогу коли /lержавI{ий службовець або
с.llжбовоrtr Bi tря,ltжсtllti. llаllравJIяl}ся для ttiдвищення
Bi:t ltиробltиtLtвlt l,,tiйсttюсr,ься Bi,rtttoBiлHo до чинного

засобiв,га контроJtю за IIаркоl иками 1, Закарlrаlськiй об.rtас,гi

ст.27).

( Додаток 6,

4.5.Оплата праtti за
службовець перебував 1,

квалiфiкачii з вiлривом
законодавства Украiltи.

4.6,Виплачуваги заробirlr1 ttлаr,у ttраrtiвtlикам за весь час trtорiчноТ вiдпустки не

пiзнitllе, нiж за 3 робочих ,,tlti 
"(о 

tltl,ta,rK} вi,,tttусrки, зt,i.llно cr. 2l Закону Украiни

"Про вiдп)сrки,,. У plrli ltа]Iаttttя tt1,.rttiBIlиKy вi.tttlс,lки у сгис.lti сtроки
(наприклал' у зв'язк1' з cillcйttttrltt t,Llctlrtзиttallи, ctalloпt зjlороtl'я, rotlto),
виIlлачуRа,I,и Bi.,tltycKtti ttilllilttc. ltix зlt'tl'ltl :Llti ,,lo lIочаtку вi,,ttlусrки, за ttаявностi

угоllи мiж праlliвttикол,l i робоl'ола в t Lc lt lt i;ttto lt,2 с,г.7 KottBetltlii про оллачуваtti
вiдпустки вiд 24.06.70р. ,]$,l.j2. ра,гиrlliкtl Bir tto]' Закоtlом УкраТrrи <[1ро ратифiкачiю
Конвенцii MiжIlapoJtttoi орt,аttiзаtLii rlpalti N lЗ2 ( псрсгл я rrу,гоТ) 1970 року про

оплачуванi вi,llпусr,ки> Bi;r ]9,05.20()l рок! ,

4.7,НадаватИ .IlержавllиNl с,itl,жбtl вttя rl lpO]ll()By itoIIoMoI,y о,rtиl{ раз на piK ttри

наданtti tttорiчllоi Bi]lllyc t Krl ('ii ,]ас] llIll,] або ttttBtto'i l риваltосl i) у розмiрi не бiльш,
як сереJ(rrьомiсяЧttа заробiгttа ll.llata. ,:Itя tt1-1lttLitlltиKiB JIаборагорii' ] KotlIpoJlK)

якос,гi лiкарських ,lасобiв ta rlс,,tичtttli tl1lo,tlKrtii l1а,llава-],и магсрiаltьну доrlомоlу
на оздоровJIсння у розшriрi о-lIIого llосц.к)вOlо oKJIa,]ly. /(.rlя робiтrlикiв зайня,гих

обслуговуваltням Сltуiкби tta,,Latraltt lllrtc1rillllt,lty ]LoIloMoI) Ila озлоровлення у
polMipi ссрслн ьом iся ч Ilol' tз1.o,iiltt,,T tt tu t,,,

4.8.7Щержавrtим сл1,;кбовlrяпl мо],кс ltа.lаltаl,ися о,IlиIl раз lla piK матерiаlыlа
,]опомога дltя llирitllсtrttя cotLilt.ltыttl ttобr totlttx ]Iиl,аltь у роз:r,liрi ссрсlttlьоviсячноТ
tаробi l tloT II.1ar и tta tti t. r.ttri,,собис tri,,.rя,,rt,

4,9.Оплата r,имчасовоТ вграlи llpaltc,l.Lltlllocтi (вк:ltочаючи JlогJ]я]t за хворою
_]итиною, дитиноlо з ittBa;ti,ttticгlo. \l]o[]ll\1 члсIIом ciM'i)T,a вi;lrlусrки lto вагiтносri
та пологах злiйснюсr,t,ся Bi,,ttttlBi/(tto.,ltl llиllItоl,о закоllо/(авсгва Украiни.

.1. l 0. Прово,rlи,ги cBocllacllo itt]lcKcattiKl заробilttоi ttла,ги у,rlr'язку iз зростанtrям
iH:lcKcy сrtоживчих llitr l Bi.rttolзi_Ltttlcli з ЗaKtlttor,l УкраТrrи <[Ipo iltлексаrtiю
гроlIlових .ttoxo,tlitl ttaccltcltt tяu,

-+.l l .Час лрос] olo oll]lall\ ( I ься Bi_ll](,|]i. Lll\l _ L(, ч ltlIl]oI о закоIlо,lавс,гва,
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J,l].виплата заробiтноi ltлати здiйснюсться шляхом зарахування грошових*i 
i !: Ji#:Я;;l';fl ";;, ;:ii' T;ж; ::l ",li:l,:. : i,:'," ".*- бан кi в на ix i м.я

]ага]ьну cyMv нарахБваноi йо 
",".,: ", ",."' 

;'il,,];T;"#Hi#:"J ffi Ь,:r;.*lui9:ul. суму rаробit Hoi. rr,,i r". ,,,n 
"r,"r*" , ; :; ;;;Ж":^J. l4,Здiйснюваr и конrпо

."о."".;т ;;";;;;; ;;iil:i,;:;''rРИМаННЯМ 
ЗаКОIlОлаI]ства з питань працi,

РОЗДIЛ V. Охорона працi та здоров'я. Соцiальппй захист працiвпикiв
5.З ме tою с tворенltя необr '

c-,l *о,.,ооЪ"]""r"li.i"Л ,НЕt'UХutllИХ 
caHi ГаРНО-ПОбУ'ГОВИХ умов працi, робото.ttавеllь

-__ { no"uorУ обсязi забезпечувати виконанllя Законч Yr<пр_ацi>. та створювати nu *о*''о"у робо;;;,l;;Й, i T.TJ';lTff;"J."#в!дповlдно до вимог чин}lого законодавства;
- забезпечи ги викоttаltня К

нормативiв безlIеки, гiгiсни'Y:::I"""* 
захоДiв Для забезпечення встановлених

наявноlо рiвня охорони nou,,, Тл11|..'u 
ВИРОбНИЧОrО ССРСловиulа. ltiдвиutеltня

професiйних',.,;"оЪ;;;;'i;;'j;'}.lill;,T_:::a,tKav виробничого,Iравмаtи]му.

_ - ознайомити лержавllих о,уоОо,r,,;" Т .rу*Ъо..,iiо-', ,,"' lJоговором, посаловоюlHc,l рукчiсю ra 1vовами ttpaui;
_ ви_значити державlIим с.ltуж,бовцям i службовцям робоче мiсце, забезпечити iхНеОOХlДними для роботи засобами;

_ - провести з лержавllими с_лужбовцями i службовцями irrструктаж з техtliкиОезпеки i протипожсхноi охорони;
- НеУхИльно до гриvува l,ись закоlIо]|эRстRя

шоло свосчасlIого ус}lIенllя n.1.1Ill'9'u""'u 
ЛРО oxoPolIy праlti. вживати lаходiв

с.,tlжбовuiв i.rr*d;,;;,"'" 
ltРИЧИН l ) МОВ, ЯКi ЛСРеutкоджаюrь роботi лержавних

Лержавний сJIужбовець/слчжбовець var tlpaBo вiлмови,l

Т"',"JJ,"i;"1;.:""]нж,ll,i,*::l;:й;"Цй;'ffi ;';?,:1Ж#'1Т
Дi"р*uu,,rй Й;;;;;#;'ДОМИТИ 

IlPo lte беЗltОСерсднього керiвника.

"-,,u.,i", бч*u,,пl;,";;;;';;Й:-":'j.|1' "Пu"П РОзiрваlи гру,llовий логовiр за
,,p*i. п" rоо.р*у;;;;;;";"f,i'f;Ы i# #;.J'J' 

ЗакОно.,lавства Ilpo охорону
LТОРОНИ ДОМОВИЛ ИСЬ:
5. I.Враховуючи trеобхiдltiсr.

охорони працi: Ь ЗабеЗltеЧСННЯ i Реалiзацii прав гарантiй щодо

,,;Jo"T"i";:,":il;l ;i:T 1":::io]l*n]:"' полir'ику з rIитань с,lворенIlя
.u*"oplo"uun"", 

-'- "ll!^ JOluD ЛРаЦt' ЗаГtОбiГаНlJЯ ТРаВМатизму i ,,ро4.alи"",

, -;"i";l,Hr|;:;Ш;:r'fif -" i ltОбУ гових умов Служби вiлповiдно .ltо закон1
кер!вницгво Служби несе Bi

с.,tчжбовця/службовtlя тiльки о 
ji_o:|11'""'"" За ЖИ'ГТЯ 'Га здоров'я державногоIежах вс,l.ановленоl о робочого часу:
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- для службовцiВ - I[равилами вну,грiшньоl.о трудового розпорядку службовцiв
Служби (Додаток 5, с,r.22).,

- для державних службовlliв - Правилами вttутрittlнього службовоrо розпоря.Ilку
Служби (Додаток 4, cT.l6).

5.2.Розгля:tати на зборах трудовоIо колек.I,иву IIи,tаIit{я cTatly охороllи працi,
обговорIовати Rипадки IlорушенIlя правил r.ехнiки безпеки.

5.3. ЗабезпечуватИ праttiвникам соцiа.ltьнi гарантiТ у га.llузi охорони працi tta
piBHi. не нижчому за перелбачений закон ода вс tво\4.

5.4.Брати участь у розслiдуваннi нещасtlих виlIадкiв, lIрофзахворtовань, i
на_lаваIи за необхiдносli вiлповiднi висllовки,

роздIЛ Vl. ЗабезпеченНя зайнятостi. Змiнп В органiзацii впробництва i
прачi

6.1,змiною iстотних умов державноi служби вважаеться змiна: налехностi
посади державнОi службИ до певноТ категорiI посад; основних посадових
обов'язкiв; умов (системи та розмiрiв) оплати працi або соцiально-побутового
забезпечення; режиму с.llужби, встановлення або скасування неповного робочого
часу; мiсця розташування Служби (в разi ii перемiщення до iншого наъеленого
пункту).

б.2.Про змiну iстотних умов служби, скорочення чисельностi або штаry
державних службовцiв, скорочення посади державноi служби внаслiдок змiни
струкryри або штатного розпису Служби без скорочення чисельностi або штату
державних службовцiв, реорганiзацiю Служби, лiквiдацiю Служби начальник
служби письмово повiдомляс державного службовця не пiзнiш як за 30
календарних днiв до вищезазначених подiй, KpiM випадкiв пiдвищення заробiтноi
плати.

У разi незголи державного службовця на продовження проходження державноi
служби у зв'язкУ iз змiноЮ iстотних умов державноТ служби BiB rrодас начальнику
служби заяву про звiльнення на пiдставi пункту б частини першоi cTaTTi 83 Закону
Украiни <Про дерхавну службу> або заяву про п.р""ел.пп" на iншу
запропоновану йому посаду не пiзнiш, як за 30 календарних днiв з дня
ознайомлення з повiдомленням лро змiну iстотних умов державноi служби.

ЯкЩо протягоМ 30 календарних днiв з дня ознайомлення державного службовця
з повiдомленням про змiну iстотних умов служби вiд нього не надiйшли заяви,
зазначенi вище, державний службовець вважасться таким, що погодився на
продовження проходження державноТ служби.

6.3.Здiйснювати переведення працiвникiв на iншу робоry, тiльки за ix згодою,
за винятком випадкiв, передбачених статтею 33 Кзпп Укратни та в iнших
випадках, передбачених чинним законодавством, у порядку, передбаченому
статгею З2 КЗпП Украiни. Переведення державних службовцiв здiйснюеться
вiдловiдно до cTaTTi 41 Закону Украiни <Про державну службу>.

б.4.одночасно з попередженням про звiльнення у a"'"iny iз скороченням
члсельностi або штату лержавних службовitiв, скороченням посади державноТ
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служби внасJIiдок змiни структурх або 
_u]..атного розпису Служби без скорочення

::..,.".::1.ri 
або tttTaTy llержаllних с,llу;кбовчiв, р";р,";i;;Й- Служби, нача.llt никслужои пропонус лержавllому службовltю l,,,i,y 'р;ir,,пЙчuу 

посаду державtlОiсllужби або, як виllя,tок. llижчу 
.Iloca/ly лержавноi служби Bi,ttпoBiJlHo ,lotrрофесiйноi itiдго,t.овки та про4е"iЛ"пr<'*fr""r*li"i.*O. 11ри цьомуврахову€ться переважне I

законодавством про праllю, 
lpa'o на залиUIення на робо'гi, lI"редбчч.нЬ

У разi вiлмови JlepжaвHol.o службовця вiд переведеlrня на запроllоновану IIосадабо ко;rи вi.llсутня можливiсть запроtlонувати вiдltовiлlli llосади BiH звiльпястьсяна пiлставi пункту I час,линt
службу). l IIеРШОТ cTaTTi 87 ЗаКОНУ Украiни ullpo л"р*u""|

6.5.1Ipo наступне вивiлыt
пiзнiше,lriж."i""',rй"ir"#;т,#rJi;хilъ"i;птнх.,"lхтr."i}"Ё;ъ-:;
законiв про lIрацю Украiни.

6.6.!ержавним службовllям/с:rужбовrlям виrl.ltачусtься вихi/lltа /tопомога при
;Tl"j,H;"' i}'#Ы"Ti'ff IСЯ 

ИХ Ч И Н tI им'ч*о"оltu".,"о, украiни, у розм i рах,
,lержавну службуu, ' l]po 

'рацю УкраТни ,га Закону Укjаiни nilpo
6,7.I lри скороченtti чисс:tьtt,,"'",*у i. ."'i,,;,,-; ;р,;;;;""fiЖ"".ii;I |iiffiffi: ;;ill]Hl",1;,#::}l",:правоJlа залиuIення tla робо.гi, псре/]бачеltс cTaTTi 42 КЗлi i.6,8,Parov з поlIереджсllням

вир_обн и п_ва i 
" 
п"; ;a];;;; ;$: ;:;|,iý'Ё:,,-;; н1,]; ;ii:T;"l Jнж: l;сJlужбу ]айнятосгi llpo ltac]yll.Hc B""inr,,.,,,," n"p*u",,"*"arl *О."ui"/с;tужбовu iBtз зазначенням iх лрофесi.r., слечiальностi, кваriфiкацii га роr"iру onrur" npu,,i.

РОЗДIЛ VlI. Коп,l.роль за виконанпям /|оговору. lli.ttповiдальlriglь ql6рlц
]а йоt,о псвлtкоltаttня

. 7.1.Сторони, tцо укJlаIи /{оговiр, самосl iйIlо кон гроJlюlоIь аикояанIiя положеIlьl НОРМ ДОгО8ору .tа визначаю,гь механiзм T,iЛ."""n"',i"o.o';;;orr..7,2.I!ри виявленi лоруuIень 
"u*o,,u"u" ",,]л,; ;;:]:."::'

1clltcHHi Clopotta нала( iнu]iй }.1,_,11:"' 
ланоtо /[oloBop), заuiкавлена в Тх

l,ъ*. :1lx}i*тill, i i::::, т х -,:i: 
l щ i ::;;",,;;;р о,.Ё.li;

z.з.н. .;."b"",".i.,",Iii]ll;J ...il; lji''ЁiJJ.iТ.,:'#J;;1;оrд:";,,. 
".".,,,,консульtаltii' по сугi i no"O"".:: рil,rепня у 

',;";";;; 
;;;;i. яке може б1 гиJоловненням ло ланоt о {ot овору,

7,4,Слори мiж Сlороlrами ,ttaltolo .Щоговору вирituую,rься в порядку.зс I аllовленоv} чи||ниv ]акоl|олавс гвом Украiitи,

..li;]" ,]lý#I,,,;i::lLT,T::, 3f.:.л:i:]]У"""".о ltикоlIаIlня умов flоговору,

. _} 

j 
разi вiлмови ;;;';;; ;ж j] i,':#li: jf"т'i;";'iilжrfi 

;: ;liж;;"L торона мас ltpaBo вирitлиl и колскr.ивtlий .,rip u 
"yoou;;r',;;;;ny.



]I

розлiл vIll. Порядок Iliдr.or овки .I,a yKJra/le rIшя Ко;lективного /lоговору

8.1.УКЛадаrrtrкl Колективttого доt.овору IIереjlую.гь коltек.гивнi переговори.
8.2.Для ведення переговорiв i rliдготовки IlpocKTy Колективrrого договору

у'l,ворюсться Робоча комiсiя з лрелставникiв cTopiH. Склад цiсi KoMicii
визllачасться стороtlами та затверджусться наказом керiвництва Служби.

8.3.Робоча комiсiя гоr.ус lrpocKl Колск-гивного доl.овору з урахуваIIнямllропозицiй, tllo надiйlu_ltИ Bil( Роботоltавця та ].ру/lового колективу Служби таприйvас рiшснttя. яке оформляс t ься вiдltовiлttим ninlo*nno",
8.4.проект Колективного договору обговорюсться у трудо8ому колективi iвиноситься на розгJlяд загальпих зборiв.грудового колективу.
8.5.Пiсля схваJlення ttpocKTy Ко.;,екiи,r,,п,.о ,,о.ооору'загалыlими зборами

трудовогО колективУ Bitl llijlписусr.ься уI]овtiоважсними llрсJlставIlиками CTopill уСТРОк ВijtпоВiдно до чинliого закоIIо/lавс.гRа, якщо ittIlle нс Bc.IatIoBJIeHo зборами
1,руJlового колск.I иву.

РОЗДlЛ IX. Заключнi поJIоя(ення

9.I,I]ей lJоговiр укладениЙ tta tl'ять poKiB, в r.pbox примiрниках, схвалений
загrUIьними зборами .гру'IlовоIо колекIиву Сlrужби, llpoToкoJl Лч 2 вiд.0l,, люtого 20i2 рок5 la. зliдltо ,, Т* pirc,,,,rM. Ilаб)'ва. чинносti r лttяпlлписанtlя r,a дiс до укJ]ала}lIlя сторонами нового Колсктивного договору напас,rупний перiол.

9.2.1]аниЙ договiр згiдпО cr.. 9 ЗаконУ УкраТни <Про колективtri логовори i
.ч''годл> пiдлягас ресстрацiТ в MiclteBoMy органi державноТ виконавчоТ влади.9.З.!аний Jloгoвip зберiгас чиннiсrr, у pari зriu" РоОо.,.одuоц" вlд iMeHi якоl.о\кладсtlо /(oloBip. У разi рсоргаttiзаllii Сlrу;кби /Jоговiр збсрiгас чинlliстьIlро,tягом с'гроку, на який його yкJ]a/,lcпo! або можс бути rlерег:lянугий за зIолоlоСгорirr.

. 
У.разi лiквiлацii Служби даний lrоговiр,,tic протягом усього строку проведення

.,l iквiдацiТ.
9.4.змiни i доtlовнеttня до даного Договору вtIосяться за tsзасмноlо згоllоюCTopiH пiсля llоперелнiх колек.гивних,,"рa,.о"фi".
ПроltозиltiТ ttlодо змiIl iдоltовнеltь.лЬ l|оговору повиннi бути аргуменrоваtti..llя вреt,lлкlванllя розбiжносlей " 

*одi *o_te*lu"""* п"р.rоuiрi" i'кЬнlролю завllконанням колективноllо договору сторони використовують примирнiirроItедури, передбаченi ст, |1 Закоllу Украirrи <[Ipo ко:lекiивнi договори iугоди>.9,5.Сторони домовиJlись, IIlo в перiод /iiT да,,о,.о Ло.о"ору, ,tри y"o"i 
"и*она""я;'iого лоложень, l-рудовиЙ колек.].ив tle висуl]атимс Ilових l]имог з пиl.ань, якi]\ол"lюються !оговором.

9.5,Кон,гро:tЬ за виконаltня]\,t rtього !o1.oBopy з,,t iйсl tюсr.ься С.гороltами, u(о йоl.о
: :_ttlllсаlи. С,гороtrи самос,гiйно визrlають захоllи IIо органiзаllii викоttанllя
_. .;lз-lеного {o1,oBopy. За rtевиконаttня поJIожсIIь /(оговору Itосаловi особи несутьз]:повi:аtьнiсть Згi/lltо з чинIrим законо/lавс-l вом УкраТrrи.



9.6.Сторони взасмllо l олночасно звir,уlо,гь виконаttня цього {оговору на

РОЗЛlЛ Х. Пiltписи cr.opiH

Вiд Роботодавця

Начальяик !ержавноТ с.;lужби

|2

Вi,,t'Гру,лового колективу

Уповноважена трудового колективу
!ержавноi служби з лiкарських засобiв
кон,гролю за наркотиками
у ЗакарrIатськiй областi

з лiкарських
за за

у



l]

,llолаток М l

ло Колек,гивного логовору мiж роботодавцем та
трудовим колективом Державноi служби з лiкарськйх
засооlв та контролю за наркотиками у Закарлатськiй
областi Ira 2022-2027 р.р.

ПОГОДЖЕНО
Уповноважена трудового колективу
Державиоi слу16и з лiкарських
засобiв та контролю за Еаркотиками
у Закарпатськiй областi

IIачапьпик BIloi служби
злl га
ко а]lIи

о. Кобыrь
,, 

"z<,а?zйё2022 pi(

cKJtA/l
рOбочоi KoMiciT, fiка веJIа персl оворИ lIlоло укла,/lсrtня llol.oBop) i на sку

lror{Jlaдerlo ltoll-tpoJlb за викопанням логоRору

I] i,l рOботолавця

Яцук Петро Iванович

у

1 
l lr"r,o,,"* /[cpжalrltoi' слl жби ]
лiкарських засобiв ra конгролю за

Царко 
lикам и у Закарпа lськiй об.lастi

Вiл труlового колективу

Головний спецiаJIiст вlддlJlу
держаtsного контролю у сферi обiгу
лlкарських засобlв, медичноТ пролукчiiта обiry наркотичних засобiв,
психо,] ропних речовин i прек) pcopiB

Берник Вiкторiя lBaHiBHa Головний
персо}Iа-Jlу

спецizuliст

ПавлиIltиtt CBiTltaHa Ярославiвlrа Головний сI|еIliалiс.r - юрисконсульт

ЗАТВЕРЛЖЕНО

Прiзвище, iм'я, по баl.ьковi

Го-T овний спецiалiст-юрисконсульт iтлана ПАВЛИШИl I

Ilосада

]

l Кобшь okcatta Васи:tiвна



ПОГОДЖЕНО
УповЕоважена трудового колективу
Державноi службй з лiкарських
]асобiв та контролю за наркотиками
} Закарпатськiй областi

о. Кобаль

I4

лолагок N! 2

ло Колск,гивного логовору мiж роботодавцем та
труловим колсктивом Державно'i служби з лiкарських
засобiв 1а контролю за паркотиками у Закарпатськiй
областi на 2022-2027 р,р.

ЗАТВЕРЛЖЕНО
Начальник flержавllоi служби

наркотиками
iй об,rастi

П. Яцук
12022 piK

я профссiЙних
захворюва}Il,J
виробничого
,tравматизму

'> LlZo/z?Za 2022 p:lK

Комплекснi заходи
по oxopoнi праlli та технirцi безпеки

нпзва }аходiв Ефекr,иввiсть

Забезпечити придбання i Попередженн

],:a:\ l]tIик tlачаЛыIика с jlvжOи
-: :lЬн ll к Biл]IiIlv

видачу спецодяry,
спецвзуття, засобiв
iндивiдуального захисту
для працiвникiв

Придбати вогtIеl,асIIик

Виклик спецiалiстiв ll:tя
коIiтролю гtо замiрtованню
електроопору, заземлення.

IJикоltання
I]ро-l,ипожсжtI
их вимог

[]и конаllIlя
технiки
безпеки

I [остiйно,
зl,iлllо
норм
чинного
законодавс
,гва

Посr,iйно,
згi,l1но
норм
чинного
законодавс
тва

fuж

Строк

ГIостiйно,
згiдно
норм
чинного
законодавс
тва

IОрiй L{ИГАl IlH

I l".r,i; Юr.iО-
Ба гриrl JL [}.

Багрин JI.В.

ф

Вiлловiла,,lьпi la

Щиганiн Ю.К).,
Батрин J[.B.



погоджую
Уповноважена трудового колективу
!ержавноТ служби з лiкарських
засобiв та колтролю за наркотиками
у Закарпатськiй областi

о. кобапь
, .z1o?4.etc' 2О22 pi{

i5

Долаrок N! З

до Колективного договору мiж роботодавцем та
трудовим колективом flержавноi служби з лiкарських
засобiв r,a контролю за наркотиками у Закарпа.гськiй
областi на 2022,2027 р.р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начмьник !ержавноТ служби

засобiв та
за наркотиками

iй областi

Il. Яцук
2022 pi(

Графiк роботп

l{Hi тижня 1-Iочаток робо,ги, год Закiнчення роботи
08:00
l2:00

l7:00
|2:45

П'ятниця
IIepepBa

08:00
l2:00

l6:00
] ]:00

Вихiднi дrri субота, недiля

'1y_,.з:1:,l"j "y.::ylо"' скорочуеться на l r.о.llиttу

Головний спецiалiст з питань персоналу Вiкторiя БЕРНИК



Iб

,il().la lОК N' .l
]к) Ко]Iскгивпого логовору Miж роботодавцем ],а
,rр}.ловим колсктивом ЛержавноI служби з лiкарських
засобiв,l,а кtlltтролкl за паркотиками у :]акарпатськiй
oб.rltc ri rra 2022-2()27 р,р,

зл гвl]р,/lжЕlIо
lаl'аJlыtими зборами дсржавних службовцiв
J{сржавноi служби з лiкарських
засобiв,га контролю за наркотиками
r Закарrrатськiй областi
lIpol,tlKolr "\[rl2 вiд <0l>Irотого 2022року

l l рл виJIл
Bllyl,PlIll ll bo1,o CjIyжl;oB()I,o розIlорялку

дЕржАвllоi сJlужБи з Jllкдрських злсоБlв ,гл коll,гролю зА
I|лркотикдми у tлклрlIл,гськlЙ оБJIлс1,I

l. Заl а;lыti Ilоложенпя

).I{i правила визIlачак)l,ь -]ala]lblli lIо]lо)tiсlltlя Illo]Lo oplalli]aIlii BtIyтpiIIIIboro
.,]!,)i(бового розIIорялку J{срiкавrrоi'с]Iужби з лiкарських засобiв та KoHTpoJIIo за
наркотиками у Закарl]аrськiЙ обjtастi (,JtaJIi Служба), режим роботи, умови
п!,ребуваIlIIя llержавllого сл),жбоI}llя у СjIужбi ,rа забезпсчсllI]я раlliоllаJlыlого
впкорис,гання йоt,о робо,lоl,о часч_

2. Службова дисIlиlL,tilIа r, C,,rl,,rtбi jl]\lIгчсгься lla засаjlах cyM]IiI]Horo lа
rrрфссiйного викоIiаllllя ,]tcp){aBlItlNIlI с_ tr,;iбоtrtlя м и Служби своТх обов'язкiв,
;творенllя IiаJlежllих умо]} /(j]я cd)cKlllBlloi робо],и, Тх ма герizul ьно-тсх н iч Ho1.o
ЁбезпечеIItIя, заохо|{сliI|я,}а рсзуJ]ыа,гаNlи робо,Iи.

3. Прави.rrа BIlyTpiIlIllboгo с]Iужбоl}оl,() розlIоря,цку у Службi загвер/tжуються
ззга]ьпими зборами jlсржавltих с;tlжбовtliв С-rrужбi за IIолаtlI{ям tIачаJ]ь}Iика
С.rliкби tra ocIIoBi 'I'иlItrltих ltрави,t Bttv,lpitltllboгo сJlужбового розпоря,цку,
lзтверлжеIlих наказом l lаtцlсржс;l1,;кб и Bi.,t 03 бсрсзllя 201 б року Л!] 50.

-l. Прави.:lа lrtlyтpiltttrboгo сJlужбовоlо розI]оряJlку Служби ;tоволяться jlo аiдома
з.i\ ]ержавtlих с.лужбовttiв. якi IlpaILIoю,l ь у Службi, пiд пiлlrис.

l l. }а l,a. t blri lt paBl1.1it с t ll ч tioT IloRcjlitlKи \ С"IIчi{бi

l. {epжaBrri службовIti Слу)riби
rюве.liн ки,

i _[.,piKaBtli с;lужбllвtLi ('.tr;кбtl r своi'Й робоri tttlBиttlti ;1оtримtваtись
:,.,l:itttliB ttрофссiйrrtlсгi. Ili]цtlllиll()lJ()cJi ,t,a ,'1оброlttчливос,Ii. ,rlба.rи IIро свою
_. _зсiiitlч чес,гь j t,i.,ttticlt,,
- _l.,p;KaBlli слухбовIli С.trъ-бtl tttlBtttttti YIIикаtи tlcltcl|,]ypttoT lIс.ксики. ttc

- ,:ilIl{ lli,,lBиltLctttr'i'ittгilttatLil'tti L,lltc clti ll(\,ваllliя, IIсttрrtttt,сtилtиr,lи (. llроявl]
...:,;:ocli. зIIсва)ti,'lл во l о cla11,1cl]llr.t() li().lcl 'гil lPoNlit,'lяIL

llottиIIIli llо,tримува-l ись вимог етичIlот



Розлiл lII РобочпЙ час i чаС вiilпочипку llерЯсавного сJlуrкбовItя Слувсби

l. ТривалiстЬ робочого часу державних службовцiв Служби становить 40
годин tIa тиждень.

2. У Службi встаноRлIосться lr'яr.идсrtний
роботи tlo днях: понсдirrок, BiBTopoK, серела,
п'ятниця - 7 годин; вихiлнi лrri - субота i ttедiля.

.] lIоI]IирIосl,ься
nL'r) I l Nlt}A\ гь

,ов язаtlии оч,l,и

. З. За iнiцiативою державного службовця i згодою його безпосереднього
керlвника такому державному службовцю може встановлюватися гнучкий режим
робочого часу. який с вiдмiнним вiд визначеного правилами внутрiшнього
службового розпоряJlку режиму роботи Служби,

_ I'нучкий режим робочоlо часу встановлю€ться на визначений строк або
безстроково з урахуванням необхiдностi 'llотримання норми робочогЬ часу,
передбаченого Законом Украiни <Про державну службу>, або тривалосii
встановленого для державного слухбовця неповного робочого часу (неповного
робочого дня або неповного робочого тижня).

гнучкий режим робочого часу може бути фiксованим або змiнним.Пр" фiксованомУ режимi робочогО часУ державного службовця
визначасться початок iкiнець робочого часу, час початку i закiнчення перерви для
вiдпочинку i харчування. При цьому державному службовцю може визначатись
вiдмiнна вiд встановленоi у Службi тривалiсть роботи по днях тижня, а також
подiл робочого дня на частини.

.. Пр' змiнному рсжимi робочого часу державного службовця вiдсутнiй
фiксований початок, KiHetlb iтривалiсть робочого:t"", nu дaр*u""ого службовця

вс,гановлена у Слухбi тривалiсть робо,ги по днях тижня, за
ви]начатися перiо:rи часу. в якi лержавний с_llужбовеuь
присутнiм на робочому Micrti. При змiнному режимi робочого

1,7

4, [epxaBIri сJIужбовIli Служби пiд час
обов'язкiв повиннi доr,римуваl.ися взасмоlIоваI.и.
виявJIяти принциповiсть i витримку.

виконання своТх посадових
дi,llового с,гилю сttiлкуванпя,

робочий тиждень iз тривалiстю
четвер - по 8 годин 15 хвилин,

rису дерхавl{ого службовця с обов'язковим облiк щоденноi тривалостi його
1tl()Io,lIIr{,

l]ержавний службовець, який працюс за змiнним режимом робочого часу,
саrtостiйно контролю€ загальну тривалiсть свого робочоt о часу llро],ягом тижня з
I€тою недопущення iT перевиrцення.

['нучкий режим робочого часу лержавного службовця встановлю€ться
l iазом начальника Служби, або особи, яка виконус його обов'язки.

Такий наказ доводиться до вiлома державного службовця, якому
новлю€'tься гнучкий режим робочого часу, та його безпосереднього керiвника

l]оча],ку застосування гнучкого рсжиму робочоt.о часу.
.l. ГIочаr,оК r,a Kittertb робочогО час). llepcpвa. lIlo ;аласl ься для вi;tгlочинку i

vвання, вс,гановлюютLся /IJtя лержавного с.пужбовця з урахуванням режиму,ти Служби_ або гнучкого режиму робочого часу ,u*bao л"р*uu"оrо
1-лбовця (у разi всr,ановлеttня).
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[IepepBa для вiлпочинку iхарчування }lа,Ilасться через чотири години пiсля
початку роботи. 1'рива.lliс,гь lIерер8и для вil(llочинку i харчування становить 45
хвилин. Псрерва не включасться в робочий час, i llержавний службовець може
використовувати 'i1' на свiй розсул. На цей час BiH може вiллучатися з мiсця
роботи.

5. Наперелоllнi святкових ,га неробочих днiв r.ривалiсть робочого llня
скорочусться на одну I,одину,

6. Праttiвникам заборонясr ься вiдволiкати ,I(ержавtlого слухбовця Bill
виконання його rtосалових обов'язкiв.

7. Оргаrriзачiю облiку робочого часу лержавних службовцiв у Службi
покладено на головного спецiалiсr,а з литань персоналу або особу на яку
покладенi обов'язки служби управлiння персоIlаJlом. Облiк робочого часу в
С_rчжбi здiйснюсr,ься у,rабелi робочоt,о часу.

,(ля забезпечсння Koll tроJIю свосчасIIоl.о ttрибуr-гя i вибу.пя на робоr.у
-]ержавних службовtliв Служби, дсржавнi службовцi С:lужби повiдомляю.гь
го.lовного спецiа.,rtiсr,а з питань псрсона]у! або особу на яку покладенi обов'язки
с_lужби управлiння персоналом про сво€ rlрибуття на робоче мiсце та вибутr.я з
робочого мiсttя.

8. I]ихiд дсржавноt,о службовIlя за межi адмiнiсr.ра.rивIiоТ будiвJIi Служби у
робочий час зi службових пигань вiлбувасr,ься з Bi/loMa його безпосере,ltньоr.о
херiвника, або особи, яка l]икоцус його обов'язки.

9. За iHittiar,иBoro державного службовця i згодоlо його безпосереднього
херiвника такий лержавний службовець може виконуваlи завдання за посадою за
rlехами алмiнiстративноТ булiвлi Служби. l{ля цього державний службовечь
повинен погоди,ги у ltисьмовiй формi, зокрсма засобами.гс:lскомуttiкачiйного
зв'язку, перелiк вiлповiдних завдань га сr.роки i'x викоliаlIltя з бсзllосере.ttttiм
керiвником.

,Щля державного службовlIя обсяг завltаllь за tloca/tolo за межами
з-lrt iH iс,гра,ги впоi булiвлi Сlrужби повинеI{ визIIача.t.ись з урахуtsанням грившtосl i
;iого робочого часу.

За межами адмiнiстраз,ивttоi булiвлi Служби I,tожутL виконуRатися завлання,
якщо Тх якiсне, ефективне,га результативне виконання не по.гребус:

- використання irlформаrliТ з обмсжсним ]tос.гупом;
- досrупу до комlr'tотсрного,,гелекомунiкацiйного та,/або проl.рамIiого

;збезпечення, яке функцiонус лише у межах примitrlеrltrя Служби;
- обов'язкового перебуваttttя в примiщеннi С:tужби (заlучеrrня iнruих

,эаuiвникiв Служби, провелення консультацiй, нарад тоlцо),
Час виконанtrя JIсржавIIим с:tужбовцем завдаtlь за IIосалою за межами

lrrt iH iстра,ги BHoi бу/lisлi Служби об-rriковусгься як робочий час.

lV. lIорядок llовiдом;rеншя державllим с,llуясбовцем Слуrкби про свою
вlдсу,|,нlс,гь

l. ffержавнi службовцi Служби повiдомляють начальника Служби, або
йу, яка виконус його обов'язки про свою вiдсутнiс,гь на роботi у письмовiй
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формi, засобами елск.гроtIного чи .гелсфоtltlого зtз'язку або iнttlим досгупним
способом.

2. У разi недотримаIlIlя J(ержавIIим с.ltужбовItем вимоI. пункту l цього розлiлу
ск.лада€ться акт про вiдсуr tticTb /lержаtsного сJIужбовця на робочому Micrri.

. 
3. У разi ненадання державним службовttем ,доказiв поважностi причини свосi

Bi,lcyTHocTi на роботi Bitt повипеrl tlо/lати tlисьмовi l]ояснсння на iм'я начаIьника
С_Tужби або особи, яка викоI{ус його обов'язки lIlo.Ilo IIричиlI свосТ вiдсуrностi.

:1. Вимоl'и чього розлi:tу lle засl.осовую,гься jlo /(ержав}lих с-тrужбовцiв tlilt час
виконапня ними зав](аtlь за l|oca/lolo ]а мсжам и altM itt icr ра ги BrroT булiвлi Служби.

V. IIеребувашнЯ лержаRllоI.о с.Jlу)fiбовця у Слуясбi у вихiднi, святковi,
неробочi дшi T,a пiсля закitrчення робочого часу

l. /[ля виконанllя tlcBi/(K;lajltlиx зав/lаttь /,lержавIIий службовець Служби може
lа]\чатись ,до роботи IIollajl yc,гalloBJletty .гриllалiс,гь 

робочого лня за наказом
начапьника Служби або особи, яка викоIIу( його обов'язки, в r.oMy числi у вихiднi,
;вятковi, перобочi днi, а гакож у triчний час з комгtснсаlliсю за роботу вiдповi,llно
-lо ]акоtIолавства.

Тривалiсть роботи llolta,t1 ycTalIoI]JleIly трива:liсr.ь робочогсl лня! а також у
вltхiднi, святковi тa неробочiluli, у lliчIlий час,тUIя ко)ttiого /iсржавного службовttя
ile повиtlIlа llеревиIltуI]а],и t{о,гири I,о.llиtIи llро,Iягом лllох ;1rliB ltоспiль i l20 годиrr
la pIK.

]. llачацыlик СJtужби або особа яка виконус йоt.о обов'язки за потреби може
залучати державних слркбовцiв СлУжби до чергування пiсля закiнчення робочого
rrrя, у вихiлнi. святковi i неробочi лнi.

]. IIачzulыtик Сltчжби або

Чергчваttltя JlcpжaBI]o1.o с_цчжбовttя tliс:tя :зaKitl,tcrtttя робочого ;1lrя, у вихiдtti.
_зятковi i ttеробочi ,цtti зjliйсtl ttlc гься зt.iлttо з графiкошt. який розроб.llяс,гься
_ r;кбоlо уtlравлitlllя I]срсоlIалоv i загвср]Lкчr гься ttа,tа:tыtиком Служби.

_l, }' граtlliку чсргуваIIl|я зазlIачаIо,lься: заI],rtаllпя, яке tlотребус викоtJа]ll]я,
.:Ilовiдаtыtий ,,1ержавttий с,,lуiкбовсllь, його IIocajla, мiсце, дата ,la сtрок
-:: п ваIIIlя.

:, }' разi заllучеttня ;,lo t]сргуваI]Ilя ttiс:lя закitlчсrtня робочоt.о лня, 1 вихiltlti,
_.яlковi iнеробочi ,,llti /rертсавltогО с-rtужбовtlя. якоl.о tlc включсtlо ло r.рафiка,
:: \лноl,о робочого .цllя lliс,.tя чсрI.\,l]аllIIя Bi,,lllotli,,ttta illформаtliя лоrlаеtься

_ , нtjою уltраtз;titrllя IlcpcoIla,,lo]\l IIаLIаjlыlикY С,'lуiкби ,,ulя вIlесснIiя в
- -f :]ов,-lсномy llоря.,tку вi,,tttовiлttих змitt ,,to 

.гакого r.рафiка.
: !' разi залучсllIIя ;,lсржавtIоI.о с-цчжбовtlя ,'lo робоrи IIOHajt установлену

:.:1alic'Ib робочого,ltrrя у'Сlrужбi заlIроваiL;кус.I.ься t ti,,lсулrоваrtи й об;riк робочогЬ-:_. ] тим. ttlоб r,рива".tiс гь робочого ,racy ,ra обjliковий tlcpior,1 lte lIсревиIцувала- :,,,,, IpttBaJtocti роб.,чоlо,rасу,
:, :обоr'V в зазltачсtti ,lrri (час) /Itср)!(авl|иNl с,,lуrriбоlltlяп,t С,rужби наjtас.гься

-. rза комtlеtlсаtliя 1, розr,liрi га llогя,lк). Rи]llачеllи\ закоIlодавсl.воNl lIpo-:. -'. або IIроtягоМ r,tiсяllя ttallator ься Bi;lltoBi;tlli lltti tзi.,ttrочиttку за заявами
:.: - :5illix с_пужбовuiв.
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6. Заборонясr,t,ся заJIуIlа,tи .]to робоrи IIоI{ал yc,talioBJlclty r.ривалiс.гь робочого
_lня. а також У вихi,,tlri, свяr,ковi ra rrеробочi лнi, у ltiчний час вагiтних жiнок i
lыiнок, якi мають дiтей BiKoM ло r,pbox poKiB. Жilrки, якi мають дiтей BiKoM вiд 3 до
i1 poKiB або дитину з itlBa-,li,,tHicrro, можу.tь заJIуча,tися до налурочних робiт лише
за 'fхньою зголою. Залучсtlttя осiб з iHBaлi,tttricTlo.t1o налурочних робiт можливе
,lttше за TxHboKr зl,олоtо i за умови, Iцо Ile нс суIlеречить мс/tичIlим рекомендацiям,

VI. Порялок ловедення до вiдома llерясавного слуrкбовця Служби
аорматпвно-правовпх aKTiB, наказiв. лоручень rа ро]поряджень зi службових

пптань

Норма,гивrtо-правовi акти, наказиJ /,lоручсIltlяJ розпорядхення зi службових
:ltTaHb дово,Itя,гься /to tlijloMa JtсржавIlих с.llужбовlliв Служби шляхом
tl]наl"lоVJеIiIlя у llаltсровiй або c,rtcKтpot ltt iй tPopMi з rriл.l.верлженням такого
0]н al'iovJ] с ll I lя.

[li:TBe рлжеttltям можс cJlyl,yl]a,l и ltiltttис слухiбоtlltя С_rlужби ( у .rому числi як
зi:ловiдапьного tзикоllавltя) rlа ]tок}Мсt{гi, 1 жlрlrzuri pcccr.pauiT докумсн,гiв або
з!-rловiлний квалiфiковаrrий слск,гроtIltий lti'l1llис. який лi.rrгвср,rtж}с озrlайомлсння
; левним сrlужбовим ,I(oKyMeIlToM в слскгроllrriй формi.

VII. [отрпмаrrня ,}аrальних iпструкrtiй з охороllи праlli r.a протипожежноi
бсзrrеки

l, НачальниК служби зобов'язаttий забезttечитИ безllечtli умови працi, llалежниЙ
;,зн засобiв проr,иtlожежttоТ бсзllски, санi,гарii i r.iгiсttи tlpalti.

Iнструктуваttня з охороI|и гtраlli ra tlротиltожсжllоi безлеки мас здiйснrовати
:sйa. на яку IIачалыlиком с;tу;кби lloK,,la,,tctti вiltrlовiлпi rPyrlKrliT.

i,.]ержавнi службовrti (i.llуiкби lloBиtllti .Iоlримуваlись ttрави.ll r.ехнiки безпски,
:;lrrбничоi cattjTapii i liгiсllи ttpatli. t lpo ги rtorrccжtloj бсзltски.

i. }'rlови llparli l]a робочому Micrti, c.l.atl засобiв колективного 1.а

-:;tBi.l},altbHoI,o захис,],у, ]Ito l]икорис,l oByIo tься ,llсржаl]Ilими службовчями, а
]:il-lrк caIJi,Iapllo-IroбyтoBi умови rtовиrttli BijllloBi]la,lи вимоt.ам н()рма.tивцо-
::зових aKтiB з охорони ttpalti.
]. Ja стап llожежllоi безtlски r'a jlоl,римаlIlIя itrcr.pyKltiй з охорони ltpaui у.t ,. лбi BinгIoBil(ac llачаJIыlик сltужби r.a визllачсIlа llим Bi,lltoBi,tlallыta особа згi/lItо

-:itrl\. на яку пок.ltаJlеttо ,гакий обов'язок,

VIII. Порялок прийпя,гтя та перелачi ,tli.llоволс,гва (справ)
i майша лержавltим с;tужбовtlем

_.:n;KaBtli сltч;хбовili (':t1;,кби зобов'язаtli :(о ltrilrыtсIIllя J llоса;Itи чи
_],]_ _aliIIя lta iltItt1 ttoca,11 IIсрс,ца,tи сrtрави i,l169ipcllg у зв'яJк) t викOtIа]lllяNI
_ з;lr обов'язкiв майttо l,ttoBttotlitiKtttiii llачаJlыJикоNl Слч;кби особi.

-l'Aclla особа jо;l)п'я |il||il ttрийttя tи cttplttltt i rtaЙttll,
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2. Факт передачi ctlpaB i майllа засвi/tчус.гься aк.l,oм, який скла,/tа€ться у дво\
примiрIrикаХ i ltiлписус-гьсЯ уIlовноважсною особою Служби, .oлo""u,
спецiалiстом з питань llepcoнa.J]y ].а.llержаl]ним с.tlужбовIlем, який звiльнясться.

один примiрник акта видас.l.ься лержавному службовцю, який звiльнясl.ься чи
переводитьсЯ на iншrу rrосаllу, iнulий примiрник /Iолучасться Jlo особовоi справи
цього державноI.о службовrlя.

IX. Ilрпкiш lteBi поJIожсшня

l. Недотримання вимог вiдповiдttих правил
рзпорядку с пiдставою дrlя при.гягнення
вiдповiдальностi у порядку, передбаченому чинним

внутрiшнього службового
державного службовця до
заководавством.

?. Ilитанttя, пов'язанi iз зас.госуваtttrям llих Ilраltил BttyTpilrtttboгo с.лужбового
розпорядку! вирlIлуюr.Lся началыIиком с:tужби або особою, яка tsикоltус йоlо
обов'язки.

}'повноважеша труllового колсrfl.иRу
.]ересавноТ служби з лiкарських
rасобiв та контролю за IIаркотиками
1 3акарпаr,ськiй об"llастi

l lача.ltьшик /|ержавкоi с.ltуясби
засобiв r а конl,роJIк)

и у Закарпатськiй

Петро Яl(УК



ПОГОДЖЕНО
l'повноважена трудовоl,о колективу
.]epr(aвHoi служби з лiкарських
засобiв та контролю за наркотиками
} Ъкарпатськiй областi

А/

' 
о Кобапь

Z7f;o11аotao ZOZZ piK

22

лолаток N9 5

ло Колск,гивного ,1оговору мiж роботолавцем 1а
тру,цовим колсктивом Державно1 служби з лiкарських
:]асобiв та контролю за наркотиками у Закарпатськiй
областi на 2022-2027 р,р,

ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник Державноi служби

]а парко,гиками
lи oo]lacтl

П, Ячук
@;9|2022 рlк

llрлвиJtА
Btty,t,PlUlIIboI,o TPy/loBoI,o розItоря/lку сJtужБовlllв

-1Ерждвllоi сJlужБи з Jllкдрських здсоБlв тд контролю зд
НАРКОТИКАМИ У ЗАКЛРIIЛ,I,СЬКl Й ОБЛАСТI

l. Зal,a,llbHi llоложення

Правила BHyTpiLrII{boI,o ,грудового 
розпорядку маlо,tь lia MeTi змiцнсння

т!-]овоi ,],а викоIlавськоТ лисциIIJliни, забезлечення прави:tьностi орга}liзацiТ
;рацi. гlовного iрацiонzulьного використання робочого часу! належних, безпечних
: з:орових умов працi, пiдвиrцення якостi ii rIродуктивностi, сво€часltостi виплати
ззробiтноТ плати.

2. llорялок прийtlятrя та :lвi;lыrспtlя сirужбовttiв Сitужби

Сrужбовlli .IlcpжaBrroi служби з .rtiкарських засобiв га коIIтролrо за
-:]iiотllками у Закарпа,гськiй обласr,i (ла_лi - Служба) реа_rriзуюr.ь свос IIраво Iia
:::lю ltlляхом укJIаJtсIiня l,рулового jlоговору. Укllа,,lеlttrя .IрудовоI.о 

,цоI овору
,:._r:\t.lя€ться наказом l{ачаJlыlика служби, або особи. яка ]]икопу€ його обов'язки,

Призtlачеtltrя та звi:tыlеtlttя службовtliв з/liйсlltос,гься вiлtlовiлllо jlo l]имоI
_,, j!itrго зако]lо.llавства I]ро tlpattlo УкраТни.

3. Осшовпi обов'язкш службовttiв Служби

Основними обов'язками службовцiв Слухби с:
- Jолержання Конс,гигуцiТ Украiни та iнurих tlормативно llравових aKTiB

! .-:эТн и:

- сумлiнtlо викоtlува,l,и cBoi сrrужбовi обов'язки, визttачеrti у IIоса]lових
Ёс-:i кuiях;

- прояsляlи iнiчiа,rивtriсlь у робоri:
- ;lо-],римуватись лравил вtlутрiшньоlо 1руllового розllорядкуi

Ков u zл)

засобiв,га
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- своечасllе i точнс викоlrаllня лоручеtlь
керiвництва Служби;

безrtосереднiх керiвникiв та

органiзаuii свосi роботи i пiдвиl-цення професiйноi

безпосереднього керiвника про неможливiсть
у повному обсязi або у визначенi термiни;
заважають iнtлим працiвникам виконувати Тх

ПОрЯдку зберiгання матерiальних цiнностей

пiд час виконання
з законодавством не

- дотримува,гися встановлеtlого
i:oKyMeHTiB;

__ нерозголошення iнфорvаuii.
;,l\;коових обов'язкiв. а lакож iHtuoi
пi:_,rягас розголошенню:

- постiйне вдосконалення
кваTiфiкацiТ;

- заздалегiль повiдомltяr.и
влхонання отриманого доручсння

- уlримуваlись вiд дiй. якi
;rl;кбовi обов'язки;

- tllапобливо ставитися
к\.;lь,l,ури с lt i,ll KyBarr ttя.

що стала вiдома Тм
iнформацii, яка згiдно

- лiяlи в межах cBoix lloBttoBaжeHb;
- бережIlо сl.авитися jlo lIallaнoгo у корисlуваtlня майttа, рацiональновикористовува,tи призначенi :tля ви,грат матерiали;

;:::::IJii]:.::i":,.;;,;"ii#"ff тъ;; jfi T.+.",?iu"."ý,",.,xi,";JTTlншими праtliвltиками.,iа у лриviutеннях ]агаJlыlого корис I} вання;- дотримуватись прави;t .rсхнiки безпски, охорони tlpaui .га tlро.гиtlожежноiоезлеки:

noro"i, "'*ОО""'ОВУВа.И ПОСЛУГИ ТеЛефоlrного зв'язку :Iише для службових

ДО ГРОМаДЯН i КОлег, дотримуватись високоi

4. Осповнi обов'язки керiвrrшц.гва

керiвниrtтво зобов'язаtlо:

....... nr'.*l'"M чиttом орtаtliзlваги робоlУ сл)жбовrriв. закрiлиiи За кожниМc.l) жOовuем робоче мiсце:
- забезItечи,ги зДоровi .].а безIlечпi умови праlli;

працiо. 
ПОJ|iПlUУВаТИ УМОВИ rlpaui, ltеухиltьно nb,pn,y"u,,"a" законодавс,l,ва про

випJIачуватИ заробiltrу плату у визначенi для цього робочi днi, але неpl-]lxe двох разiв па мiсяць через промiжок часу, цо не перевиtцу€ l б ка,,lендарних
]jl":_u | ."* випадках, коли день виlIлати заробiтноi плаrи збiiасr."ся з вихiднимаоо святковим днем - заробiтну rIлату виплачува.ги папередоднi;

. 
- пljlвиlцувати роль Mopa"IbHolo al"11,,,,o"u",," ,,paui. зчохочу"аr",lрацlвникlв. 

забезllечу ваl и поширсIIня lrереltового досвiду робоr r;
._,, *бо",,iiХl"'"""УВа'I'И 

СИС-tСМа']'"uu" ,,ilt"u,,r",,]" Й"ЬЪ.iо""т кваrriфiкацii
_ уважно стаI]и,гися ло поr.реб i запиr.iв службовчiв.
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5. Робочий час i час вi,'lпочиltк\

Тривалiсть робочого часу службовцiв Служби становить 40 l,оllин на
тиждень.

У Службi встановJIюсться п'я,гилснний робочий тиждснь iз гриваliс.гю
роботи tlo дttях: понедiлок, BiBTopoK, середа, чсl,вер - по 8 годин 15 хви:lин,
п'ятниця - 7 годин; вихi2цri днi - субота i нс.lti:rя.

За погодженням мiж службовчем i нача;lьником Служби, або особою, яка
виконус його обов'язки, дJlя службовця можс всl,ановJlюватися гнучкий режим
робочого часу.

Гнучкий режим робочого часу встаIlовлюс,гься ла визначений cr.poK або
безсr,роково з урахуваlIIlям ttеобхiлнос,гi ,llоl,рима|lIIя норми робочого часу,
:lерелбаченоl,о закоIIодавсl,вом lIpo llрацю Украiни, або тривалостi вс.гановJlеttого
rrя службовця неlIовIlого робочого часу (ttеповного робочого дня або нсповноl.о
эобочого тижня).

Гнучкий режим робочого часу може бути фiксоваttим або змiнним.
lIри фiксованому режимi робочого часу службовllя визнача€ться почагок i

.,iHetLb робочого час). час почаIку i закitlчсння IIсперltи для вi.]IlIочиIlк) i

\арчування. llри цьому с.llужбовltю можс виlначатисl, вiдмiнна вi,д всrаlrовленоТ у
С.rl,жбi трива,лiсr,ь роботи по лнях,гижI{я, а також полi.ч робочого дня на часl,ини.

Ilри змiнному режимi робочого часу службовчя вiдсутнiй фiксований
:очаток, кitlець i r,рива.lliсть робочого 71ttя, на с.:lужбовця не поширю€ться
зaтановлена у Службi триваliс,гь робоrи по ,l1llях тижня, за rtотреби можу,гь
з;j]начатися псрiоли часу, в якi службовсчь зобов'язаний бути tlрисутttiм на
:ýбочому Micrli. Ilри змiнному режимi робочоt,о часу службовttя с обов'язковим
-.б-riк rчоленноi грива,ltостi його робочого лня.

Службовеllь, який IIрацюс за змitlliим режимом робочого часу, самостiйно
.'OнтроJю€ загальпу r,ривалiсть cBolo робочого часу llроIягом тижня з метою

"е.]опчUlенttя ii леревиIIlення.
I-нучкий режим робочого часу службовця всl.ановлюс.].ься наказом

.:чаTьника Служби, або особи, яка викоIlу€ його обов'язки.
Такий lrаказ ,цово]lиl,Lся ло

чl<ий рехим робочого часу! до
ачого часч-

засlосуваtttlя гнучко],о рсжиму робочого часу Ile тягIlс за собою змiп в
:,,,,. BaHHi. otlLtaтi працi ,l,a tIe Rп-rIивас lla обсяг трулових прав службовшiв.

за llогоджснtrям мiж слу;кбовllем illача.tlыtиком Слу;кби, або особою. яка
: ::\с }'iol,(,) обов'я:]ки, ,ц;lя сltу;кбовtlя мO;кс всl.а lloB-II к)ваr.ися лис,l.анtliйtlа
,. .,! Ila ) робо,l,а.

tsiдома службовltя, якому встановлю€ться
початку застосування гнучкого режиму

Е свiй розсуд, на них не поширюються правила вttутрiшнього трудовоl.о

lЕорядку. При цьомУ загальна тривалiСть робочого часу не може перевищувати
рбочого часу, передбаченого законодавством

tocтi вс,lановленого лля службовчя неловного
rm дня або неповного робочого тижня).

[lри дистанцiйнiй (надомнiй) робо,гi с.ltужбовцi розполiляють робочий час

про працю Украirtи, або

робочого часу (неtlовного
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Виконання лисr,анцiйttоj (rlаломIrоТ) робо,ги не тяI,Itс за собою будь-яких
обмежень обсяlу rрl_rових lIpaB ttpattiBttиKitr Ia ttере.tбачас оt1,1Iаг1 ttpalti в

:lовному обсязi та в сlроки, визttачсtli ;tiкlчим труловим ]lоговором.
Початок та Kitteltb робочого часу, IlepcpBa, lIlo надасться лля вiltпочиltку i

\арчуваtIttя, BcTaIloBJlI{)Kll,bcя л,ltя службовllя з урахуваllttям режиму роботи
С:lжби або гцучкого режиму робочого часу такого службовчя (у разi
з( tановJIення).

Перерва 2lля вiдпочинку i харчуtlаttrtя }tа/(ас,l,ься чсрез чо'гири години пlсJlя

:очатку роботи. 'l'ривалiс,гь IlсрсрI}и дllя triltllочиttк1 i харчуtrанtlя сr,ановиr,ь 45

lвlt.lин. Псрерва llc включас,Iься в робочий час, i службовець може

зllкористовуI}а'ги i"i' rta свiй Розсу,,t. tIa tlсй час Birt може вiллучаrися з мiсltя

:оботи.
Напередолнi святкових та

скорчу€ться на одну годину.
ttеробочих JlHiB тривалiсть робочого дня

органiзачiю об.lliку робочого часу службовrliв у Службi покла]Iено на

]Lr:lоВного спеlliаliс,га з l]иl,анЬ IlepcotlаJly або особу tta яку пок,ltаленi обов'язки
;.tl;кби управлittllя llcpcollaJloM. Об-rriк робочого часу в Службi злiйснюсться у
:абе.ri робочого часу.

.1Tя забезпечеrtня KoнTpojllo свосчасного прибутгя i вибуття на роботу
:,lriкбовцiв. сltужбовчi С'ltужби llовi,ltоvляlоIь l,олоltliоI,о cлeuia-llicta ] Ilитань

ерсоналу1 або особу lta як), ltокладеtti обов'язки служби управлiнtlя персоllалом

,ro свос прибуrтя tta робочс мiсttе,га вибуггя з робочого мiсrtя.

6. Заохочеttпя за устtiхи в роботi

fгi.rно cr'.l43 Ko/teKcy закоttiв IIро IIраllю УкраТttи можуть застосовуватись
1_. tь-якi заохочслltIя, lllo мiсr,яться в за'гверджеItих ,lрудовими коJlективами

:звп,tах BHy,гpirlltIboI,o TpylloRo1,o розrrоря,,lку (irrужби.

3з особливi ,t'py,toBi зас:tуги службовtti Il реjlс,tаI]J lя lol Lся 1 ви1-1ti орtаttи

;..1,!1навчоi l]JlаjlИ lto заохочсl]tlЯ згi:ttlо Ko/tcKcy закоtliв ttpo IIраlIю УкраТtlи.
iIt1ряlок засr,осуваl{ня заохочсtlь регуJIюсl,ься с,r.l44 Кодексу законitr tlpo

-:._ю УкраТни.

7. BiltrroBilra"rыric,I,b за rIоруllIе1lllя,груловоiлисltип"tittи

]\ lUс,liiIя l,pyjlol}oT ,цисll,.Ill.]litIи, ]tсвикоtlаlltlя чи IIсltа.JIсжнс викоIIаllня з виIIи

, - iсвtlя Ilокла/,1сIIих lIa I{ього l,р),,r(ових обов'язкiв ,га псревиtIlсння cBoi'l
з.i.А!,}]ь!,tягliс за собоtо IIак]lа,(аlIl]я;rисttиttltittарlt,llо стя1-1IеtlIIя,

. !rр\lUсIlllя,груjlовоТ,,ttlсItиllltillи,,to сlrу;кбовttя l,:o;Kc бl"ги зilсtосовэtlий JtиtItс
, _ ] ]зкпх захо.ltiв,,lисllиII.ltillарtlого сtяI,Ilсtll]я:

::! il:
,]сI]lIя,

.,,i]llя,]ас,lосов\(,ll,ся K!,l]iBtllJlllBo\]

,. .1,1( I{c tti,,tittt., ,.ttt!t,, rli;чttч r ttv

безltосередllьо за виявлеItIIям
його виявllення, не рахуючи часу
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звiльнення службовця вiд роботи у зв'язку з.tимчасовою непрацездатнiстю абоперебуванням його у вiдпустlti.
!о застосування лисципJIiнарного сl.ягнення керiвник повинен зажадати вiдпорушника груловоi лисчиплiни письмовi пояснення,
дисциплiнарне с.гягнення не може бути накла,/lене пiзнirrrе шести

_]ня вчинення проступку,
При накладаннi 21Исllип,tiнарttого с,],ягнеIiня ловиннi враховуватись

вчиtIсного просlупку i заllолiяна ним lIlкода! обс-гавиtrи. за яких

мlсяцlв з

тяжкiс,rь
вчиненопроступок, лоlIередня робоr.а га ttовелiнка llрацilltiика.

Дисциrtлiнарне с].ягIIеIifl,
повiдомляеться Ьу*Ь""". lij'"-JliiЦ ",ТL".' fiil"rНli"працiвникiв.

_Якttlо протягом року з ,]ltIя IlакJIа/lання JlисItипJliItарноl.о стягненняс"rч;кбовця не буле ttiд/talro новому лисllиплiнарному стягнснrlю, ,го BillBBa)liac Iься Ia ким. шо нс мав дисциttлiнарного с lя1.1lснllя.
Якщо службовеrlь не доIIускаВ нового llорушенНя трудовоi дисциплiни i д9тоlо ж проявиВ себе як сумлiннИй працiвник, ,о .r"r"",,"" може бу].и зняте J{o-]акlнчеtlня одного року.

,,лл.,,.'лЧl"i"" строку дисци t tл iнарного с,] яг}lеl]ня заходи заохочення,
lIpeM lюванIIя,ltо службовttя не застосовуIоl.ься.

Звiлl,ttенlrя службовця лопуска€'Lся у разi сис,гсмаr.ичного Ilевиконання без
::л":"]]"} 

причин обов'язкiв! IIокJlа/lеtIих на IIього наказами Служби, посаловоюНСгр)кl]l.ю. якltlо lto с.ltужбовlLя paltittte засlосов)ваJlись заходи лисtlиttлiнарногоaтягнення, а .lакож l} ittших випалках перелбачених чинним законодавством
!-краТии,

Го_,lовний спецiалiст з питань персоналу
/)"

аr/' Вiкторiя БЕРНИК

Служби та
до вiдома
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llолаток Nq 6
до КоJIективl]ого договору мiж роботодавцем та
трудовим колективом .IlержавноI служби з лiкарських
засооlв l,а контролю ]а наркотиками у Закарпатськiй
областi па 2022-2027 р.р.

ЗАТВЕРДКЕНО
3ага,rьними зборами трудового колективу
Державноi служби з лiкарських засобiв та
rонц)олю за наркотиками у ЗакарпатськiЙ облас r i
Прогокол Nэ I вiд 

" 
l4, червня 202l рол)

ПОГОДЖЕНО
Наказ Державноi служби з лiкарських
засобiв та контролю за наркотиками
у Закарпатськiй областi
вiд <14> червня 202l року No 73

tIоложЕIlня
про I]рЕмitовАння сJIужБовцiв

.lЕрждвt-lоi служБи з лIкдрських зАсоБIв iд контрtrлю зднАркотикАми у зАкдрtIлl.ськIЙ оБлАсr,l

1, 3агальнi положення

_ 1.1. Положення про прсмiюванrtя сJIужбовцiв !ержавноi служби з
_-Jхарських засобiв та контролю за нарко,гиками у Закарпатiькiй областi (ла.lri -
По--tохення) розроблено:

- Bl;,1l]oBl/ltllo,rto lIос,l.аIIови Кабirrс.гу
:.]ý (IIро оtlла:.у tlpatti ttpattiBttиKiB tta

. -olllll LIlB t оt1,Iаtи ttpatti ttpatliBttиKiB
: \ lсЙ бю]lжс],IJоТ сфери>;

MiHicтpiB УкраТrrи вiд з0.08.2002 року Jф
oclloBi ('диllоi гарифноi'сiтки розрядiв i

установ, закладiв та орlанiзацiй окремих

8i,цI]овi,\lIо ilo IIаказУ Mitlic.l.cpcгBa розвиtку екоttоiчtiки, ,горгiв.tti ra_ j,.,ького I tlсIlо,царс,l.ва УкраТlrи вiл 2j.0].202I року Nч 609 <lIpo чvоrlи оrtлаги
.._i робiтttикiв, зайtlяrих обс,.Iуl.оI]уваIIня}{ opt.atriB викоttавчоТ в,]lа;lи, MictlcBot.o_ ,:rпя:L\ВаIlllЯ ta Тх llикоllirвчих oгI.rttitr. tlptattiB llрокчраl)ри. cr,tiB Iз ittttlих:.:liB,r.

L1, I Iper,litoBattltя сJiY;кбовlliв Сltужби провоrlи,гься з Mc,loto Marcpia.ttbHoto, ,,:\,lк]ва]]l{я високоIIро/,lукти]}trоj ,la ittirtiar.иBHoi Ilрацi. лi/{виulсtIllя iJ::_j]llBlioc']'i. якостi, заittгерссОваносIi у JltlсяглlсtlIri ij. KiпtteBor.o рсзуль].аlу га
-,',:i'lIliЯ IlеРСОIIаltыtоТ Bi,,llloBiдa-rtbttoc,гi с:lу;кбовtliв за ltоручеttу робогу або
-, _:B.lcIii завлаI]I|я.

],_i, I]сгаttовllсttttя ttрсшtiй сlIу;кбовtlя1,1 IlpOlto,,{и гься ксрiвtrиком С,лужби. зj_lllo,,t() llього I lсl,rtо;кеltttя
:,J, Розлriр мiся,tttо]', KBapl а-лыtоi rrpcMii с:rужбсlвrlя вс l аIIов,]Ilос.tься

- _ - , ,Jlt^o\l с.tr,кби. або о(обоk). IIlo йоtп tavitttol llI.Iя\о\1 ltи.Iанllя Bi.LlroBi, Ltloto._..,,, Коtlкреr,ttий розмiр rIper,liT сJIу}(бовIlяIl С.rlу,жби граtlичttими ро}мiрами l]c
:r ::'\(lься,
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2. Порялок нарахувашпя та виплати премii

2.1, lIремiювання службовшiв Служби з,l(iйснюсться за фактично
вi.ltlраt{ьований час в межах фонду оплаr,и працi перелбачених у кошторисi на

вi:повiдний piK тa за рахунок eKoHoMii коштiв на опла,l,у працi.
2,2. Розмiр мiсячноi, кварталыrоi tlpeMii службовця зtlлежить вiд його

L]собистого внеску R загаJlьний резуль,га,г роботи Служби.
2.З, За tlерiоди вiлпусr,ок (ocHoBHoi, ло,r(аl,ковоi та iнruих, передбачених

]аконолавсlвоv).,lимчасовоi'ttслрацездаtttосri,lа в illltlих виllалка\. коли lt iлно iз
].]конодавстI]ом вигlJIа,l,и проволягься з po-}paxyl{Ky ссрслньоТ заробiтноТ лltаr,и,

:реviя службовllям нс нараховусl,ься,
2,4. Ссктор бухга:rгсрського облiку,га скоttомiки С.ltухби щомiсяця або

-lокварталу розраховус фонд лремiювання Служби та доводить зазначеtIу
,зформацiю до вiдома начаL,lьника служби або особи, цо його замiнtос.
Розрахуtlок мiсячноi або KBapтa:tbHoT премiТ злiйснюсться за фактично
зi_tпрачьований час.

2.5. Нача:Iыtик с:lужби або особа, lцо його замirrtос на ocHoBi розрахункiв
a,,H:1 премiювання, налаrlих сектором бухt,аtтсрського облiку та економiки
з{-тановJiюс розмiр мiсячноТ або кварr,альноi лремiТ кожному с;rужбовцю з

_.fа\},ванням пропозиttiй безпосерелнiх керiвникiв слухбовчiв у разi наявносгi
:зккх керiвникiв.

2.6. Мiсячна премiя службовttям Служби виплачустLся нс пiзнiше Bi,lt

-з:rtiH} виllltаlи заробiгноi' пJlа,lи за viсяltь. у якому IlapaxoBaIlo tlрсviю.
i-з.]ртаTыlа rrрсмiя - tlc пiзltiutе Bi.ll TcpMiHy виllLtаr,и заробiтноi пllаlи за остаllнiй
ч jяltь кварlал). за який lIроволи,]ься преvitованttя.

bi_rr вач секгору бухгалгерськоlо /
.-б_riц та економiки го:Iовний бухгалтер UИ'i'' Людмила БАТРИН



ПОГОДКЕНО
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Лер)i{авноi служби з лiкарських засобiв га
кон гролю ]а наркотиками ) ЗакарпаIськiй областi
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Додаток Jф 7
ло Колективноl.о jlоговору мiж роботола8цсм та
труловим ко,!сктивом /lержавноТ служби з rljкарських
засооlв,l,а коtlтролю за наркотиками у Закарrrатськiй
областi на 2022-2027 р.р,

ЗАТВЕРДЖЕНО
HaKaJ ДержавноТ слуrrtби з лiкарських
засооlв,l а контролю за наDкотиками
у Закарпатськiй областi
вiд кl4л чеовня 202l року.lф 7З

ПОЛОЖЕННЯ
про прЕмlювАння дЕржАвних служБовцIв

дЕржлвноi служБи з лIкАрських здсоыв тдКОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ У ЗАКЛРПАТСЬКIЙ
оБлАстI

I. Загальнi полоrкення
1. Щё положення розроблено вiдповiдно до Закону Украiни <про державнуслужбу> та Типового положенн

держа;ноi влади, i н ших ;#;ЖrilЖt"i.*:х-х}xx;:rЁ-"rТi;Жы
затвердженого наказом MiHicTepcTBa соцiальноi nor'irrn" УкраiЪи uiдI3.06.2_0tб Ns 646, заресстрованим в MiHicTepcTBiюстицii Украiни 30 червня 20lбр. за Nе9бЗ/290Зз iз змiнами i вс rчrовлюс порядоквизначення розмiрiв, нарахування та ви_плати премiй державним службовцям
{ержавноТ служби З ;liкаоських_ засобiв та *onrpor,ro' * 

"up*or"*u"" уЗакарпатськiй. областi 1далi Служба), 
"*; 

.чл"ч.r"'iо"ui" д"р*u"rот 
"ny*O"категорiй (Б) i (В).

2. Премiювання державних службовцiв проводиться з метою матерiального
:l1YI:".":" ВИСОКОПРОДУКТИВноi та iнiцiативноi працi, пiдвищення iiерективностl. якостi, заiнтересованостi у досягненнi ij кiнцевого результату тапосилення персонмьноi вiдповiдальностi державних службовцiв за дору;ену
роботу або поставленi завдання.

3. flержавним слУжбовцям можуть встановлюватись TaKi Види премiй:
l ) Ilремiя за резуJlь],атами ttlорiчного очiнlоваtrня службовоi лiяльностi:
2)мiсячна або KBapTalbHa премiя вiltповiдно до особистого BtlecKy в загаль,lиI-1

результат робоr.и Служби.

ВиД премiювання, ltерсдбачсtlоl.о ttiлпlrtкгом 2 цього ttyHKr.y, визl{ача{tlачалыtик Служби.

л 4._I3становлеttня премiй Jlсржавllим службовIlям проводи.tься ПаЧа]Ьниr-\rчС_tужби вiltltовiлно цьоtо I lо:tоження.



з0

5. Розмiр лремii державltого службовця встановJlюс.гься яачальником Служби
шляхом виданitя вiдповiдного паказу (розпоря2lження).

_лл__1.__ЗuЧ"rrО РОЗМiР премiй, передбачених пiдпункr.ом 2 пункту 3 l1ього

|lrj ]l:jIl МОЖе Отримати державний службовець за piK, не мOж9 леревищувати
JU вIдсоlкlв фонду його посадового оклаlt1 за piK.

. 7, Фонд премiюванtlя лержавного оргаIJу встановJlIо€ться
вlдсоткIв tагаJlьноrо фоtlлу посалових oK_la]LiB ta piK га eKoHovii
працi.

в розмiрi 20
фонду опла,ги

II. Порядок визначення розмiру премii дерrкавнпм слуrкбовцям
державllоt.о opI.aHy

. l. Поряltок розрахунку r.a розllодiлу фоltду tlрсмiюваttня в 7(ерхавrriй службi злiкарських засобiв та кон.гролю за нарко.гиками у Закарllатськiй областi
визначас,гься у по.ltожсttrri про rlремiювання Служби.

_ 2. РозмiР мiсячноi або квартаlыtоТ прсмiТ державпоl,о с.ltужбовця залежить вiдйого особистого внеску в загальний p",,yr,"ru.i роботи Служби з урахуваннямr,аких критерiiв:

1) iнiцiативнiсть у роботi;

. 2) якiстЬ виконаннЯ завдань, визllачеIIих поJlожснIIями про Державну с.llужбу злiкарських засобiв та контролю за наркоl.иками у Закарлатськiй областi,
самостiйний структурний пiдрозlllл, у якому працюс державний службовечь, його
!осадовоЮ iнструкцiсю, а такоЖ дорученIiями нача_]Iьника Служби табезпосереднього керiвника державлоl о службовчя;

3) TepMiHoBicr.b викоIIапIIя завлаI{ь;

'l) виконання дола,],кового обсягу зав,llаtlь (участь у провадженнi tlацiонаlьних
реформ, роботi комiсiй, робочих груп тощо).

_ 3. l|ержавним службовtlям, якi займаюr.ь посади державноi служби каr.егорii(Б) та здiйсIIюють повI]оважсння керiвникiв Служби мiсячна або квар,гаJIьна
премiя вс ганов.;tюсться начаJIьником Служби ,ru ,,oaoo*""nям iз Щерж;riксlrужбою.

.4. Преrliювання державного службовця
оцlнюаання с.rrхбовоi дiяльносI i лроводиться
оцi нки за рез\ _,lь I атаrtи щорiчного оu iнюван ня,

за результатами щорiчного
1 разi оrримання ним вiдмiнноi



lII. Порядок нарахуваrIня та впплатп премiй
l. Сектор бухгалтерського облiку та економiки ltiомiсяця або цокварталурозраховус фонл премilовання Служби в розрiзi no*uo,.o самостiй}lоI.оcTpyKTypHoI,o lli.ltроздi.ltч за.;lежно Bi71 TxrrboT lлтатноТ 

"u*,ouo"ri та доt}о/lи гьзазначену iнформацiю до Bi.ltoMa i\Hix керiвtrикiв.
2. Керiвники самостiйних с

::::,::j:, т ;,;; i ;;;ili JT:Hn "JJ::#ff ý:I J,K::;:":;# ;економlки, готують полаlitIя шодо_всl.ановJIенltя розмiру мiсячноi або кварr.альноi
]tjl:i,:::::Y' llержаВноМУ 

слУжбовцtо ,, ypu*yJu,,,,"i',,p"l,.r""io безttосерсltнiхкерlвникlв дсржавних с;rужбовrltв.

. 3. Гlремiювання lrpattiBllиKilз, якi
звlльнення за фактично вiлrtраtlьований
керlвника.

jl

за результатами utооiчного
Службою самостiйнЬ в

звIльняються, проводиться у мiсяцi
час за пропозицiею безпосереднього

У вiдпустцi (основнiй,
за перiол тимчасовоi

законо.Ilавством виIIJIати
мiсячна або квартаJIыlа

оцiнюванtrя с.ltужбовоi
межах рiчного фон2lу

4. У мiсяцi, в якому державний службовеt]ь перебувас
долаl,ковiй та iнtrrих, псрелбачених законодавсr.вом),
непрацезда rнос,гi та в itrttrих виладках, ко.ltи згiдно iз
ПРОВОДЯТЬСЯ iз розрахунку середньоТ заробiтноi, .------ 

.J rчJуg^/п^J gсРЕЛflr,Ol ЗаРООIТНОl ПЛаТИ.
гlремIя l|apaxoB) сться la фактично 8iдпрацьований час.

5. Фонд премiюванrtя
дiяльностi визначасться
премiювання 21ержавлtого opI,aIly,

1_Y.:::'-:: 
llрсмiя /(ержавtlим службовцям Служби виttrlачусться не пiзнirrlе

ltремiю,
з1|:-*" премiя - lre пiзнiше вiд,"p"iry 

""nrur" .Йi;"fi;;;;; останнiймlсяць кварт:rлу, за який проводиться премiювання.
Премiя

виплачу€ться
затверджено
пiзнiше нiж у
дiяльностi.

]ал резульгатами щорiчного оцiнювання службовоТ дiяльностiне лIзнlше вIд TepMiHy виплати заробiтноi плати за мiсяць, у якомувисновок щоло результатiв оцiь,рулпiро*у,u;по'1;;;;;;;;#Н,Ъ::'Jп";;i:жi#}ff #

Завilr1 Ba,l ceK,top1 бухга.lt гсрського
0олlку 1а економiки-l оловlrий бlхrалrер :/,ач Людмила БДl'РИН




