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I. стороЕи, що },I&тлдлють договп

","",-1.1""#1ЖХ::;,"flХl1."'l_л]1*-l 
Договiр) укладений мiж рбоюдавцем

(карпатиD, ,*; aйй'fr,Бi 
СПОРТИВНОi ШКОЛИ ОЛiМЛiйСького резерву з гмдбол'

1*9l:":j, й,t;;;,:;;;Jт'"#";ff :"Н;:,*.::#ff;;ъ,жн*;ОРГаНl]ацlсю спецiалi]ованоi дитячо_юнаtькоi спортивноi r*оr"'о, .,
гаядболу (карпати)), пада.ri во ппо п о.;. ;;";;::_:Т:j, _шкJrrи 

олlмпtиського реЗервУ З

,rрlтоiсiоронни,якi"й;;;;I:;:;*l;"#**;r,:_НнJ::l,ж:,f ;,i;;;;;"?;

ll. злгдльI питлЕня, строки дri договору
2,| Договiр с докуменг_ яl( -

сдюсш(_lр з ландбЫ;ii;;;;;,r" 
ГаРаНry€ ЗаХИСТ ПРаВ Та iHTepciB кожного прачiвника

BiH визяачас взаемовiдносини рабтодавця i працiвника, сIlрия€ удосковaчtенвюнавч.lльно-виховного прцесу, забlзlеllпню i полiпшеянЬ ;";;;;;, побуry i вiдпочинку

;::il:ill";rT:nffi У-vОВ беlПеРРВНОго росry ix квалiфiкачii i пйо,i"поi майсгерносli.

2,2, Договiр умадевий "'":-:Yl:_ {" Закоlrу Украiни ..Про колективпi договори i

ilЁil"";:Н:iffiН;".JТJt,- права | гарнгii дiялi"о",,-.. Kor.*.y.ru*oHiB лро прачю
((карпатиr, ФаiЦИ Та РiШеНЬ ЗбОРiВ Колекrиву С!iОсшог . ."rоЪоiу

2.З .Щоговiр набlъае чинностi з дня пiдписання i дiс на прс|тязi 5 poкiB.

__..л _r].*:" приймаються вiдкри l ич I олосуванняv б|льшiстю голосiвПРИСрнi на зборах 
l v!|ОЩ lL l ru l OЛuСl В ЧЛеН| в колеп и sу. якl

2,.l, КоЖна il сгорiн ДоговоDч ма. лl)afur Rцll.u't
,о,"*"ry до.очору, 

";; 
;;;;; 

"'*ЖJiН""fi""xЪ.:Ж"''#i,}]il.Ноli#"."'"""
_.._, Р:' змiни та доповнення до Договору доводятьс, до вiдома працiвникiв шляхомвивIшування на Дошцi оголошень,

I {i lrl iH r t а lоповнення не мuжу l ь llогiршувч ги умови працi_ Гr lJгL ra l v i {)хорну п1,1аui
2,5- жодна iз cTopiн, якi ук,rали Договiр, не може пlютягом встztновленого стоку дii водносторнньому порядку припияити вlлконаяня взятих на себе зобов'язань,
2.6. Сторояи лриймають рiшення п;ю у!i.падснtrя Еового колеmивного договору або

;::""::],.,"" 
строку дli цього Договору не пilнiше 

"iu, 
ru r"" ",Й'rо 

.JакlнчсllIIя lсрм|цу

ща€мною домовленiстю cTopiH.

, 2,,8. Сгоропи зобов'язуються вtlзцавати i пов,DкаIт п[вва кожЕоa з них. викоячватйприйнятi на себе зобов''язання. Еести вiдповiда,lьнi"; ,;;; -;;;";.';iЁffiЬТ';гандболу <Карпатиrrу порядку, визIrаченому цим Договорм,

,".", "';,I,";:,Х;;l:#Т|i':"i:i*".:.:я 
в письмовiй формi, пiдлисання договору вiд

гацдболу (Карпати) ППо, а вiД робоюдавцr -дирекгором СДlОСШОР з



з

ш, сФЕрл дfi положЕЕь договору
3,1. ,ЩоговiР пош!{рюетьс' на Bcix прцiвrшкiв сдосшоР з гандба,ту (Карпати)r,

незалежно вiд членства ППО та умов нйму па рбоry.
його положеrпrя обов''язковi для виконаtrня рботодавlц та IIПО.

__ з.2. Стороци пршlшJп' до згодп, що ялсцо на пртязi ,uii .Щоговору законодааствомУкрsiЪи будуrЬ встllновленi крашi умовИ пlвчi, полiпшскi соцiа оеЬо"i""i 1иови, HilKпередбаченi цим Договорм, то дiють ворми, передйченi закояод{lвством

У випадку, якщо на пртязi дii Договору заководавством УкраiЪи будlть вставовленi

:,p:1,:lt]_]1 зпва:riсть вiдгryсток, якi погiршуrоть y"o"rn olr"- працi, змепцýють
тицlлlсть вlдпусюк, то заJIпшllютъся попереднi умови працi та тривалiсть вiдrryстки,

З.3, .Щоговiр с основою дJц }кладанвя iвдцвiдуgrьнцх тУдОвих договорtв,
IЧ.ФIЦЛЕСОВФ.ГОСПОДЛРСЬКЛ ДЯJIЬЕIСТЬ ТЛ ЗДБЕЗlIЕЧЕЕЕЯ

IродуктивЕоi зАйЕятостl.
Роб оmоd ав ец ь з обо в 

|Nу еmь ся :

. 4.1, Ъбезпеwrш офкпrвнiчть дiяльноqгi СДОСШОР з гандболу <rКарпаrт>, виходяшл
з факмчнt{х об.гiв фirrансранrrя та рацiона.ъного використай iозабюдхетцих кошri.

_ 4,2. .СтворLrrп калсrкri умови працвl rкаМ для прдуспаноi прцi та впконаЕrя
функцiональцих обов"язкiв,

_л,_,л___1]: ЗО** повну зайrяriсть працiвЕцкiв СДОСШОР з гшrдбOду <Карпатrоl.,
рацональце впкорист8нlr.я тtудових pecypciв i робочого часу.

4.4. Злiйсrrювати прl&rяггя Еа рботу новхх працiвrппtiв rппrrе у вrтrадках заб€зпечеrfi.s
"r повноi продукгrrвноi 3аforяюстi прецюючих i у разi виlчпоtешrя пеобхiдностi змiн в оргаrriз",di' роботи сдосшоР з гандбо;ry <Карлати>,'ц9 

"р"r";;й;; скорченrul чисельцостi
працiвнпкiЕ, повйомллги Во ппо не пiзlIiше о за ти ИЙ до i* запровадяrcшrя.

4,5. Прводити вивйьнеl*tя працiвнrосЬ Jчшс пiс,,lя вцкористrшUr Bcix можJrrвостейL забезпечецня it зайняmстi в С,ЩОсШОР з гашболу <к";;;;;.- -"

Сtпоронч doMoBuLtucл:

_,__ lu Сприяти змiцненню труловоi дисциплiяи, удосконаленню роботи працiвникiв,

:I,111_r:"r,о 
ix профсl'Йного piBrи, рачiональяому i економiчному використаянюматерiальних pecypciB. lбереженню vайна,

4,7. ЗапобiгаМ виьttкнеЕЕЮ колективнпХ та iвдивiлуаrьних сцорiв. Домагаlисявирiшення Bcix рзбiжностей, шляхом перговорiв i поr"упо.ч,,й у r"о.ижневий TepMiH з днязверн9ння чи подання iвшоi Сторни,

4 8, ЗберiгаМ протягом одного року за працiвниками, вивiльяевими з СД}ОСШОР згандбо,пу (Карпати)) з пiдстав п,l ст.40 кЗ Й Украiни, право no y.ronunn" трудового:оговору у разi повторвого прийнятгя на робоry прачiвникiв ана.rЬгiчяих професiй iззберелtенням ycix пiльг,

ВО ППО зобов kзу€лrrься:
4,9, СприятИ виконаянЮ бюджеry, ]дiйснЮвати контроль за ефеmивнимвикористанrrяv фiнансовrтх t vатерiмьних рес1 piB,
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4,l0. Здiйснювати коrгро,ъ зао-"* ,,ou* 
"" 

*йБ;;очi;; 'а ДоФt,rманцям зtlконодав,лrх i норматпвнлоt акгiв з питаrъ

3 lmЕ в орглЕt}лФ впровmцтвд I mлщ, злБЕзпЕIIЕЕrЕя }АйЕ[Fтостr:

4,1l, У випадку змiни оrпвцi"п"пiu nu npori;i,, йiJ"#"r'."Цii 
В'rЮбНИЦТВа i прав заборняеться скоlючецня

_ 4 12. Дирекгор СДЮСШОР
rборiв колепиву сffЪСБ;;;;ili:ffi";У,l*-" Не може бути ]в|льнений без згоди

4, |З Забеrлечити повнч ]ай|а У випадчч Й;;;;; il;i11'l|'" 
nР'iu"n"i" згiдно заключени

заробiтIrоiплати -Pa'tiBHПKiB. .",";;;;;"#;Ж;#'*ffi*Т:Т.,'"t

5. 1, нормуванrrя, 
""]"l"1'JIi::НЯ 

l ОILЛАТА ПРДЦL

га Iнших 
"и:i" ,r;;;;-;;;1. #L_BcГаНОВЛеННЯ 

фОРМИ. СИСrеми_ обсягiв }аробilноi плати
_to чинного законод8всгва ,u 

"oo"u]j_u'' 

ttа'rбаВОК, ЛРеМIй Га iншi проводиги у BiJnoBi_l'ocli
,ony"",u''n,oo,uil"";; iJ.:ШHfi .:НJН";,i;J;fi "*,* йi;;:;ff ;;;

Стороци домовилпсь:

. 5,2. Здiйснювати ]аходи шс.Ф"",n""o.'' рооо,iЙiJ",li,?.ЪЪЫi]iХ":ЖЬ:Нffiiацi, цосиJIення il poJli в

5,З. У зв''язку iз змillою MiBi
по"чдо"п" о-чдi" nb;]";;;;;; ;Ifl"":;;:#;}1,;Hfll#l#il #lHTbT:::"*

. 5,J, Залроваlж}ъаr,и HoBi або
лрофспiлковою .rоро"оо', ;;;;;_']'"'"u'" -trЮЧi УvОВИ ОЛ,rа,rи прачi й лоI,оlDкснtlям ,
}апювадженtл l ]MiH, 

яти п[ю це працiвникiв 
"" 

пiз",rtrЁ, nir* 'lа .Z ,i""цi до i,

Ро бо lrrooaB е ц ь зобов'язу еп ь ся :
5,5,3дiйснюваги випла ги йробill ''

заробiтна плата за I пол мiсяца _ ,, 
";;":"* 

" *'чi днi лвiчi яа мiсяць-

"""ý,l1т_r_.!^rrок 2 7 числа поточного Micrrц,

,"JJT"TT-:чT' """ "-""ifi'iiЧ *l коли день ij виплати збiгасться з
вцхiдпимл, святковий 

"о" 
,ЁрЁ."i" ,1if

._ 5,6, Встаяовити надбавки ло.Карпатич i "i^;;;;;,;;i ; ;:#}1":^:::':.:.11r',:* СДЮсшор з лацдболу

;*;H#;#_1*""#,,,",#i:t,fr jiт:фiffiжЯfu Tfr "*чhjffi il"ff :ffi ;ЪТ;тlfi ;"#r:::ф;li"фН_fi У;н;,JIоволл&типрецi

:ъ:жж:i;[,'ж,#;1;Ц{Ь"J:,x?"НJiiН;НiТ*Тiт#Д 
_29.12-2002 р,.у, .:Ёр 

'"rJЙ*],.]]"],'""z 
Ц)КУ Л9 64' . IlаКаЗУ Держкомспорry JФ 2850

lKiB i Поряаrу ;""";; ';;;i""fr;':_:op**Y ВИПЛаТИ ЩОМiСЯЧноi 
'nuoOu"*" 'ru 

"""rry.i,*оr*", спйо"п*;;; 
";;;';Ж,.УШОВОi 

ВИНаГОРОДи за сумлiнну лрацю. зразкове
СПеЦiалlзоЙих нав";;;;; ,u,J#I:lXЖl,'jJXffi;::KiB СПОРгивних шкiл ycix типiв
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ППО зобов'язуеmься:

"""""".';l;,r;Х";:"";;#Т#h;1l"'им{lнням 
законодавства з пиmнь оллати працi

_ 5 8. Вносити прпозицii щод
Яадбавок до посадов"-'";;;];:',;*l"'j;::Тffffi;}:аТИ ПРаЦi, ВсmновленЕ, доплат

чI.трудовI вцfiосftни, рЕжим прАцl тА вцпочинку
Робо mо dавец ь з обо в k зу епь ся :

6,I Затвердити правила вн\
nK"pnu."u, ..iono .-- лоrч'ii"-.шУтрIшНього 

тудовогО розпорядку сдюсшоР з гандболу

6,2, Установиги дл, працiвникiв апараry сДюСшоР з l андболу "Карлати,п ятиденний робочий тих.,aень з ллчоrч.,п*iл""r" о";;" ;;;ru 
'' 

n"r,n", on" *.".о,"-викпадачiв _ 6-и денвий. Тривалiсть рооочоло часу адмiнiстрацii - 40 год, на тиr(день,
6] Затверлжувати за поголженням з ППa) lцорiчно, не пiзнiпrе i5 сiчня. графiкивIдп}сток lla поточний piK. Надавати щор,ч", uror,yar*rn np*iurnn"u" aar^o ap"Ei*y

_л.._",1О,Р"ruПОuИrи urорiчну основну вiлпусrк1 для Bcix працiвникrв сftосшор lгандЬол} (карпати, тривалIстю 24 календарнi днi,
6 5. КсруючисЬ Постановою Кабiнсry MiHicTpiB Украйи Л! 1290 вlд 17 l l, 1997 року

_1|..: '*"oo*"n* "пискiв 
виробниrrтв,.робi1 цехiв, лрбрqiй i посад, зайняпсть працiвникiвв яких да€ право на цорiчнi додатковi вiдпустки за роо.rу ir ru*iлпп"a"" 1важкими умовамипрацi", Встановити тренерам-виlспадачаi[ СДЮСrUОР 'з -.;;;;' 

;"рr""п)) додаткову

il,]rl]ffi-J,"''"'"*Y 
l8 КаЛеядарних днiв, а для адмiнiстрацii - 7 *а,"елдарr"* днiв, згiдно

6.6, надавати тренеРам-викJIадачам, якt працюютъ на умовах неловного робочого .iacy,В.т.Ч, l тиМ, Хто псреб}ъа€ У вiдпустцi по догля.цу за дцтинOю до досягнення нею 3-и рiчноговку, lцорlчну основну вiдпустку повно, тривалостi 
"."""";; ;;;;;;';с не призводить дообvежемь ту.!пRи\ прав. длg ни\ пере_.Iоачена t Lo:aTKoBa вiдп}сrка,

",""r"r:J r':"1"Жх: 
власних коштiв С,ЩЮСШоР з гандбо,ту <карпати> надавати оп,rачуванi

. народi(ення ди.l ини (oaтbкoBil _ З днi,. ц,lюб! працiвнrfкаidбойUIоцiгей)-зднi.

. поховацнл рдичiв першого стчпеrц рiдства (батьки, чоловiк, дружина, дiти) - з днi,о l вереснл i день o"-nroo"o дaйп,
денЬ пряпада€ на рцбочий день, 

Ка - ЖlНКаМ' ДiТИ ЯКИХ ЕаВЧаЮТъся у I-З класах, якцо цей
. па прводя в армiю - 2 днi,

6,8. надавати працiвникам за сiмейЕими обставинами та за Ixltогоджецllям з директором сдЮсшоР з гандбо.ту <<*"о""rr" 
"i"r*r-заробiтньоi rrrати термiпом до 15 *мепдарrп* д"iч "Jд|-'*."*""' 
'*''r"'

6 9, Ъбезпечити свосчасне lне.рiдше ] разу на п''ять poкiв) пiдвищення квалiфiкацiiрачiвникiв СДЮСШоР l гандболу чКарпати,) у вiдповiдностi , 
"""nr" зu*.,"одо""r"о",

6.10, Розподiл навчального нав,
6""*у** ;;;;;;;;;;;;.ii,J#illЖ,Ж'Оfuuu-'" по,одженцям iз во ппо, не

бажаяням i за
без зберженпя



6

6_1l, За кожнi десять днiв вl
ЧеРГОВОi вiдпустки, а.1" n" oin"." z I|I1еНН_Я/ 

НаДаВаТИ ДОДаТКОВО ОДИН ДеНЬ вiдпочинку доlHIB на plK (]а ]аJlвою працiвмика)
6,12, Вiдпочинок, вихiднi днi 

_ 

органiзовуються ва ословi вимог глави V ..часВI.fПОЧЦНКУ" КЗПП УКРаiнИ, ПрИ ць,:мL *op,u"i onnouy"o"; 
'";;;;;; 

встановлю€ться яечеrrше Hlltt це передбачено законоv Украiни .jПро 
вiдпус ri;: 

* "'-''r.'".

_ 6,]З, За ]аявою прчiвника на
оIльце 15 днiв, ЦаВаТИ ЙОМУ ВiДПУстку згiдно ст,. 25 (про вiдпустки) ве

".o..",u;li;rlЖ"JJfl;;;;::T.-'' 
СДЮСШоР з гандболу <карпаrи>. .ta i\ бажанням

.__ u ,r,прачiвникам.о."rJ::;;; 
, -"r;#;JcTKY 

в цей перiод

ВlДПУСТКИ ЗГiДНо норм m статей закону y*pai"n про 
"i,iйr*""Ч*- 

'D!Л ЛОДаТКОВi ОПЛаЧУВанi

6,i6, здiйснювати
часу вiдпочиЕку_

ВО ППО зобов'яцеопсл:
(оrrrроJь зil дотрпмilцпям з{lконодавсгва з rштань рбочого часу i

!II. СОЦИЛЬЕИЙ }ЛХИСТ ТЛ ЗЛЦОВО_ПЕНЕЯ ДУХОВПИХ ПОТРЕБ

РО Б ОТОДА В Е Ц Ь зоб о в'язу епь сл :

__ i l- Нruввати BciM tтрацrвник
бiльше нiж один по.*;";;;;;;У:,.Y]:|:У*У -lt)ЛОМОГУ на оздоровлсння у розviрi неt plK при наданнi шорiчноi вtдпустки,

7,!. При виповненн' 
"о""'"Y::i,л.:} 60. 70 poKiв поздо[ювити його через ]асобиMaco'oi |нфрмацii ,} виплатою лpeMir в po]Mlpl середньомiсячноi зарбiгноt плати,

7,j, При наявносti кош tiB
виповнеlпri iM40,45, ji*-r"*-"" ПРеМlЮВаТИ ПРаЦiВНlП<iВ, ЯКi не мають стяпIень, при

_л..,_,ra non виходi працiвникiв на пенсIю виллачувати йомч одн(ý}' n**o"o.o окладу ]а ра\унок 
"*o"ouii 4o",y'oni,u; ;;|#T#;*T"JII":

Сtпоронu dомовuлuсь:
7,5, Сприяти забезпеченню по]

r}роргниу .T iкувацням. ' аЦiВЦИКiВ СДЮСШОР З ГаЦДболу <Карпати> санаторно_

7,6 Органl lов}ваtи r\с ruiчrrо.тишнiх 
"Й";;""#Ъiпi,iЬ;-аШаНvВаННЯ 

BctcPaHlB фirичнrri кry.tьtlри i crtopt1
грошовоl .lопомоги зч *rnon чпч"пч_l_л'}б:Пv "Kul"u'")') ] ВРученпям поларункiв та
otopt},. |х кошпв i коцтiв ПЛО з нагодп Д"" бir"""оi nyn"rypni

._ 7 7 Зriйснювати конт!юль з

'ýарпатиD в]ятих зоб""-";;;;;;ч;}#;;Жr"ffiffifi:: СДЮСШОР з гандбо,ту
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vIп. гАрАнтlя дtяJтьностI во ппо
,., *"i.l";:::;T1'#"Ё'fr'"?"Ilxo, c'Bopelly на пiдставi ст.зб констиryцii украiпи, ст,

ЗаКОНlВ ПР ПРаЦЮ Уkраiни i поваr13с fi зч*о"rу oi"n"rri"i", 
'-"--'Д'Щ rl З ГЛi!ВОЮ XVI Кодексу

8,J, Роботодавець перерахову€ 
..членськi профспiлковi внески шJихом безготiвковогорзрахунку на [в^чнок Прфспiлковоi оргаяiзачii ; ;;;';; ,здlиснюстъся беrкошювно, 

l!цL,абl 
"rяВи 

прац|вника. tц послуга

"r* ""';i, "'#;"r"i.#;1Тф;ъ#:;ff ,rЮСШор 
з t а ндбо.ту . карпа t и l). збори п п о l а

8,5. Вiдрядженця rленiв Во._ПЛо дr:f,lu:i в ý€мiяарах, нарадах, копференцiях rиlнших и\ода\ проводи ти ,la 
рахунок витраl сДЮСшоi; ;й;;, i["on"-" при наявностi

8,6, Робогодавець aоrar.о"о".lл:::u_"."У ,,Карпаr иь налас Профспiлковiй органiзацiiПраао безкошlовно кОристчватися маяном та телефоном,

Ix. оБов,язок I вцповцАльнIсть сторlц
9,1, Роботодавець та ППод*"*р},,;;;;;;;;;;,.;";i"":#нiхlffi 

il1,;lх,"жil""х,""lьзавиконаяняумов
Х. ЗЛКПЮЧЕI ПОЛОЖЕЕII,I

l0, L Контроль за виконанЕям договору здiйсяюсться дiючою двос Iоронньою kомiсiсю,
Комiсiя збирасться при необr

Литаrть, пов"язаних з 
""*оr*r"" доlilil,''' 

аЛе НС РiДЦе ОДНОГО РЦ'У Еа квартм, дл, розгляду

_ I0: До складу KoMicri вiд 
_*лu:::1т- 

sходять диреI(юр, його заст}тцик i головЕийо}галтер. а вiд ПЛО - rолова. йо.о засгlлник.

.""'.,*'rЕ;rl;;;rj"Ж;Н лiяльностi цодо колекlивного договiрного вреryлюваЕня
]омовrLпяся: га вдосконaцеalн, соцiального партнерства Сторони

. cтBoprrтx умови для реалlзачii пlзаконоJцqтвом; r--"--*" "РаВ Та ГаРаНТiЙ ДiЯЛЬНОСТi ППО, встановлецих чинним. двiчi на piK розглядати викоЕання l. 
"noc*." зчirп i дй;;;;;;;; йr""'"^ень 

ДогоВору;
овору за вза€мною згодою CTopiH,

.**#Бil1rНfr:;;,' О""* ПРИМiРниках, що зберiгаються у Ko,KHoi iз CTopiH iмають

ДОГОВIР ПЦПИСАЛИl

гандбоrry <Карпати>

Вц профспйковоi оргацiзацii

Голова прфспiлковоi органiзацiiorlrпtoanr tiБу..llllrr, / 5

шайбакова
ЩСШОР] га}цбо,ту (карпати),

Lfta|," ,.м, зуб9нич
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лола l0K ЛЬ1
до Колекгпвного договору

на 2022- 202б piк

погодiltЕно
голова Во Ппо

<Карпати
шайбакова

2022 р.

СДОЯЦlIОР ] г цбо,.rу (Карпати,)
СЩа/- В,М, Зуба{ич

"Эt'"l,-q 2022 р.

прАвилА
внуrрiшнього розпорядку спецiалiзованот дитячо-юнацькоiспортивноi школи олiмлiйського резерву з гандболу

(КарпатиD

L зАгдjlънI поло)rЕння.
l, L Вiдповiдно до Конституцii Украiни грмадяни Укрiни мають право на працю, тобтоотримilння гаранюваноi роботи з оплатою лрацi вiдповiдво до ii кiлькостi iBe нихчевстановlеного державою мiнiмального розмiру, вмючаючи право на виОiр прфесii, родуЗаНЯТЬ i РОбоТИ вiдПовiлпо до покJiикапня, злiбвостеЛ, nрю,P,"JiЛrroi пlлгоlовки, освiти га зурахуванrим суспiльних потрб,

-- _ У навчмьно-виховно!ry закл{Цi груДова ]исциплiна грУ}rту( гься на свlдомоvу виконаннiпрацlвниками cвoix сrrужбових обов''язкiв i с необхiлною умовою оргавiзацil' ефекг";r"i ;;;;;.;l{авчально-тренуваU!ьноi роботи,
TpyloBa дисцилl.riна забезпечусться методами пеЁlекоrrаllrц та ]аохочеlltlя до сумJ-Ilпяо.iпрацi, ,Що поруrлникiв дисциплiпи застосовуоться заходи дисциплiнарного та гFюмадськоговлливу,

1,2 I(i лравила вriутiшнього рзпоряJlrry ( надалt ..Правила'') 
поширюються на Bcixлрацiвникiв сдюсшоР з гандболул{Карп;ти> незалежн'о ;i; ф"о", найму на роботу, а

:i:i_i1 ""* осiб, якi направленi в СffЮСI IIОР з rандбOJiу nКupnurru, o*,oчuкl""перевtряючих,

1,З. Метою цих Правил с визначеяня обов''язкiв працiвяикiв С.ЩЮСШОР з гандболу<Карпати> передбачених вiдповiдними нормами, якi 
""rчrо"rr."ч'"r1"рiшнiй розпорядок вСДЮСШОР з ганлболу <Карпати>.

L4, ycl пигання. пов.'язанl
.циректорс.щюсшор..;;о,6.';;'l?i;Н#;ir"#-?Т;."Х","J",П'J"JJ#;#j;Н
пlкох у випадках лерелбачених
погодженtiям з прф"п,п*о"о. oo.}l|iXl 

ЗаКОНОДаВСТВОМ i ЦИМИ ПРаВИлами, спiльно або за

ц. порядок tIриЙняття I звцIънЕння прлцIвникIR
",__л_,1l_ 

Лрацiвники СДОСШ_ ОР з гандболу uКарпатп прпИ"чlorо"" на роботувl.]повlдно до чинного трудового закоfiодавстsа,



g

2.2, При прийrr:птгi па роботч Bci. тудову кцrдо$,, офоо-.* u --Tj], 
якi працсвлашювуютьсл. Jобов-'язаrri предсгавгги:

' Шruан:i,*;ж. ffi;Ё,.ЩLъiт"н:жъ,l I?* ft;;, "

. довщку органiв д.о**"о,,по,ч.9]1l?' 
i ."**"rJ* 

" 
*Ь;;."ЁО,ХЖ;Jff'"О"'. о"об""rу ,"лrfr;; ffi;,JЗ :-'rУ'КбИ 

Про прпс"осrл, по.чат*о
дrггячiй ycTa'oBi, -,-,J \,,,д,ЧЮfй ВИс'"""-i 

"p;';;;;;1*"ffi-.lTi.lifr"?o" o"u"- 
"

"*"rff"fiЪЩЁЦ"ЙХ iflЖН"Ж#ът,fюбоmдавця допускасться у випадках

**,,*frff Ж-"T;"J1,1"HflT:"" :,.::,'","у l,''"iй""*л, оо""л

__ звйьнсrля *r"o'"-"n--"1" ^i,ui 
*""-",о"iьБ-- wuU,J у годил псдагогiчного

с<КФпати>, *";;; ";;":л1, "nn*** ЛiКВiДацji СДОСШоР з гандбо.ту
зак(жодllвством, --,_ цlglJ праlлвнlп<iв здiйснюсться У вiдповiдностi , **r"i

_2 
4 Припtirеяня трудоволо д(lацдоолу (d(арпsти). )говорУ офрмлясться Е&rT зом директорц СщосlIIор з

2.5, РобоюдавсIь СДЮ"a?l: 
зI*.try (Карпать, зобов''язаца в деtIь звiдьнецн,ffi*"*Жifl"ХffНl"lЖЖч,р^чу Ь-*у ;;;;;; ;i.,,.,о,*о,,,"ч"йъ;;"#.;iЪ#::*#;1нriЖЖЖ#Н:lНJ

лнсм звlльнення ввчDк&стъся ост&rлiй день Iюбо-. 
- ...*.....

ЦI OCEOBEI ПРЛВД ТЛ ОБОВ"ЯЗКИ ПРАЦIВНИКIВ3. L Прцiвппiо СЩоСШоР
' заrпсr професiйноi честi iйHocTi: 

ШЦбОЛУ <КаРПаТП> мають право на:. вurъsиП вибiр форм, мсmдiв. засопqдшпЕiоii iцiцативи; 
бiВ ВСДеШЦ ЕаВЧаJЪН.'Iтlец/вllJъtIого rrроцасу, вцявлеЕIuI

участь_у грмадянському самоврядуваянt;
користуват1-1ся поrо"*"пол, onou"raтренерiв_викладачiвr, "'''''aa'Baнtjкl ВiДПvсгкою в додатковою
пlдвlпцення квалiФiкацii, перелiдготовrqr-

}r;"Н:тх,:ryiШСiР . .ЙО""у (КарпатIr) зобов,,язанi :

вiдтrусткою (дrц

працювати
Ёffi Ёfi,оЁтlffi ,dfr "жff fr *ilf*:f*fi l#i.#,,ffi :;,fi"Jffi :;. вико}ry,вати вимоги з охорони по
безпеки, передбачен", 

"iri"",rr#:.]lХЛiКИ 
беЗПеКИ, ВИРбНичоi caHiTapii, протипожеrюrоi. бере.ги "dй;;, ,fi;#:ми_пивилами 

та iнструкчiями;

ставлення до майна слюсIilорY,'::|]У' ВИХОВ}ЪаТИ В Учнiв-спортсменiв береяtливе

_ ' ', 
T*""p"-""-li"i,)"oiйl,,, ,*,uu,,, 

"Карпа l и>,

. заO_езпеч}вати умови дJU] засво€нl
ЗЛiбностей рнiв_спор;;";;;, "'""" ВИХОВаЦlЦМИ ЕаВЧаЛЬНИХ ПРГРам, слрияти розвитковi. вихов},вilти повагу до батькiв, куукраit{и: "'ЛЬryРНО-ЦаЦiОПаЛЬНИХ ЦiННОстей та дерх(авних символiв. -lоти м}тlатися педагогiчноi етики' тl\й_шати , ""'"-"""orlr."i"' 

'J,T, ,'lорал|_ повu"{ати riднiсть виховаяцiв:
]алооlгати в)оfiанкю ,r"",,.л.л:О:_1Yi фОРМ фiЗИЧНОГО або психtчного цасилк,п,fi lтн,ffiffi нжкrдх*нL{"кнн*iflЖ;:#"
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3,.l. Коло обов'язкiВ, що 'iх виконуС кожен праuiвник за сво€ю опецitцьнiсIю, квалiфiкацiсю T и

посадою, визнача€ться посадовимИ iяструкчiямИ чи лоложеянями, Положенням про

сдюсшор з га}цболу (карпати)), Правилами внутрiшнього розпорядку та умовами

контракry, ле обов"язки конкретrзуються,

rY. oCfioBIII ОБОВ"Я3Кй Р|ОБUfОДАВЦЯ

4.1. Роботодавець С.ЩОСШОР з гацболу (Карпать) зобовван:

забезпечити необхi.чвi органiзачiйвi та економiчяi умови дJц првсдевЕя нltвчдIьно_

,р""1"-rrrоrо npu""y, лЙ сфкгивностi рботи тр€верiв-викладачiв та iнrrrюr прачiвнrл<iв

вiдповiдно до ix спецiальпостi чп юа.,liфiкацii;

удоскоfi€lлювати органiзачiю навчlцьrrо-виховЕого прцесу, впрвадж}tsати D практику
'ЙЙ до""iд рЬботи, прпозицii прачiвпикiв, спрямованi на покращення рботи

V. роБочиЙ qлс I Його використдння

5.1. Ддя алмiнiстративно - обслiтовуючого nepcoпalry всrilновлю€тьсlI п"я,гиденний

робочийтиждеяьздвомавихiДяими'триВ&'1iстьякоговсmновJIюетьсячинвимзltконодавстВом'
Робочий день встановлюсться з 9,00 до l 8,00 год, обiдtlя перрва з 13,00 ло 14,00 гол,

.[t-;rя окрмих прачiввикiв СДЮСШОР з гандболу (КарпаТИ) умовами контракту чи

наказу диреюора сдюсшоР з гандбоjry (Карпати) може бути пер€дбачеЕий iнший

реtким роботи вiдповiдно до закояодавства.' 
5-2..Щля трнерiв-викладачiв сдюсшоР з г цболУ (Карпати) встановлюсться

СДОСШОР з гшцбоrry <.tКарпагил;

. ЕЕяачапi тренерам-виклд]lачам робочi мiсця, забезпечrrти ix необхiдним споргиввrrм

iшеrrгарм та обла,лнанпям;
о органiзувати атестацiю тренерiв-викладачiв :

. доводrпЬ до 
"iдому 

трпiрiв-вш<rrалачiв у KiHui навча.rьного рку (перд лiтньою вiдrryсткою

) орiеiтговнс педагогiчве нававтажеlтня на ваступниЙ ЕавчальrrиЙ piк, 
_

. .ялвмтп зацбirЯу плаry rФацiвяикам С,ЩК)СШОР З гандболу (Карпати> у вствновленi

cTpolo,t двiчi на мiсяrь;
. 

"й""- 
вiлrryстку BciM працiвЕIп<aМ вiдповiдно до гРфiку вiлrryсток та згiдно з чиняим

ýк)Еодalвством.
. забвпещrтп умоВи TexHirc,r безпеки, Вирбнrrqоi caнiтapii, створити з,uорвi та безпечнi умови

тФвцi цеобхЙi для викованяя працiвrтиками ,грудових обов"язкiв;

. доцrпrJватись чИвЕого зtконодавства, акмвно використОвув&ти засоби щодо вдоскоЕаJIенttя

уrщшiння, змiццеrrrrя догоЕiрноi та тудовоi дисциплiни;
. свФчаýно подавати дсркавtrим органам та вш.честоячiй оргапiзацii встаяовлеяу статпстичну

та бусаптерьку звiтцiсть, а також iншi вiдомостi пр роботу i стап цавча;ьно-трсtryваIьпого

проll9€у в сдосшоР з гандболУ (Карпffю), псрсдбачскrтх ПолФrсr*rяil про

СДОСШОР з гаlцбоrrу <d(арпатЮ>, Колекп,вким догово[юм чи iншими договорами,

шеqтидеrпrпй робочпй тия<день з одним вихiдяим днем,
час початку i закiнчення вatвчilльно-треЕуваJьних заlulть в грул&{ визнача€ться

розкладоrr занять, яlс,tй затверджуетьая дирекrором.' У rrcxax рбочого дЕя трсцери-виr,ладачi повиннi вести Bci видп навча,тьно-методичноi

робqгя вiдIовiдно до посади (старшшй треяервимадач) та навчzцьного плаЕу,, 
Й окрмих трнерiв-вrп-чд"ri" лrо*" б}тп передбачений iнший ржим рботи,

rкrпочаючr впхiдвий деиь, цо обумовлюеться рзкпадом 3alIJITb,



5.з, при вiдсуrяосп *r;1"**"* або iппоrо працiвrrика СДЮСШоР з
mцдбоlry <Карпатиr>, рботодавеIь зобов"язан, по моrФивостi термiцово в)romr заходiв
щодо його ]sмiюr irшlим тренерм-викладачем чи прачiвником.

5.4. tЬдурчaа робота та рбота у в}Ddднi та свягковi дкi не доrryскас-ься.
ЗшуsеЕня окрешD( прцiвrп-rкiв.чо рботи в установлеrri для них святковi та вихiднi днi

доп],сrсr€тъся у sиtlrтткових випадках, передбаsенID( законодавством, згiдво ваказу дирекюра по

СДОСШОР з гшдбо;ry (Карпати) за погорrсегlням з ВО IIПО.
Робота у вr.D(йЕrй девь компенсу€ться згiдяо чплrого законодавства.
Робота трвера-викладача у вихiдяi та святковi днi, зокрма yt:lcTb разом з комдцою Еа

зrог!пнD( чи iHrrmx споргrвно-маоовпх зsходirх првордитъся згiдно з Iцщiом-калецдар€м

сIюртпЕво-масових заходiв та накозом дцрскгор СДОСШОР з rшцбоJry (Карпатю).
5,5, Пiд час каЕiкул, цо нс збiгаються з qерговою вiлгryсткою, дирекюр зал}4ас Tpeнepiв-

вшrвддqiв до непедагогiчноi, орглriзацiйвоi робош в межах часу, що не переЕищус Ix
rrqдlюгiчного навантаженн, до початку каяiкул,

5.6, Графiк надання працiвrо.шам щорiчних вiдпусmк погодry€ться з ВО IIПО i
сrl!цдсться Hs кожяий каrrеrrларrмй piK,

I]адання вiдrryстки дирекrOру СДОСШОР з гандболу <<Карпатю> оформ:rяс"ься

Е!лцDri по СДОСШОР з гФцбоJry <d(арпатп> за цогоджсшiям iз вищесюrщою
оргапiзаIriею, а BciM iншам працiвникам-ваказом директор&.

Полiл вiлrryскrr Еа частини допускаtтьс{ кil прхдпr, прilliвlл{ка згiдяо чlддlого
запводавства.

5. 7.ТреЕерам-викладачам заборовясься:
о riшrги на свiй рзсуд встановдсшаf i з&тв€рдкений рзклад заяяь i графiк роботи;
. rЕрсдоручати викоЕаяня cвoil фуIпсдiопаьrих обв"язкiв ва iHrлTx працiввикiв;
. ryiшавати встаномешй реriФrм кавча.'tько-трсЕ}ъа.ъноi роботи в гр}пsх;
о зriшовам без дозво.пу рботолавru мiсце прведення занять.

5_8. Заборняеться в робочий час:
. li.D0лiкапr трнерiв-виклалачiв вiд ix безпосереднiх обов"язкiв, за вкнягком BtTlaдKiB,

шсрqдбаченш< чицнцм закоЕодавством,
5.9. Cmpoпri особr, в тому числi псрвiряочi, ноrlýпь буrх присупriiдr пiд час заrrять в

гручi Tirьrсl в присупrостi дпЁкюра СДОСШОР з глцболу <сКарпdпо> чи його
ýDlшцв.

Вхц в Фупу пiс,lu початку заняь дозвоJuI€тьсr) як винrюц TirьKr лиркгору
СДОСШОР з гаrцбОлу <Карпатп, Пого застушпку чи irrструкору-меюдпсту.

llс дозво,пясrъся робrrrr трсfiýрам-впкдадачаlt зауваrкеtfiц з прI8оду ix роботи пiд час
проrcдсшя занять i в присупrостi 1^оliв-споргсменiв,

п.3лохо.IЕння зл успIхп в роБотI
6.1. Ъ зразкоЕс (сумлiннс) виконllняя cBoix об"язкiв, багаторiчну i бездоганцу праrпо,

швtторстш у прчi i за iкшi досгкенrrя в рботi Mollcl,b засmсов}вtlтl|ýя заохочання, зокр€ма:
о огоJr(xrЕuня под.пФr;
. цlлорщ(allня грмотzlilи, почесними грамOтФ{и, дI{пломамп;
. нагордкеяняя цiЕt{ими подар}нками;
. вlшлtта премii;
- iщi, зt рiшсrпrям бopiв чп педагогiтrоi ради.

6.2. Ъ досягненням високж рсзультатiв у наsчаннi i вихованнi рнiв-спортсменiв,
спорrивноi школп цредставJUIються до rr&гордrGЕIfi державнимп rr&гордirми,

прпсвр€шх почеснID( звлrь, вiдзrrачення дсрr(aвrоaми чи iншими премйiдl, зrпrаiдi, грамотаiлr,
iш вiдзнамми морального i матýрiального заохоченJiл,

6:3. ЗаохочеIшя оголоlfiуютвся в наказi, доводятrcя до йдоrrу rсього колекп,lву

СДОСШОР з гандбоJry (Карпати)) i заяосяться до трудовоi lФltoNocr прsцiвнrоФ,



','

,TI. СТЯГНЕНЕЯ ЗД ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОI ДИСЦИПЛIНИ

7,1, За порlrлення трудовоi дисциллiяи до прцiвника може бути застосовttно один з

mюлх видiв стягяеяня;
. догана;
. звiльпевня з рботи;

Звiльнення,як дисциплiпарне стягненttя може бути застосовано вiдповiдно до чиннного
]аконолrвства.

7,2, !исциплiнарнi стягнеп}ш оголош}.ються накtцом дирекгора СДЮСШОР з
ган]болУ (карпаlи), iдоводягься до вi.чома прачiвникiв пiл розпис.

1.З. До застосранн, дисциплlнарного стягнсння адмiнiстрацiя СДЮСШОР з
гДцболу (Карпати) повинна захадати вiд пор}rцвика трудовоi дисциллiни письмового
пояснення

У випадку вiдмови працiвника надати письмове поясвения, складаеться вiдповiдний акт.

7,4. ДисцигLпiнарнi стягнення засmсов!,1оться рботолавчем С.ЩЮСШОР з гаrцбОлу
(КФпати) вiдповiднодо чинного зtцоводавства.
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Додаток j\& 2

ПОГОДЖЕЕО
голова Во Ппо

джую

болу <Карпати
акова

сдюсшор з гандболч ккаопатил

@lB /'B,M,iyauin,

- Зl" е-z ea.l 2о22 о

про rrрсмiювsrrrrя тt нsдя Ея ма,]ерiлrьпоТ допомоги прsцiвнпкiм спецiялiзовдяоТ дптячо-
юпацькоТспортrrвпоi шко,,rп олiмпiйського резерву r гsвдболу d{sрпsти>

, l, Фоrц премiювФ{ня та надаIш, матерiальноi допомоги )пворюсться за рахунок eKoнoмii Фонд/
заробiтноi rьпа,тц передбаченоi штап{им розrмсом i тарифiкацi*rдам Ъrrиском тренерiв-вяоr4цачiв, та зЬ
рьl нuк хош riB. ,lереабачсних кош ropяctrT видr l KiB яа pjK,

2, Премiювдirrя здiйсtfiо€ться:. за пиФ мками тадосягнеrоrями 1 прачi.
r за пйсумками рсботи за певняй пФод;
. за ol(peмl одноразовl високl досягненюl;
. з нагод.r державl'Iо( овят;
. .} нагоди лрофосiйrrюi свят,о з нагодrr ювйейrrrас дат;о за суцпirrне вшсоrаrдrя посадовrоr обов"язкiвl
о rри вlоtодi на пенсiю;
о у витидry стrосiйного JlIо(ц нещасного випадку тошо;
. для закуmмl ародлпв харчуваюfl.
с м виulугу poKiB (олноразову виллаry у розмiрi посiцового oK,rary)

З, Maтepiмbнa допомога нада€ться:. rрацiвrоо€м' щО Йдzть у черговУ вiдгryстку rИ оздоромешrЯ в розмiрi посадовогО ОКЛад/ за дашд:i
plк;

. у вяпалсу cMepTi батькiв або члейв ciм'"i:

. ) вrоllrдку одружекrи rФащвн}ftiв або ix дjтей,. }, BlfiIa4ý/ яаролкеt{rя ;1i{п*Е.{;. rlа придба}оrя сйьськоrосподарськоi продукt!l:
4, Премii тенерам-вихлццачам над!lютьс, з врах}татоrям тмих показrrикiв:. рiве}ъ спортив}rих результатiв i зайняпа( Micr& вrоrоваrщrми rв офiцiйш.D( змаг&fl{ях;. пiдIоювка спортсмекiв до складу збiрноi комslrд, yKpai'юr;

. пi.щоювка спортсмеldв-розрядrикiв, майстрiв спорту; МСМк, зМС;. cJ,rL]rKHe викоrи}rrи посадоRи\ обов"язкIв;

. даri акпв перевiрок тенrъаJБнr,о( зftrять,
5. AдMiHicт1laTrBHo - господарськшi лерсонал премiюеться за тахr,пlrи показникaми:. виконаЕUr посадовrm обов"язкiв:

. за c&ram{icтb i натц|ужеЕiсть в роботi;. трудова й викоttавча дисLиrrпiна:. дл{i звiтiв, обдiý,, iKTiB, пepeBipotl

_ 6. tlремiя виплачуеться працiвrод(ам фактично за вiдпраIдоваякй час, а т{цож звьнеrrим з
роботи з поваж}iих причин (прrsов tа siйськову сл}rr(бу, вступ до нzrвчalльяого заrФащ/, вю(И lй пенсtю,
перемlшеtсlя по с,\ужбi), Звi"тьнеrоа,л ] iшда( прич}оа преvj" ne виrrлачус,"ся,

7, Розмiр премii m Maтepiмbнoi допомоrц що видi,rл€ться, поr;дlсуетъся з Во ППо,
Е, Персонетьна вiдповймьнiсть за вllзначенIul poзMipy премii або матер!&тъноi доломоги

поI(пацастъся на д4ректора сдюсшоР з гшцболу (Карпsти)), за дотим.ц*rя влrплат пре]цii i
Maтepia,,rbнoi допомоги в межах наrвяого фонд,- ,rа .оловно.о бухгаmера.

9 Розмiр премii диЕ,ектору СДЮСШОР з гаrцбо,ту (Карпати)) urтзначае rra"a*HKK департa!менry
освiти i мукц мололi та сflорry ОДД. Ухвалеао

ндf,б"орoI колекrиву
" '/,, 

С. 
"а4!2022 р.

З.,> пPMr

СДЮСШОР з rшдболч (КаDпати,
ппотпкпл -Ilh l './2

ГопЬ"а,ВорЬ@Цry1-
/,
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, Додаток }&3
ивного договору

2022-2026 рокl'

пЕр
пшrд прдцiвнпкiв з венормовlппм робочпм дпсм та з особлпвим характером

прдцi та трпвалiстю додатковоi вЙпусткш

погоrаtено:

l1rркrор CIK}CIIIOP з l анлбоr1 .<Кlрпв rп>, dfuчД 
'"йс-IIlайбrкова

@ryZ в.м.зубанпч
Гоповд ВО ППо
СДЮСШОР з гандболу <<Карпатrr>>

N9 п/п назва посаOч Т рчва лiсmь dоОаm KoBot вidп ус m Ku,
dHiB

l .Щирекгор СДЮСШОР з гандболу

<Карпати>

,|

2 Заступник дирекгора
,7

3 IHcTpyKTop -методист 7

4 Фа\iвець
,7

5 Лiкар
,7

6 Бухгалтер
,7

1 Тренер-вIжладач 18
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оР з гандболу
ойс-шайбакова В.Ф.

2022 року

плА н
комплекснпх заходiв з охорони працi нд 2022 piк

Найменування заходiв

l i Провести анlцtз стану охорни праtц за
piK 1а викоЕ&нtlя (Ьану комплексних
заходlв з | за2022 рi
До уклалення нового колективного
договору пiдгот}затл пропозицii до

Првести навчаrтня з питань охорони
працi на ,leM\ 

]

-Електробезпем OcHoBHi заходи по
забезпеченню елекгтrоб€зпеки;
- OcHoBHi uкiдrпвi вирбничi фактори
(пryм, освiтленiсть, елекгромагнiтне
влlпромiнювання) ix }творенпя та
можJIивий вплив на працюючих;
- Правила надання першоi vецичноi
допомоги при травмах. неtцасних
випадках,
Провссти бесiли з технiки безпеrол пй
Iиc прЕедення навчаJlьно-
трен}tsаJIьяого прцесу т:l бесiди про
првила ловелiнrм пй час впiзДiв llв
змагаяяя,

}Ф
пп

Ci.teHb

Лютий

В€ресснь

Грудень

Пртягом
року

Протягом
року

Вересснь-
жовтеltь

вiдповiдальний
охорну працi

Вiдповiда".rьний
охорну праui

Вiдповiда.rьний
охорону пpatti

Лiкар

Лiка

Лiкар

Доу<омплекryмти або придбати
алтечки необхiдними матерiaцами по
наданню l медичяоl допомоги
Проведеюrя медичного огляý,
прачiвникiв
ПрведеЕtlя ме]lичного огляJlу та

cHlB

Вiдповiдальний
охороцу працi,

ЬрФень
Жовтень

Првесм пiдпйску xypнaJry
iD на 2022 D.

Систематично прводим аналiз cтarry
охорони праш та Есвирdяичого

ЁЁ

Вiдповiдальний
охорону прчi

Органiзlвати m првести вивченвя
нових uправил тýхяiчяоi ексruryатацii

Трнери-викrrалачi

Вiдповiдальний
охорону прачi

спожиsачiвD

lмяttя -аlтеи
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