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РОЗДIЛ I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Мета укладення колективного договору (лалi - <!оговiр>):
I-(ей договiр укладено з метою регулювання виробничих, трудових та
соцiально-економiчних вiдносин мiж полiцейськими, державними
службовцями та найманими працiвниками Головного управлlння
Нацiональноi полiцii в Закарпатськiй областi (далi - ГУНП в Закарпатськiй
областi) i роботодавцем з питань, що е предметом цього договору.

1.2. Сторони договору та Тх повноваження:
1.2.|. ,Щоговiр укJ]адено мiж Головним управлiнням НацiональноТ полiцiТ
в Закарпатськiй областi, в особi - начаJIьника Головного Управлiння
Нацiональноi полiцiТ в Закарпатськiй областi Ярослава КОЛЕСНИКА
з однiсi сторони, дiючим на пiдставi Закону Украiни <Про Нацiональну
полiцiю>, Положення про ГУНП в Закарпатськiй областi, та вiд iMeHi
колективу ГУНП в Закарпатськiй областi - Первинною профспiлковою
органiзацiсю Головного управлiння НацiональноТ полiцii в Закарпатськiй
областi Всеукраiнськоi профспiлки Нацiональноi полiцii, в особi - Голови
Первинноi профспiлковоТ органiзацii Головного управлiння НацiональноТ
полiцii в Закарпатськiй областi Всеукраiнськоi профспiлки Нацiональноi
полiцii Юрiя ВАТРАЛИ, дiючого на пiдставi Статуту BceyKpaTHcbKoi
профспiлки Нацiональноi полiцiТ, Закону УкраТни <Про професiйнi спiлки, ix
права та гарантii дiяльностi> та Закону Украiни <Про Начiональну полiцiю> -

з другоi сторони (далi - Профспiлковою стороною), разом за текстом -

<Сторони>>.

1.2.2. Сторони визнають цей колективний договiр правовим актом, на
пiдставi якого здiйснюватиметься регулювання Bcix соцiально - економiчних,
виробничих i трудових вiдносин протягом усього перiолу його дii.
|.2,З . Сторони визнають повноваження одна одноi i зобов'язуються
виконувати Bci взятi на себе зобов'язання, а також дотримуватися принципiв
соцiального партнерства: паритетностi представництва, рiвноправностi cTopiH,
взасмноТ вiдповiдальностi, конструктивностi та аргументованостi при
проведеннi переговорiв (консультацiй) щодо укладення Щоговору, внесення
змlн l доповнень до нього, вирlшенн1 всlх питань, що е предметом правового

реryлювання .Щоговору.
1,2.4, Прийнятi пiсля пiдписання цього .Щоговору законодавчi та iншi
нормативно-правовi акти, що забезпечують вищi соцiальнi гарантii, нiж Ti, що
передбаченi цим Щоговором, мають прiоритет перед положеннями цього
договору.

1.3. TepMiH дiТЩоговору:
1.3.1. Щоговiр укладено на 3 (три) роки i набувас чинностi з дня його
пiдписання повноважними представниками CTopiH з подальшою повiдомною
реестрацl€ю комlIетентним органом.



,Щоговiр продовжуе дiяти до укладення нового або до перегляду положень

цього.Щоговору за вза€мною згодою CTopiH, якщо iнше не передбачено цим
договором.

1.4. Сфера дii положень !,оговору:
1 .4.1 . Положення цього Договору поширюються на Bcix працtвникtв,

державних службовчiв, полiцейських ГУНП в Закарпатськiй областi,
незЕuIежно вiд членства в профспiлкових органiзацiях, а також на працiвникiв
профспiлкових органiв, якi працюють на виборних та штатних посадах

у профспiлковiй органiзацii, що представлена Профспiлковою стороною
в цьому.Щоговорi.
1,4,2, Сторони визнають, що норми i положення цього договору
е обов'язковими для виконання BciMa посадовими особами i працiвникаrrли,

державними службовцями та полiцейськими ГУНП в Закарпатськiй областi та
профспiлковими органами Bcix piBHiB.
1.4.3. Жодна iз cTopiH, що уклали договiр, не може протягом встановленого
TepMiHy його дii в односторонньому порядку припинити виконання взятих на
себе зобов'язань, порушити узгодження положення i норми.
1.4.4. Невiд'емною частиною flоговору е його додатки.

1.5. Порядок внесення змiн та доповнень до Договору:
1.5.1. Змiни i доповненнrl до Договору вносяться за потреби, тiльки
за вза€мною згодою CTopiH, та у зв'язку зi змiнами чинного законодавства,
генеральноi, регiональноi чи гЕIлузевоi угод з питань, що с предметом
колективного .Щоговору, вiдповiдно до дiючого законодавства.
1.5.2. Жодна iз CTopiH протягом дii .Щоговору не може в односторонньому
порядку приймати рiшення про змiну дiючих положень, обов'язкiв
за flоговором або призупинити ix виконання.

l.б. Порядок дiй пiсля пiдписання ,Д,оговору.
Пiсля пiдписання .Ц,оговору:
- уповноважена особа ПрофспiлковоТ сторони подас !,оговiр на

реестрацiю до мiсцевого органу державноi виконавчоi влади;
- уповноважена особа ГУНП в Закарпатськiй областi доводить договiр до

вiдома працiвникiв, державних службовцiв, полiцейських, а також забезпечус
протягом усього строку дii flоговору ознайомлення з ним щойно прийнятих
працiвникiв, державних службовцiв, полiцейських;

- сторони, що уклали .Ц,оговiр, повиннi iнформувати труловий колектив
про змiни та доповнення до Договору та хiд його реалiзацii.



роздIл п. зоБов,язАння
ДIЯЛЬНОСТI

CTOPIH У СФЕРI ТРУДОВОi

2.1. Умови працi, rарантi[ праui, забезпечення продуктивно[ зайнятостi

2.1.1. ГУНП в Закарпатськiй областi, в межах свосi компетенцiТ,
зобов'язуеться:

2.1 .| .l . Взасмодiяти з державними органами, допомiжними органами
i службами, утвореними Президентом Украiни, тимчасовими
консультативними, дорадчими та iншими допомiжними органами,

утвореними Кабiнетом MiHicTpiB Украiни, органами мiсцевого
самоврядування, об'сднаннями громадян, громадськими спiлками,
профспiлками та органiзацiями роботодавцiв, вiдповiдними органами
iноземних держав i мiжнародних органiзацiй, а також пiдприсмствами,
установами та органiзацiями, в iHTepecax матерiально-технiчного
забезпечення ГУНП в Закарпатськiй областi i працiвникiв, державних
службовцiв, полiцейських.
2.1.1.2, Свосчасно та в межах наявних бюджетних асигнувань забезпечувати
полiцейських, державних службовчiв та працiвникiв BciM необхiдним для
виконання службових обов'язкiв, створювати належнi умови працi.
2.1.1.3. Забезпечити проведення атестацiТ робочих мiсць за умовами працi
працiвникiв, зайнятих у шкiдливих i важких та особливо шкiдливих
i особливо важких умовах працi, з метою ix полiпшення, встановлення права
на одержання додаткових вiдпусток, iнших пiльг i компенсацiй.
2.1.|.4. Створювати полiцейським, державним службовцям, працiвникам
необхiднi умови для пiдвищення ix професiйноi майстерностi.
2.1 .| .5, Включити представникiв ПрофспiлковоТ сторони до скпаду
атестацiйноi, житловоi комiсiй, дисциплiнарних комiсiй (за вимогою члена
профспiлки, стосовно якого здiйснюсться службове розслiдування) та KoMiciT
з питань виплати грошовоТ компенсацiТ полiцейським за найм житла ГУНП в
Закарпатськiй областi.
2.1.1.6. Не допускати упередженостi при прийняттi рiшення про звiльнення,
притягнення до дисциплiнарноi вiдповiдальностi полiцейських, державних
службовцiв та працiвникiв ГУНП в Закарпатськiй областi.
2.|.1 .7 . Не допускати упередженостi при прийняттi рiшення про
застосування ст.65 Закону УкраТни <Про Начiональну полiцiю> в частинi
перемiщення полiцейських на рiвнозначнi посади для бiльш ефективноi
служби, виходячи з iHTepeciB служби та визначати його TepMiH. Можливi спiрнi
питання мiж полiцейським, державним службовцем, працiвником та
керiвництвом ГУНП в Закарпатськiй областi, при застосуваннi ст. 65 Закону
Украiни <Про Нацiональну полiцiю>, вирiшувати виключно в правовому полi.
2.1.1.8. Участь представникiв профспiлковоi сторони, в розглядi
дисциплiнарних справ вiдносно державних службовцiв категорiТ (Б)) i (В)
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Головного управлiння, здiйснювати в порядку визначеному Законом Украiни
<Про державну службу>.
2. 1.1.9. Про змiну iстотних умов працi - систем та розмiрiв оплати працi,
пiльг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу,
сумiщення професiй, змiну розрядiв i найменування посад та iнших -
повiдомляти полiцейських, державних службовцiв та працiвникiв ГУНП
в Закарпатськiй областi не пiзнiше нiж за два мiсяцi. Змiни в органiзацii
виробництва i прачi проводити з урахуванням особливостей, передбачених
спецiальним законодавством, зокрема Законами Украiни <Про Нашiональну
полiцiю> та <Про державну службу).
2.1.1.10. У разi звiльнення за iнiцiативою роботодавця членiв вiдповiдноi
профспiлковоi органiзацiI, що представлена Профспiлковою стороною за цим
,Щоговором
погоджувати

(полiцейських, державних службовцiв
таке звiльнення з профспiлкою згiдно

визначеними законами Украiни <Про державну службу>, <Про професiйнi
спiлки, 'rx права та гарантii дiяльностi>.
2.1.1.11. Застосовувати заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi
стягнення в порядку та на умовах, установлених законодавчими та
нормативно-правовими актами Украiни.
2.1.1.|2. Неухильно дотримуватись вимог Закону Украiни <Про професiйнi
спiлки, iх права та гарантii дiяльностi>. Не втручатись в статутну дiяльнiсть
профспiлковоi органiзацii, яка дiс в ГУНП в Закарпатськiй областi.

2.1.2. Профспiлкова сторона зобов'язусться:
2.|.2.1. Представляти та захищати трудовi, соцiально-економiчнi права та
iнтереси членiв профспiлок в державних органах та органах мiсцевого
самоврядування, у вiдносинах з роботодавцем, а також з iншими об'еднаннями
громадян. За письмовим зверненням членiв профспiлки представляти та
вiдстоювати ix права у вiдносинах з керiвниками, в судових органах.
2.1.2,2. У питаннях колективних iHTepeciB полiцейських, державних
службовцiв, працiвникiв здiйснювати представництво та захист iHTepeciB
незалежно вiд iх членства у профспiлках.
2.1 .2.з. У питаннях iндивiдуальних прав та iHTepeciB
здiйснювати представництво та захист у порядку, передбаченому
законодавством та Статутом Профспiлковот сторони,
2.1.2.4. Органiзовувати збiр та узагальнення пропозицiй щодо пiдвищення
ефективностi службовоТ дiяльностi, свосчасно доводити iх до керiвникiв
вlдповlдного рiвня, вживати заходи щодо ix реалiзачii та iнформувати
полiцейських, державних службовцiв, прачiвникiв про вжитi заходи.
2,|.2,5. Забезпечити виконання вимог частин 1 та 2 cTaTTi 104 Закону
УкраiЪи <Про Нацiональну полiцiю>.
2.|,2.6. Приймати участь у формуваннi сприятливоi громадськоi думки про
дiяльнiсть ГУНП в Закарпатськiй областi, позитивного iмiджу полiцii шляхом

та працiвникiв),
з положеннями,

cBolx членlв

проведення вiдповiдних заходiв на piBHi MicTa та областi.



2.1.3. Сторонизобов'язуються:
2.|.3.|. Оперативно вживати заходiв щодо усунення передумов виникнення
в пiдроздiлах службових, колективних або iндивiдуальних спорiв (конфлiктiв),

у разi iх виникнення - прагнути до вреryлювання спору, без звернень до вищих
iнстанцiй чи посадових осiб, судових органiв.
2.|.З.2. Разом вирiшувати питання соцiального розвитку пiдроздiлiв ГУНП
в Закарпатськiй областi, полiпшення умов праui, матерiшIьно-побутового,
медичного обслуговування полiцейських, державних службовцiв, працiвникiв

у тому числi iз можливим заJIученням фiнансових
та господарських pecypciB профспiлки, що передбаченi Статутом
профспiлковоi сторони.

2.2. умови роБоти, проходжЕння служБи тА вIдпочинку

2.2.1. ГУНП в
зобов'язусться:

Закарпатськiй областi, в межах cBoci компетенцii,

2.2.1.1. Режим прачi та вiдпочинку

ГУНП в Закарпатськiй областi, в межах cBoei компетенцiТ, зобов'язу€ться:
а) забезпечити дотримання встановленоi законодавством та Законом

УкраТни <Про Нацiональну полiцiю> тривалостi робочого тижня:
- для полiцейських - 40 годин, враховуючи вимоги cTaTTi 9l Закону

УкраТни <Про Начiональну полiцiю>;
- для керiвних працiвникiв, спецiа.пiстiв i службовцiв, фахiвцiв

та робiтникiв, якi не мають спецiальних звань - 40 годин, врахувавши можливе
введення шестиденного робочого тижня, tше загаJIьним вихiдним днем с
недiля, а трива.пiсть робочого тижня не повинна при цьому перевищувати 40
годин (ч.l ст.50 КЗпПУ);

б) встановлювати ,тривалiсть роботи згiдно з Правилами внутрiшнього

розпорядку (додатки Nэ 2-3) i графiками, погодженими з Профспiлковою
стороною, з урахуванням специфiки служби, режиму роботи окремих
структурних пiдроздiлiв ГУНП в Закарпатськiй областi iз розрахунку,
визначеного законодавством ;

в) загальнi вихiднi днi встановлюються в суботу та недiлю. У випадках
змiнного характеру роботи графiки складати таким чином, щоб протягом
мiсяця у кожного полiцейського, державного службовця не менше 2-х
вихiдних випадaшо на суботу чи недiлю;

г) не порушувати максимtцьноi тривалостi робочого дня для
вiльнонайманих працiвникiв (oKpiM iнспекторiв та операторiв вiддiлу служби
< 102>),яка не може перевищувати:

- 8 годин при роботi в нормальних умовах працi;
- б годин при роботi в нiчний час.



.Щля iнспекторiв та операторiв вiддiлу служби <102> встановлювати
черryвання позмiнно, при цьому тривалiсть робочого тижня не повинна
перевищувати 40 годин (ч.1 ст.50 КЗпПУ).

У порядку та на умовах,
керiвництвом

визначених
Г}'НП в

законодавством,

самостiйно виховують дiтей

собою буль-яких обмежень

працlвником Закарпатськiй
за згодою мlж
областi, може

встановлюватись неповний робочий день або неповний робочий тиждень,
з оплатою за фактично вiдпрацьований час, для працiвникiв:

- вагlтних жlHoK;
- жiнок, якi мають дiтей з iнвмiднiстю;
- одиноких MaTepiB (батькiв-олинакiв), якi

до 15-рiчного BiKy.
Робота в умовах неповного часу не тягне за

обсяry трудових прав працiвникiв ГУНП в Закарпатськiй областi.
r) погоджувати з Профспiлковою стороною:
- змiни Правил внутрiшнього трудового (службового) розпорядку;
- час вiдпочинку та iншi компенсацiйнi заходи полiцейським при

переведеннi органу, пiдроздiлiв полiцii на посилений BapiaHT несення служби;
- залучення працiвникiв до надурочноТ роботи;
- заJIучення до виконання роботи, не передбаченоi трудовим договором,

контрактом, посадовими обов' язками;
- змiну iстотних умов прачi.
д) вносити змiни до iснуючих або запроваджувати HoBi режими роботи

в ГУНП в Закарпатськiй областi, в окремих пiдроздiлах, для певноТ категорii
або окремих працiвникiв тiльки пiсля погодження з Профспiлковою стороною,
oKpiM випадкiв загрози поширення епiдемii, пандемii та./або у разi виникнення
загрози збройноi агресii, надзвичайноi ситуаuii техногенного, природного чи
lншого характеру.

е) забезпечувати дотримання умов служби добових нарядiв (чергових
змiн), обов'язкового надання працiвникам передбаченого законодавством по
тривалостi часу вiдпочинку пiсля наряду (черговоТ змiни).

У разi обrрунтованоТ необхiдностi (надзвичайний/спецiальний стан;
посилений BapiaHT несення служби; перiод вiдпусток; значний некомплект
особового складу пiдроздiлу, тощо) ГУНП в Закарпатськiй областi мае право
встановити для полiцейських окремий режим несення служби з обов'язковим
дотриманням умови - час вlдпочинку полlцеиських мае дорlвнювати подвlинlи
HopMi тривалостi часу несення служби.

2.2.|.2. Вiдпустки:
ГУНП в Закарпатськiй областi, в межах своеi компетенчii, зобов'язу€ться:

а) надавати працiвникам вiдпустки за графiками, затвердженими
керiвниками пiдроздiлiв ГУНП в Закарпатськiй областi та погодженими
з виборними органами профспiлки, яка визначена в цiй угодi.
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ГУНП в 3акарпатськiй областi, право на щорiчну вiдпустку в один iтой самий
перiод.

Вiдкликання з вiдпусток проводиться за погодженням з Профспiлковою
стороЕою, визначеною в данiй угодi, якщо це не викликано введенням
вiйськового, надзвичайного стану або через природну чи техногенну
катастрофу.

б) щорiчну вiдпустку за iнiцiативою ГУНП в Закарпатськiй областi
переносити на iнший перiод, як виняток, i тiльки за письмовою згодою
працiвника та за погодженням з виборним органом профспiлки у разi, коли
надання щорiчноi вiдпустки в ранiше обумовлений перiол може несприятливо
вiдбитися на нормальному режим1 роботи гунп
в Закарпатськiй областi.

в) надавати полiцейським черговi оплачуванi вiдпустки у порядку,
тривалiстю та на умовах, визначених Законом Украiни <Про Начiона.лlьну

полiцiю> з виплатою матерiальноi допомоги для оздоровлення,

у вiдповiдностi до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 1 1 листопада
20l5 року JФ 988 (iз змiнами внесеними постановою КМУ вiд 2l серпня 2019

року Nч 766), а також Порядку та умов виплати грошового забезпечення
полiцейським Нацiона.llьноi полiцii та здобувачам вищоi освiти заrоrадiв вищоi
освiти iз специфiчними умовами навчання, що здiйснюють пiдготовку
полiцейських, затвердженого наказом МВС Украiни вiд 06 квiтня 2016 року
Nэ 260, зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii Украiни29 квiтня 2016 року за
Ns 669128799;

г) надавати державним службовцям щорiчну основну оплачувану
якщо законом не передбаченовiдпустку трива.лiстю 30 календарних днiв,

При складаннi графiкiв вiдпусток враховувати сiмейнi
особистi iнтереси та можливостi вiдпочинку кожного працiвника.

По можливостi надавати подружжям, якi працюють в рiзних

обставини,

пiдроздiлах

бiльшоi тривалостi вiдпустки, з виплатою грошовоi допомоги у розмiрi
середньомiсячноi заробiтноi плати. За кожниЙ PiK державноi служби пiсля

досягнення п'ятирiчного стажу державноТ служби надавати один календарний

день щорiчноi додатковоТ оплачуваноТ вiдпустки, Еtле не бiльше як 15

календарних днiв.
Надавати державним службовцям додатковi оплачуванi вiдпустки

у порядку, визначеному законодавством.
г) вiдкликати прачiвникiв iз щорiчноi ocHoBHoi або додатковоТ вiдпусток

для виконання невiдкладних завдань, в крайнiх випадках, у порядку,
визначеному законодавством;

д) надавати працiвникам, прийнятим на робоry в порядку, визначеному
законодавством про працю, щорiчнi ocHoBHi оплачуванi вiдпустки
iз збереженням наiх перiод мiсця роботи (прачi) i заробiтноТ плати тривалiстю
та в порядку, визначеному КЗпП УкраТни;

е) надавати працiвникам додатковi вiдпустки у звОязку з навчанням,
творчi вiдпустки, вiдпустки без збереження заробiтноТ плати (грошового



забезпечення) та iншi види вiдпусток вiдповiдно до законодавства про

вiдпустки;
е) надавати працiвникам, kpiM полiцейських, в установленому

законодавством порядку шrорiчнi додатковi вiдпустки:
- за особливий характер працi тривалiстю 4 календарних днi вiдповiдно

до пунктУ l частини 1 cTaTTi 8 Закону УкраТни <Про вiДпустки) та Списку
виробництв, робiт, професiй i посад працiвникiв, робота яких пов'язана

з пiдвищеним нервово-емоцiйним та iнтелекryаJIьним навантаженням або

виконусться в особливих природних географiчних i геологiчних умовах
та умоваХ пiдвищеногО ризикУ для здоров'Я, що дае право на щорiчну
додаткову вiдпустку за особливий характер працi та працюе на електронно-
обчислювальних та обчислювальних маIцинах (комп'ютерах), затвердженого
постановоЮ Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 17 листопада |997 року Nч 1290

(додаток jS2 до постанови КМУ, лист Мiнсоцполiтики Украiни вiд l l серпня

2014 року Ns 348/13/l l6-14 ), якщо даний вид роботи вiдображено

в посадових (функцiональних) обов'язках (iнструкцiях), (.Щодаток 4).

Облiк вiдпрацьованого часу здiйснюсться безпосерелнiм керiвником
працiвника;

- працiвникам з ненормованим робочим днем вiдповiдно до пункту
2 частини l cTaTTi 8 Закону УкраТни <Про вiдпустки> та <<Перелiку посад, робiт
та irрофесifu - тривалiстю 7 календарних днiв.

Прuмimка: згiдно штатного розпису та посадових iнструкцiй -

посади, роботи та професii з ненормованим робочим днем, на час пiдписання
Колективного договору, в ГУНП в Закарпатськiй областi - вiдсутнi.

ж) надавати щорiчнi вiдпустки за бажанням працiвника в зручний для
нього час таким категорiям працiвникiв:

- особам з iнвалiднiстю;
- жiнкам перед вiдпусткою у зв'язку з вагiтнiстю та пологами або пiсля

Hei;
- жiнкам, якi мають двох i бiльше дiтей BiKoM до l5 poKiB, або дитину

з iнвалiднiстю;
- одинокiй MaTepi (батьку), якi виховують дитину без батька (MaTepi);

- опiкунам, пiклувальникам або iншим caMoTHiM особам, якi фактично
виховують одного або бiльше дiтеЙ BiKoM до l5 poKiB за вiдсутностi батькiв;

- ветеранам працi та особам, якi мають особливi труловi заслуги перед

Батькiвщиною;
- ветеранам вiйни, особам, якi мають особливi заслуги перед

Батькiвщиною, учасникам бойових дiй, а також особам, на яких поширю€ться
чиннiсть Закону Украiни <Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii Тх соцiального
захисту);

- особам, вiднесеним до категорiТ 1-2 потерпiлих внаслiдок
ЧорнобильськоТ катастрофи ;

- в iнших випадках, передбачених законодавством.
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з) надавати щорiчну додаткову оплачувану вiдпустку працiвникам, якi
мають дiтей або повнолiтню дитину з iнва,чiднiстю з дитинства пiдгрупи А
I групи, передбачену статтею 19 Закону УкраТни <Про вiдпустки>;

и) надавати в обов'язковому порядку за бажанням працiвника вiдпустку
без збереження заробiтноi плати у випадках, передбачених статтею 25 Закону
УкраТни <Про вiдпустки>.

Одному з батькiв, якi мають двох або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB, або
дитину з iнва.,,riднiстю, або якi усиновил и ди,гину, MaTepi (батьку) особи
з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи А I групи, одинокiй Maтepi, батьку дитини
або особи з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи А I групи, який виховуе iх без
MaTepi (у тому числi у разi трив.uIого перебування MaTepi
в лiкува.пьному закладi), а також особi, яка взяла пiд опiку дитину або особу
з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи А I групи, чи одному iз прийомних батькiв
надаеться щорlчно додаткова оплачувана вiдпустка тривilлlстю

ii загальна

l0 календарних днiв без урахування святкових i неробочих днiв.
За наявностi декiлькох пiдстав для надання цiеi вiдпустки

тривалiсть не може перевищувати 17 календарних днiв.
Одноразова оплачувана вiдпустка при народженнi дитини тривалiстю

до 14 ка.лендарних днiв (без урахування святкових i неробочих днiв) надасться
не пiзнiше трьох мiсяцiв з дня народження дитини таким працiвникам:

1) чоловiку, дружина якого народила дитину;
2) батьку дитини, який не перебувае у заре€строваному шлюбi з матiр'ю

дитини, за умови що вони спiльно проживають, пов'язанi спiльним побутом,
мають взаемнi права та обов'язки;

3) бабi або дiду, або iншому повнолiтньому родичу дитини, якi фактично
здiйснюють догляд за дитиною, мати чи батько якоi е одинокою матiр'ю
(одиноким батьком).

Вiдпустка при народженнitslдпустка при народженнi дитини надасться лише однiй з r

зазначених у частинi першiй cTaTTi l9-1 Закону Украiни <Про вiдпустки>.
з осiб,

Тривалiсть вiдпустки при народженнi дитини визначаеться працiвником
у заявi про'tj надання з урахуванням вимог, встановлених абзацом l частини 1

cTaTTi l9-1 Закону Украiни <Про вiдпустки>.

Особа, яка отримала вiдпустку при народженнi дитини, зобов'язана
надати копii документа, необхiдного дIя державнот ресстрацii народження
дитини, або свiдоцтва про народження дитини протягом З0 календарних днiв
з дня виходу в таку вiдпустку.

У випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством
полiцейськi можуть бути переведенi на посилений BapiaHT несення служби.

Переведення на посилений BapiaHT несення служби здiйснюеться шляхом
видання нак€ву i доведення його до вiдома пiдпорядкованих полiцейських.

.Що посиленого BapiaHTa несення служби не з€Iлучаються полiцейськi
з числа одиноких MaTepiB, вагiтних жiнок, батькiв, якi виховують дитину без
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MaTepi, у тому числi в разi тривалого перебування MaTepi в закладi охорони
здоров'я.

На перiол посиленого BapiaHTy несення служби - оплата працi
полiцейських у надурочний i нiчний час, у вихiднi i святковi днi проводиться
згiдно нормативних документiв Нацiона.пьноТ полiцii Украiни, що реryлюють
виплати грошового забезпечення полiцейським.

При цьому раз на тиждень полiцейським обов'язково надаеться час
не менше доби для вiдпочинку. У разi вiдкликання полiцейських з вiдпустки
lM надаються гарантii ком пенсацl1 порядку, установленому
законодавством Украiни.

2.2.2. Профспiлкова сторона зобов'язусться :

а) здiйснювати громадський контроль за дотриманням трудового
законодавства та спецiального законодавства, що регламенту€ проходження
служби полiцейськими та державними службовцями;

б) здiйснювати контроль за наданням передбачених законодавством пiльг
та компенсацii, виконанням зобов'язань цього розлiлу;

г) надавати працiвникам, державним службовцям та полiцейським
безкоштовну первинну правову допомоry та консультацii з чинного
законодавства;

r) за письмовим зверненням членiв профспiлки представляти
та вiдстоювати iхнi права у вiдносинах з керiвниками Bcix piBHiB, в судових
органах тошо;

д) визнаючи, що специфiка службовоТ дiяльностi потребус залучення
полiцейських, державних службовцiв, праuiвникiв до надурочноi роботи,
роботи в вихiднi та святковi днi, зобов'язу€ться проводити роз'яснюв€uIьну
робоry серед полiцейських, державних службовцiв працiвникiв, iншi заходи,
спрямованi на створення здорового морально-психологiчного KJIlMaтv
в колективах, мобiлiзацiю особового складу на успiшне виконання
оперативно-службових завдань, сприяти безконфлiктному узгодженню
позицiй керiвникiв i пiдлеглих при виконаннi спiрних ситуацiй щодо режиму
служби, здiйснювати пiдтримку членiв профспiлки в питаннях виконання
ними посадових iнструкцiй, надавати матерiальну допомоry спiвробiтникам та
членам Тх сiмей, тощо.

2.2.3. Сторони дiйшли згоди в тому, що:
2.2.З.|. Час несення служби та вiдпочинку для полiцейських забезпечусться
в порядку i на умовах, визначених Законом УкраТни <Про Нацiона"lIьну
полiцiю> та iншими нормативно-правовими актами;
2.2.З.2. Спiльно вирiшувати питання забезпечення працiвникам, державним
службовцям та полiцейським Головного управлiння нtчlежних соцiально-
побутових умов за мiсцем служби тощо.
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2.3. Оплата працi, грошове забезпечення.
2.3.1. ГУНП в Закарпатськiй областi, в межах свосi компетенцii',
зобов'язусться:
2.3.1.1. Здiйснювати виплату заробiтноi плати (грошового забезпечення)
на пiдставi законодавчих та iнших нормативних aKTiB Украiни. Оплата працi
працiвникiв установ i органiзацiй, що фiнансуються з бюджету, здiйснюсться
на пiдставi aKTiB Кабiнету MiHicTpiB Украiни в межах бюджетних асигнувань.

Нарахування грошового забезпечення та заробiтноТ плати здiйснювати
згiдно Закону УкраТни <Про державну службу>, Закону <Про Начiональну
полiцiю Украiни>, Закону Украiни <Про вiдпустки)), постанови КМУ вiд 18

сiчня 2017 року Nч 15 <Питання оплати працi прачiвникiв державних органiв>,
постанови КМУ вiд 24 грулня 2019 року М lll2 <Умови оплати працi
працiвникiв державних органiв, якi виконують функцii
з обслуговування, i працiвникiв Управлiння адмiнiстративних будинкiв
Господарського - фiнансового департаменту CeKpeTapiaTy Кабiнету MiHicTpiB
Украiни, Управлiння адмiнiстративними будинками,Щержавного управлiння
справами, Управлiння адмiнiстративними будинками Управлiння справами
Апарату ВерховноТ Ради Украiни>>, постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
ll листопада 2015 року Ns 988 <Про грошове забезпечення полiцейських
НацiональноТ полiцii>, Постанови КМУ вiд З0 серпня 2002 року JФ 1298 <Про

оплату праui працiвникiв на ocHoBi единоТ тарифноi сiтки розрядiв
i коефiцiснтiв з оплати прачi праuiвникiв установ, закладiв та органiзачiй
окремих галузей бюджетноi сфери>, наказу МВС УкраТни вiд 06 квiтня 2016

року Nч 260 <Про затвердження Порядку та умов виплати грошового
забезпечення полiцейським Нацiональноi полiцiТ та курсантам вищих
навчальних закладiв МВС i специфiчними умовами навчання) зi змiнами,
та iнших нормативно-правових aKTiB, якi регламентують порядок оплати
працl.

За умови виконання працiвником мiсячноi норми прачi його заробiтна
плата не може бути нижчою вiд установленоi законодавством мiнiмальноi
заробiтноi плати.
2.З.|.2.Виплаry грошового забезпечення полiцейським здiйснювати щомiсяця
за поточний мiсяць вiдповiдно р. I п. 1З Наказу МВС вiд 06 квiтня 20lб року
]ф 260.

Виплату заробiтноi плати цивiльному персонfu,Iу (в тому числi державним
службовцям) проводити згiдно чинного законодавства у робочi днi не рiдше
нiж два рази на мiсяць через промiжок часу, що не перевищу€
16 календарних днiв, i не пiзнiше 7 календарних днiв пiсля закiнчення перiоду,
за який здiйснюсться виплата (ст. 1 l5 КЗпПУ).

Якщо число, встановлене для виплати заробiтноТ плати, збiга€ться
з вихiдним або святковим днем, то виплата заробiтноТ плати проводиться
напередоднi вихiдного чи святкового дня. Оплата працi
здiйснюеться в першочерговому порядку.
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розмiр заробiтноi плати 3а першу половину мiсяця визначасться 40oz
Р:-::,:: нарах_ованоТ заробiтноi ;";r" ;; ;точний мiсяць з виплатою
]] числа, Виплата .лругоi половини ,upoOir"oTl плати 600lо проводитиз0 числа поточного мiсяця.

у зв'язку з умовами договору по виплатi грошового забезпеченнята заробiтноТ плати полiцейським, 
- 
державним службовцям, працiвникамГУНП в Закарпатськiй областi , бч;";";;Ъ;;iвський день по перерахункукоштiв на kapTkoBi рахунки тривае лише до lб години, для недопущення невиплати в останнiй день мiсяця грошового забезпечення та заробiтноi платидопускасться перерахунок коштiв на оплату працi за оо"" о"""'оо au*"ir"""""поточного мiсяця.

2.з.1,3. Робiтникам, працiвникам державних органiв, якi виконують функцiiз обслуговуВання, та управлiнь, o.p*uurrr" iлужбовцям робоry у святковi,неробочi та вихiднi днi може компенсувати, за згодою cTopiH, наданням iншогодня вiдпочинку або у грошовiй бормi у пЪiu;и"оrу ;;;;Б;Ё'ij'irrпulзгiдно табелю облiку роЬочо.о .lu.y.
Полiцейським за виJ(онання службових обов'язкiв понад установленийслужбовий час, у вихiднi, святковi ..u 

"aроОо", днl надавати вiдповiдний часдля вiдпочинку (у порядку компенсацii) npo.".o" двох насryпних мiсяцiв (р. Iп.20 Наказу МВС вiд 06.квiтня zolo poKyЪiool.
z,з,|,4, ВiДрахування iз.рошо"о.ь lйй".rrя та заробiтноТ плати,не передбаченi чинним законодавством (внески до асоцiацiй та благодiйнихфондiв, профспiлковi внески), здiйснювати 

-тiльки 
за письмовою з€u{вою(рапортом) полiцейського, державного службовця, працiвника.2,з,1,5, Премiювання попiцЪйсr**, ;;;;;;;"- службовцiв, працiвникiвздiйснювати згiдно з вимогами Положень про премiювання полiцейських
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ОР"аН i Заui ЯМ И,

вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiфiв Украiни вiд 1l листопада20I5 року J\ъ 988 <Ппо грошов. ,uоЁrп.r.""я полiцейських Нацiональноiполiцii)> забезпечувати прозорий порядок ruрч*у"u"r" щомiсячних премiйполiцейським вiдповiдно до 
-ii 

осоЬи.r;";;;
роботи. 

/-Дv r^ v\'(JvИUlUl'O ВНеСКУ В ЗаГаЛЬНИй Результат
Проекти розпорядчих документiв (наказiв, спискiв, протоколiв) щодовстановлення щомiсячних премiй (або lx позбавлення) полiцей."*r" .Ъrу"ur"вiдповiдно вимогам порядку ,; i;;;';;;""ти грошового забезпеченняполiцейським НацiональноТ пЬлiцii ;; ;р;;;;;" вищих навчальних закладiвмвс iз специфiчними умовами навчання, затвердженого наказом МвсУкрани вiд Ьь -;; ""' '
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що представленi Профспiлковою стороною в цьому flоговорi, до здiйснення

нарахування та виплат таких премlи.
Пiд час встановлення розмiру премii враховувати факти перебування

полiцейських в оплачуваних вlдпустках та на лlкарняному.
2,З,|.6. Пiд час розгляду рапортiв про видiлення матерiальноТ допомоги для

вирiшеннЯ соцiа.пьно-побутових проблем, зtIлучати представника Профспiлки
на мiсцях.0
2,з.|.7. Виплати iндексацii грошових доходiв проводити вiдповiдно

до Порядку проведення iндексацii грошових доходiв населення та офiцiйно

опублiкованих iндексiв споживчих цiн згiдно iз законодавчими
та нормативно-правовими актами Украiни в зазначенiй сферi правового

реryлювання.
1.з.r.в. При звiльнеНнi полiцейських, державних службовцiв, працiвникiв

виплату Bcix сум, що нaшежать йому вiд пiдприсмства, установи, органiзацii,

прводити згlдно дlючого законодавства.

2.3.2. Профспiлковастороназобов'язусгься:
2.3.2.|. Здiйснювати громадський контроль за дотриманням в ГУНП
в Закарпатськiй областi та його пiдроздiлах законодавства з питань органiзачii
оплати працiо вносити пропозицii щодо його вдосконЕIлення.

2.з.2,2. ПредставлятИ та захищатИ iнтересИ полiцейських, державних
службовцiв, працiвникiв у сферi оплати працi в порядку та на умовах,
визначених законодавством Украiни.
2.З.2.З, Виступати гарантом справедливоТ
полiцейському, державному службовцю,

розповсюджуеться дiя цього,Ц,оговору.
2.3.2.4.IнфоРмувати керiвництво ГУНП в Закарпатськiй областi про випадки

порушення законодавства з питань оплати працi для вжит,гя необхiдних
заходiв щодо iх усунення.

2.4. Охорона праui.

2.4.1.З метоЮ створеннЯ здорових та безпечних умов прачi ГУНП
в Закарпатськiй областi зобов'язусться:
2.4.|.l. ЗабезпечитИ виконання вимог Закону Украiни (Про охорону працi>,

кПро загальНообов'язкове державне страхування вiд нещасних випадкiв на

виробництвi та профзахвОрювань, якi призвели до втрати працездатностi> та

iнших вимог в сферi охорони працi згiдно з чинним законодавством.
Z.4.|.2. Свосчасно виконувати комплекснi заходи щодо забезпечення

нормативiв безпеки, гiгiсни працi та виробничого середовища, створення
безпечних та нешкiдливих умов прачi, пiлвищення iснуючого рiвня охорони
прачi в органах та пiдроздiлах ГУНП в Закарпатськiй областi (Щодаток 5).

2.4.1.З. Забезпечити безкоtптовну видачу працiвникам, зайнятим
на роботах зi шкiдливими та небезпечними умовами працi, спецодягу,

оплати прачi кожному
працiвниковi, на якою
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спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту а також мийних
та знешкоджуваJIьних засобiв з урахуванням вимог <<Положення про порядок

забезпечення прачiвникiв спецiа.ltьним одягом, спецiальним взуттям

та iншими засобами iндивiдуального захисту), затвердженого наказом

.Щержавного KoMiTeTy УкраТни з промисловоТ безпеки, охорони працi

та гiрничого нагляду вiд 24 березня 2008 року Nя 5З та <Норм безплатноi
видачi спецiального одяц, спецiального взут,гя та iнших засобiв
iндивiдуального захисту працiвникам загаJIьних професiй рiзних галузей

промисловостi>>, затверджених нака:}ом Щержавного KoMiTeTy Украiни
з промисловоi безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду вiд 16 квiтня 2009

року ЛЪ 62.
2.4,1.4. За рахунок коштiв роботодавця забезпечити свосчасну замiну або

ремонт спецодяry та спецвзуття, що стали непридатними до закiнчення
встановленого TepMiHy Тх носiння з незаJIежних вiд працiвникiв причин,
2.4,1.5. Забезпечувати полiцейських одностро€м в порядку та на умовах,
визначених законодавством.
2.4.|.6, При прийняттi на роботу ознайомлювати пiд розписку праuiвникiв,

держслужбовцiв та полiцейських з умовами прачi та наявнiстю на робочому
мiсцi небезпечних та шкiдливих факторiв, Тх можливим впливом на здоров'я,
а також правами та пiльгами за роботу в таких умовах,
2.4.|.7. Забезпечити проведення попереднiх (при прийняттi на роботу)
та перiодичних (обов'язкових щорiчних) медичних оглядiв працiвникiв,

державних службовцiв та полiцейських, а також виконання рекомендацiй
медичних висновкlв за результатами
державних службовцiв та полiцейських.

медичних оглядiв працiвникiв,

2.4.|.8. Забезпечити органiзацiю проведення попереднього (пiд час

прийняття на робоry) i перiодичних (протягом трудовоi дiяльностi) медичних
оглядiв полiцейських, державних службовцiв, працiвникiв, зайнятих на

важких роботах, роботах iз шкiдливими чи небезпечними умовами працi або

таких, де с потреба у професiйному лоборi, щорiчного обов'язкового
медичного огляду осiб BiKoM до 21 року. За результатами перiодичних
медичних оглядiв у разi потреби забезпечити проведення вiдповiдних
оздоровчих заходiв.
2,4.|.9. З метою забезпечення гарантованого полiцейським та членам ix
сiмей безоплатного медичного забезпечення, а також санаторно-курортного
лiкування, у випадках, передбачених законодавством, забезпечити укладення
вiдповiдних угод iз закJIадами охорони здоров'я МВС Украiни.
2.4.1.10. Забезпечити пiдвищення рiвня обiзнаностi працiвникiв, державних
службовцiв та полiцейських з проблемами, пов'язаними з ВIЛСНIД, COVID-
19, ix впливом на здоров'я та вжиття вiдповiдних профiлактичних заходiв.
2.4.| .|1 . Забезпечити надання мiсця, де буде знаходитись аптечка домедичноi
допомоги та визначи,ги коло осiб, вiдповiда,rьних за зберiгання та

використан ня.
2.4.1 .I2. В межах cBoei компетенцiI забезпечити свосчасну пiдготовку
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необхiдних документiв про вiдшкодування працiвникам, державним
службовцям та полiцеЙським шкоди у разi ушкодження ix здоров'я при
виконаннi службових обов'язкiв у вiдповiдностi з чинним законодавством.
2.4.|.13. Забезпечити пiд час прийнятгя на роботу i в прочесi роботи
проходження за рахунок роботодавця працiвниками, державними
службовцями та полiцейськими iнструктажiв, навчання з питань охорони
працi, з надання першоi медичноi допомоги потерпiлим вiд нещасних
випадкiв i правил поведiнки в разi виникнення aBapiT.

2.4.1 .|4. Проводити з полiцейськими, державними службовцямио
працiвниками, зайнятими на роботах з пiдвищеною небезпекою, навчання
i перевiрку знань вiдповiдних нормативно-правових aKTiB з охорони працi

у визначенi термiни.
2.4.1,15. Вiдповiдно до ст. 19 Закону Украiни (Про охорону прачi>> на
пiдприемствах, що утрим},ються за рахунок бюджету, розмiр витрат Ita

охорону працi встановлюсться в розмiрi не менше 0,2% фонду оплати працi, з

урахуванням фiнансових можливостей та видiлених коштiв на утримання
ГУНП в Закарпатськiй областi.
2.4.1.|6.Включати представникiв профспiлок, представлених даним

Щоговором, до складу комiсiй з розслiдування нещасних випадкiв, у piBHoMy

спiввiдношеннi, у встановленому законодавством порядку,

2.4.2. Профспiлкова сторона зобов'язусться:
2.4.2.|. Здiйснювати контроль за дотриманням адмiнiстрачiею ГУНП
в Закарпатськiй областi вимог законодавчих та нормативних aKTiB з питань
охорони працi.
2.4.2.2. Брати участь у спецiальних розслiдуваннях нещасних випадкiв,
професiйних захворювань i аварiй. Забезпечувати виконання запропонованих
комiсiсю з розслiдування нещасного випадку заходiв щодо ix запобiгання.
2.4.2.З. Проводити роз'яснювальну роботу серед працiвникiв, державних
службовцiв та полiцейських стосовно законодавства з охорони працi, caнiTapii
та загальнообов'язкового страхування вiд нещасних випадкiв,
2.4.2.4. Здiйснювати наповнення BMicTy аптечки домедичноТ допомоги
тонометром, термометром, набором для обробки ран i зупинки кровотечi,
iншими визначеними нормативними документами лiкарськими засобами.

2.4.3. Працiвники, дерrкавнi службовцi та полiцейськi зобов'язуються:
2,4,З.1, .Щбати про особисту безпеку i здоров'я, а також про безпеку
i здоров'я оточуючих.
2.4,З.2. В процесi виконання будь-яких робiт чи пiд час перебування
на робочому мiсцi знати та виконувати вимоги нормативно-правових aKTiB
з охорони працl, правил поводження з машинами, механiзмами,

устаткуванням та табельною вогнепальною зброею, використання
та застосування спецiальних засобiв, засобiв колективного
та iндивiдуа.lIьного захисту.
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2.4.З.З. Проходити у встановленому порядку попереднi та перiодичнi медичнi

огляди, а на вимоry роботодавця - наркологiчний огляд та оглядна стан

алкогол ьного сп'я нiння.
2.4.з.4. Нести персОнаJIьнУ безпосереднЮ вiдповiдальнiсть за порушення

зtвначених вимог.

роздш lII. юБов,язАння
ГУМАНIТАРНIИ СФЕРАХ

CTOPIH У СОЦIАЛЬНIИ ТА

3.1 Соцiально-труловi пiльги i

робота.
3.1.1. ГУНП в Закарпатськiй

гарантii, кульryрно-масова i спортивна

областi, в мея(ах свосI компетенц[i,
зобов'язу€ться:
3.1.1.1. Здiйснювати облiк полiцейських, державних службовцiв, працiвникiв,
якi потребують полiпшення житлових умов, розподiляти в установленому
законодавством порядку житлову площу, що нада€ться.

3.|.|.2. Забезпечувати в установленому законодавством порядку проведення

перiодичниХ медичниХ оглядiв полiцейських, державних службовцiв,

працiвникiв, а також виконання рекомендацiй висновкiв медичнот koMicii за

результатами iх огляду.
3.1.1.з. Забезпечити виконання заходiв, передбачених законодавством у разl
отримання полiцейськими, державними службовцями або iншими
працiвниками Гунп в Закарпатськiй областi травми, калiцтва, iншого

ушкодження здоров'я при виконаннi трудових (службових) обов'язкiв.
3.1.1.4. Забезпечувати, в межах бюджетних асигнувань, фiнансування
та господарське утримання об'ектiв соцiально-культурного призначення.
3.1.1.5. Надавати на договiрних засадах, у передбаченому чинним
законодавством порядку, у користування профспiлковiй органiзацiI за цим

.Щоговором, оздоровчi табори, будинки, примiщення, споруди, у тому числi
орендованi, призначенi для харчування, ведення культурно-освiтньоi,
оздоровчоТ, фiзкультурноi та спортивноi роботи серед полiцейських,

державних службовцiв, працiвникiв без права ix перепролажi та викупу.

3.1.2. Профспiлкова сторона зобов'язусться:

3.1.2.1.Здiйснювати представництво та захист трудових i соцiально-
економiчних прав та iHTepeciB членiв профспiлки, шляхом надання юридичноi
та правовоi допомоги, контролю за додержанням законодавства про охорону
працl, розслlдування нещасних випадкlв.
3.|,2.2. Вiдповiдно до свого статуту брати участь у розробленнi державноi
житловоi полiтики, здiйсненнi заходiв, спрямованих на розвиток
будiвництва, полiпшення використання та забезпечення

житлового
збереження

житлового фонду, у захистi економiчних та соцiальних прав громадян,
пов'язаних з одержанням, утриманням i збереженням житла.

Il



з.|.2.з. Здiйснювати разом з ГУНП в Закарпатськiй областi аналiз стану

травматизму виробничого/невиробничого характеру в колективl та вносити

вiдповiднi пропозицiТ з цих питань на розгляд адмiнiстрацii керiвництва ГУНП

в Закарпатськiй областi.
з.1.2.4. Надавати матерi€шьну допомоry членам профспiлки згiдно положень

Статуту та фiнансовоi можливостl.
З.1.2.5. Уживати заходiв щодо
профспiлок iз залученням

фiнансування
з.t.z.в. Сприяти пiдвищенню професiйного, культурного та освlтнього рlвня

прачiвникiв, державних службовuiв та полiцейських, створенню здорового

морЕUIьно-психологlчного клiмату в колективах гунп
в ЗакарпатсьКiй областi' 

входiВ з виховноi роботи3.1.2.7. Приймати участь у проведеннl заходlв .з l,ихUБнUr р

з полiцейськими, державними слухбовцями та iншими категорlями

працiвникiв гунп в Закарпатськiй областi, вшановувати кращих,

3.1.3. СторОни за .I|,огоВором мають право у визначеному законодавчими

та нормативно-правовими актами Украiни порядку. взаемодiяти з пиlанl

органiзачii культурно-виховних заходiв, фiзкультурно.-оздоровчоi
,u .noprr""o-"b"o"bi' роботи, а також державних i професiйних свят,

уроr".rr* подiй у життi колективу ГУНП в Закарпатськiй областi або окремих

пЪлiцейськиХ, державниХ службовцiв, працiвникiв,

3.2. Генлерна piBHicTb та недискримiнацiя
3.2.1. гунп в закарпатськiй областi, в меясах cBoci компетенц[i,

зобов'язусться:
покласти обов'язки уповноваженого з гендерних питань, на громадських

засадах, на провiдного консультанта Гунп в Закарпатськiй областi,

3.2.2.Профспiлкова сторона зобов' язусгься :

спрr"rи роботодавцю у здiйсненнi заходiв щодо запобiгання насильству

та сексуаJIьним домаганням на робочому мiсцi,

3.2.3. Сторони за .Щоговором досягли домовленостей:- про забезпечення дiяльностi уповноваженого з гендернт:,1:J,;
- про комплектування кадрами i просування окремих полlцеиських,

д.рr*u"r"* службовцiв, прачiвникiв по службi (при рiвних професiйних

компетенцiях претендентiв) з дотриманням принципу надання переваги

особаМ Tici cTaii, щодо якоi icHye дисбаланс (це не вимагас прийняття

на роботу, просування по службi, пiдтримки зайнятостi або навчання особи,

яка е некомпетентною, не здатною чи не спроможною виконувати ocHoBHl

функцii на посадi або пройти вiдповiдне навчання, якцо в таких випадках

оздоровлення
передбачених

i вiдпочинку дiтей членiв
законодавством джерел

не йдеться про осiб з iнвшliднiстю);
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- про дотримання принципу гендерного паритету в представництвi
з метою забезпечення фактичноi piBHocTi жiнок та чоловiкiв i щодо роботи
на керlвних посадах;

- щодо проведення гендерного аудиту (перевlрки стану заоезпечення

рiвних прав i можливостей жiнок i чоловiкiв ГУНП в Закарпатськiй областi
(перевiрки cTaHv забезпечення

при формуваннi та реалiзацii полiтики, програм, проектiв, наданнi послуг,

у фiнансовiй дiяльностi).

роздш Iv. гАрАнтIi дIяльностI проФспlлок

4.1.ГУНП в Закарпатськiй областi визнас цим .Щоговором Первинну
профспiлкову органiзацiю Головного управлiння НацiональноТ полiцii
в Закарпатськiй областi ВсеукраТнськоi профспiлки Нацiональноi полiцii
повноважними представн и ками i нтерес i в працi вникiв' державних службовцiв
та полiцейських ГУПН в Закарпатськiй областi, на яких поширюсться дiя
Щоговору, i погоджуе з ними накази та iншi локальнi нормативно-правовi акти
з питань, що с предметом регулювання даного ,.Щоговору,
та дотриму€ться взасмодii з профспiлкою також у вiдповiдностi iз Законами
Украiни <Про Начiональну полiцiю> та <Про професiйнi спiлки, ix права
та гарантii дiяльностi>, KpiM випадкiв, визначених чинним законодавством.

4.2. ГУНП в Закарпатськiй областi, в межах cBoci компетенцiТ,
зобов'язусться:
4.2.1. Забезпечувати у повному обсязi гарантiТ прав профспiлки, встановленi

роздiлом 4 Закону Украiни <Про професiйнi спiлки, 'rx права та гарантii
дlяльностl>.
4.2.2. Вiдповiдно до ст. 42 Закону УкраТни <Про професiйнi спiлки, Тх права

дiяльностi>,та гаранпl дlяльностl)), з метою сприяння та створення належних умов для
роботи Профспiлковоi сторони надати, вiдповiдно до законодавства, для
роботи виборного профспiлкового органу та проведення зборiв, примiщення з
yciM необхiдним обладнанням, зв'язком, опЕUIенням, освiтленнямп
прибиранням, транспортом, охороною у порядку, передбаченому
Колективним договором та на пiдставi окремих рiшень ГУНП
в Закарпатськiй областi.
4,2.З, !ля проведення зборiв (конференцiй) та iнших профспiлкових заходiв
безоплатно надавати Первиннiй профспiлковiй органiзачii Головного
управлiння Нацiональноi полiцii в Закарпатськiй областi ВсеукраТнськоТ
профспiлки Нацiональноi полiцiт актову з€tлу Гунп в Закарпатськiй областi та
iншi примiщення за попереднiм письмовим узгодженням дати та часу
проведення заходiв.
4.2.4. Членам виборних профспiлкових органiв, не звiльненим вiд cBoii
виробничих чи службових обов'язкiв, надавати за умови попередження
безпосереднього керiвника завчасно (за 1 день), вiльний вiд роботи час,
iз збереженням середньоi заробiтноi плати, для участi в консультацiях
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i переговорах, виконання iнших громадських обов'язкiв в iHTepecax трудового

колективу, а також на час участi в роботi виборних профспiлкових органiв, аJIе

не менше нiж двi години на тиждень.
4.2,5. Надавати вiльний вiд роботи час iз збереженням середньоi заробiтноi
плати (грошового забезпечення) членам виборних профспiлкових органiв, не

звiльнених вiд cBoix службових обов'язкiв, для профспiлкового навчання, що
не перешкоджае службовiй дiяльностi, згiдно вимог дiючого законодавства

УкраiЪи, Вiльний вiд роботи час надасться на пiдставi звернення вiдповiдного
профспiлкового органу: рiшення профспiлкового KoMiTeTy, службовоi записки
(рапорту).
ц.z.в. Забезпечити за працiвниками, обраними до складу виборних органiв

профспiлковОi органiзацii, що дiс в ГУНП в Закарпатськiй областi, збереження

соцiЕчIьних пiльг та заохочень, встановлених для iнших прачiвникiв полiцiТ.

Працiвникам, звiльненим з роботи у зв'язку з обранням ix до складу виборних

профспiлковИх органiв, пiсля закiнчення TepMiHy

1х повноважень надасться попередня робота (посала) або за згодою працiвника

iнша piBHouiHHa робота (посала).
4.2.7. У вiдповiдностi до ч.3 ст. 42 Закону УкраТни <Про професiйнi спiлки,
ii права та гарантiТ дiяльностi> забезпечити органiзацiю щомiсячного
безготiвковоГо утриманнЯ iз заробiтноТ плати (грошового забезпечення)

за письмовими заявами працiвникiв - членiв профспiлок, визначених даним

,Щоювором, членських профспiлкових BHecKiB з безоплатним перерахуванням
ii на рахунки профспiлкових органiв не пiзнiше 3-х банкiвських днiв пiсля

виплатИ заробiтноi платИ (грошовогО забезпеченнЯ) згiдно Статуry
прфспiлки. Спори, повlязанi з невиконанням роботодавцем цих обов'язкiв,

розглядаються у встановленому законодавством Украiни порядку.
4.2.8. Забезпечувати надання на вимоry представникiв Профспiлковоi
сторони вiдповiдних документiв, вiдомостей та пояснень, що стосуються умов
працi, виконання Колективного договору, додержання законодавства про

працю та соцiально-економiчних прав окремих полiцейських, державних
службовцiв, працiвникiв, у тому числi розрахункiв з оплати прачi

та загальнообов'язкового державного страхування, документiв про

використання коштiв на соцiальнi i культурнi заходи та житлове будiвництво,

з дотриманням Законiв Украiни <Про захист персонi}льних даних) та <Про

iнформаuiю>.
4.2.9. Надавати безперешкодну можливlсть ознайомлюватись
(за необхiдностi отримувати копii) Профспiлковiй cTopoHi з виданими ГУНП
в Закарпатськiй областi органiзачiйно-розпорядчими актами (накази,

iнструкцiТ, доручення, положення, рекомендачii тощо), якi стосуються
соцiа.пьно-економiчних прав та iHTepeciB окремих полiцейських, державних
службовцiв, працiвникiв та не суперечать вимогам щодо дотримання

режимних обмежень.
4.2.10. Проекти наказiв, що стосуються притягнення державних службовцiв,
працiвникiв та полiцейських до дисциплiнарноi вiдповiдальностiо а також
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призначення полiцейських (за виключенням Тх перемiщення вiдповiдно
пункту 2 частини 1 cTaTTi 65 Закону УкраТни <Про Наuiональну полiuiю>),
державних службовцiв, працiвникiв, звiльнення, надання вiдпусток,
премiювання погоджувати з профспiлковим органом, що визначений в цьому
!,оговорi, а матерiа.,,lи, що слугують пiдставою вирiшення зазначених питань,
на вимогу - надавати для ознайомлення профспiлковому органу, визначеному
в,Щоюворi, з урахуванням вимог кримiнально-процесуального законодавства
та режимних обмежень.
4.2.11. Вiдповiдно до ст. 44 Закону Украiни <Про професiйнi спiлки, iх права
та гарантii дiяльностi> вiдраховувати профспiлковiй органiзацii, яка приймае
участь у данiй угодi не менше 0,З% фонду оплати працi на культурно-масову
i фiзкультурну роботу - в разi видiлення додаткових бюджетних асигнувань,
передбачених на TaKi заходи.
4.2.12. На принципах соцiального партнерства проводити зустрiчi,
консультацii, iнформувати профспiлковий орган про плани соцiально-
економiчного розвитку ГУНП в Закарпатськiй областi, гарантувати участь
Профспiлковоi сторони у пiдготовчi проектiв нормативно-правових aKTiB
з питань, що зачiпають соцiально-економiчнi iнтереси державних службовцiв,
працiвникiв, полiцейських.
4.2.13. Забезпечити безперешкодне вiдвiдування та огляд мiсця роботи
в ГУНП в Закарпатськiй областi, де працюють члени профспiлки, членами
виборних органiв профспiлки, а також повноважними представниками цього
органу з метою реалiзаuiТ установлених цим .Щоговором прав i статутних
завдань профспiлок, якщо iнше прямо не передбачено чинним законодавством
Украiни.
4.2.14. Не перешкоджати створенню профспiлкових органiзацiй, профбюро,
профгруп та iнших профспiлкових об'еднань, визначених Статутом,
у вiллiлах,, вiддiленнях, iнших структурних пiдроздiлах, установах ГУНП
в 3акарпатськiй областi.

правоохоронних органlв
вкJIючення представникiв

4.2.15. Залучати представникiв ПрофспiлковоТ сторони до участi
в конференцiях, робочих зустрiчах з представниками правоохоронних органiв
iнших краТн для вивчення досвiду роботи полiцейських профспiлок у
вирiшеннi соцiальних проблем працiвникiв
зарубiжних краiн, надавати пропозицii щодо
Профспiлковоi сторони до скJIаду делегацiй ГУНП в Закарпатськiй областi, якi
беруть участь у мiжнародних заходах, вiзитах.
4.2.16. Забезпечувати розмlщення профспiлковоi iнформацii
у адмiнiстративних примiщеннях, офiцiйному сайтi ГУНП в Закарпатськiй
областi, на сайтах, в органах, що перебувають у сферi дiяльностi CTopiH.

роздIл ч.
ПАРТНЕРСТВА

розвиток СОЦIАЛЬНОГО ДIАЛОГУ ТА

З метою реалiзацiТ Закону
виконання Указiв Президента

Украiни <Про соцiа.льний дiалог в YKpaiHi>,
Украiни та нормативних aKTiB Кабiнеry
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MiHicTpiB Украiни з питань подальшого розвитку соцlаJlьного дlалоry
та партнерства

Сторони домовилися:
5.1. Проводити постiйний соцiальний дiалог з питань розроблення
та реа.пiзачii заходiв щодо вирiшення трудових, соцiа,,tьних та економiчних
питань полiцейських, державних службовцiв, працiвникiв.

5.2. Соцiатrьний дiалог здiйснювати в наступних формах:
- обмiну iнформацiею;
- консультацiй;
- переговорiв;
- робочих зустрiчей та узгоджув€rльних нарад;

- конференцiй, круглих столiв;
- участi представникiв керiвних органiв Профспiлковоi сторони у роботi
консультативно-дорадчих органiв ГУНП в Закарпатськiй областi та у складi
постiйних комiсiй.

роздlл чl. контроль зА виконАнням договору

б.1. Для контролю за виконанням [оговору сформувати спiльну робочу
комiсiю представникiв cTopiH, якi вели переговори щодо його укладення (да.,,ti

- кРобоча комiсiя>), склад додаеться (.Щодаток 1).

б.2. Сторони обговорюють хiд виконання .Щоговору в строки, визначенi
за взасмною домовленlстю, але не рlдше нlж один раз на plk.

РОЗДШ VII. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH ЗА НЕВИКОНАННЯ
договору

7.1. Сторони цього .Щоговору несуть вiдповiдаrrьнiсть за невиконання або

ненаJIежне виконання взятих зобов'язань згiдно iз законодавством, mIe

враховуються обставини, що могли вплинути на виконання !,оговору, якi
виникли внаслiдок непередбачуваного.

7.2. Особи, якi представляють Сторони i з вини яких порушено чи не виконано
зобов'язання за ,Щоговором, несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до Закону
УкраiЪи <<Про колективнi договори i угоди>, аJIе враховуються обставини, що
могли вплипути на виконання .Щоговору, якi виникпи внаслiдок
непередбачуваного.

73. При виявленнi порушень виконання .Щоговору зацiкавлена в ix ycyHeHHi

сторона письмово iнформуе iншу сторону про порушення. У тижгtевий TepMiH

мають бути проведенi взасмнi консультачii i прийняте рiшення робочоi KoMicii.
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РОЗДIЛ VIII. ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Угоду пiдписано у 3-х примiрниках, якi мають одинаковi юридичний змiст

i.rny ,Ы п.р.данi на зберiгання-адмiнiстрачii гунП в Закарпатськiй областi,

Первиннiй'профспiлковiй органiзацii Головного управлiння Нацiональноi

noniuiT " За*фатс"кiй областi BceyKpaiHcbKoT профспiлки Нацiональноi

полiцiТ, реестрачiйному органу.

ПIДПИСИ ПРЕДСТАВНИКIВ CTOPIH

НачальниК Головногоуправлiння Голова Первинноiпрофспiлковоi
Нацiонально[ полiцii органiзачii гунП в Закарпатськiй
в З4карпатськiй областi областi BceyKpaiHcbKoi профспiлки

поЛковник полiцii Нацiональноi полiцii

олЕсник вАтрАлА

2022u4 2zа-ч7а
оffi,,gф':
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Додаток 1

до Колективного договору

Склад

двосторонньоi KoMicii по укладенню та контролю за виконанням

Колективного договору

Вiд Головного управлiння НацiональноТ полiцii в Закарпатськiй

областi:
1. Роман УС, заступник начаJlьника ГУНП в Закарпатськiй областi;

2. Андрiй скорохоД, начаJlьник укз гунП в Закарпатськiй областi;

З. Наталiя олЕксЕвиЧ, заступник начальника уФзБо гунп
в Закарпатськiй областi;

4. СтефаН чЕпль, начаr,lьник улмтЗ ГУНП в Закарпатськiй областi;

5. Свiтлана щАдЕЙ, начы]ьник впз гунП в Закарпатськiй областi;

Вiл трулового колективу:

1. ЮрiЙ вАтрАлА, Голова ппо гунП в Закарпатськiй областi ВПНП;

2. оксана олАшин, головний спецiалiст вiддiлу правового

забезпечення ГУНП в Закарпатськiй областi;

3. Iрина нАдь, заступник начальника уФзБО ГУНП в Закарпатськiй

об_Tастi;

4. Андрiй готько, начiшьник вiддiлу проходження служби укз гунп
в Закарпатськiй областi;

5. Лариса гАлЕсвА, заступник начапьника улмтз гунп
в Закарпатськiй областi;

6. Людмила литвинчуК, заступник начаJ]ьника вiддiлу

r-il хгаптерського облiку уФзБО ГУНП в Закарпатськiй областi (за згодою),
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.Щодаток 2

до Колективного договору

прАвилА
внутрiшнього службового розпорядку дня полiцейських апарату

ГУНП в Закарпатськiй областi та його вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв (вiддiлiв, вiддiлень)

l. Загальнi положення

l . I_{i правила визначають зага.ltьнi положення щодо органiзацii
внутрiшнього службового (робочого) розпорядку полiцейських апарату
Головного управлiння Нацiональноi полiцii в Закарпатськiй областi (далi -
rvШD та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв ГУНП - вiддiлiв, вiддiлень
(далi - вiдокремлений структурний пiдроздiл), режим роботи, умови
перебування полiцейського в пiдроздiлi та забезпечення рацiонального
використання його службового (робочого) часу.

2. Службова дисциплiна в апаратi ГУНП областi та його вiдокремлених
сгрукryрних пiдроздiлах досяга€ться: створенням нЕuIежних умов
проходження служби полiцейськими; набуттям високого рiвня
професiона.гriзму; забезпеченням гласностi та об'сктивностi пiд час проведення

оltiнки результатiв службовоi дiяльностi; дотриманням законностi i статутного
порядку; повсякденною вимогливiстю начальникiв до пiдлеглих, постiйною
туфmою про tlих, виявленням поваги до'rх особистоТ гiдностi; вихованням у
полiцейських високих мораJIьЕих i дiлових якостей; забезпеченням соцiальноТ

справедrивостi та високого рiвня соцiально-правового захисту; умiлим
по€дIанням i правильним застосуванням заходiв переконання, примусу,
шсrцrrшiнарного та громадського впливу; належним викоllzlнням умов
rоЕгракry про проходження служби.

3. Yci питанЕя, пов'язаннi iз застосуванням правил внутрiшнього
оry"rбового розпорядку дня полiцейських, вирiшуються керiвником Гунп
областi в межах наданих йому актами законодавства повнов€Dкень, а у
вшпадкilх, передбачених законодавством УкраiЪи, спiльно або
за погодженням з виборним профспiлковим органом,

4. Правила внутрiшнього службового розпорядку дня полiцейських
в апаратi ГУНП в Закарпатськiй областi та його вiдокремлених структурних
пi:роз,,riлах затверджуються керiвником ГУНП областi за погодженням

фпiлковими органiзацiями, якi можуть дiяти в Головному управлiннi.

II. Службовий (робочий) час i час вiдпочинку полiцейського
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1. fuя полiцейських установлюсться п'ятиденний, 40-годинний
робочий тиждень з двома вихiдними днями.2. !ля полiцейських апарату Гунп та його вiдокремлених
структ}рних пiдроздiлiв встановлю€ться наступна Iривалiсть роботи по днях:

2.1 Початок робочого дня - о 9.00;
2,2 Обiдtlя перерва - 45 хвилин: з 13.00 по l3.45;
2.3 Закiнчення робочого дня - понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер -l8.00

год., п'ятниця - 16.45 год.;
2.4 Вихiднi днi - субота i недiля.
3. Тривалiсть перерви для вiдпочинку i харчування становить

45 хвилин. Перерва не включа€ться в робочий час, i полiцейський може
використовувати 'tj на свiй розсул. На цей час BiH може вiдлучатися з мiсця
служби (роботи).

4. У зв'язку зi службовою необхiднiстю, зумовленою специфiкою
та особливостями роботи у вiдповiдному пiдроздiлi (структурному пiдроздiлi,
вiддiлi, вiддiленнi) та в iнших випадках передбачених чинним законодавством,
може встановлюватися iнший режим роботи, як пiдроздiлу
в цiлому, так i окремиМ полiцейськиМ. При цьомУ загzUIьна тривалiсть роботи
повинна вiдповiдати п. l цього роздiлу.

4. 1, Встановлення iншого режиму роботи, нiж той, який передбачений в
п. 2 цього роздiлу, полiцейським, якi працюють в апаратi гунп
в Закарпатськiй областi та його вiдокремлених структурних пiдроздiлах,
з_liйснюсться на пiдставi мотивованого рапорту на iм'я керiвника ГУНП
об.rастi та видан ня вiдповiдного наказу.

4.2. !ля певних категорiй полiцейських, з урахуванням специфiки
роботи, можуть встановлюватись особливi режими служби (робочого часу):

4.2. l служба у святковi та вихiднi днi;
4.2.2. служба позмiнно;
4,2.3. служба з нерiвномiрним графiком;
4.2,4. служба у нiчний час.
5. Вихiднi, святковi та неробочi днi е днями вiдпочинку для Bcix

по-riцейських, KpiM залучених до виконання службових обов'язкiв згiдно
з графiками. або окремих наказiв.

У разi обгрунтованоТ необхiдностi (надзвичайний/спецiа.льний стан;
пrхи-rений BapiaHT несення служби; перiод вiдпусток; значний некомплект
.*-.обового скJIаду пiдроздiлу, тощо) Головне управлiння мас право встановити
_Llя полiцейських окремий режим несення служби з обов'язковим
-отри}rанням умови - час вiлпочинку полiцейських мае дорiвнювати
.'t-l:вiйнiй HopMi тривалостi часу несення служби.

6. Вихiд полiцеЙського апарату ГУНП областi та його вiдокремленого
сrрукгурногО пiдроздiлУ за межi адмiнiстративноi будiвлi у службовий
(робочий час) вiдбуваеться з вiдома його безпосереднього керiвника.'

7. Полiцейським апарату Гунп областi та його вiдокремлених
струкгурних пiдроздiлiв заборонено вживати а.ltкогольнi (слабоалкогольнi)
rапоi наркотичнi та психо,гропнi речовини на службi, а також перебувати на
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самоврядування, lнших державних
наркотичного та токсичного сп'янiння.

8. Полiцейським апарату Гунп

установ у cTaHi алкогольного,

областi та його вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв заборонено, KpiM спечiально вiдведених для цього
мiсць, курiння тютюнових виробiв на територii та в примiщеннях
адмiнiстративних будiвель, кабiнетах, коридорах, пiдвалах, сходах.

III. Порядок повiдомлення полiцейським про свою вiдсутнiсть

1. Полiцейський апараry Гунп та його вiдокремленого струкryрного
пiдроздiлу повiдомляе свого безпосереднього керiвника про свою вiдсутнiсть
на роботi у письмовiЙ формi, засобами електронного чи телефонного зв'язку
або iншим доступним способом.

2. У разi недотриманНя полiцейсьКим вимог пункту 1 цього роздiлу
складаеться акт про його вiдсутнiсть на робочому Micui.

3. У разi ненадання полiцейським доказiв поважноi причини свосi
вiдсутностi на службi (роботi) BiH повинен подати письмовi пояснення на iм'я
керiвника ГУНП щодо причин своеi вiдсутностi.

4. Щlя з'ясування причин вiдсутностi
призначасться службове розслiдування.

на службi полiцейського

IV. Залучення полiцейського до служби у вихiднi, святковi та
неробочi днi

l. Полiцейськi апарату Гунп та його вiдокремленого пiдроздiлу можуть
зацлатись до служби у вихiднi, святковi та неробочi днi за наявностi
вимючноi службовоi необхiдностi на пiдставi письмового наказу керiвника
ГУНП, про який повiдомлясться виборний профспiлковий орган
tза наявностi) iдоводиться до вiдома пiдпорядкованих полiцейських.

2. Наказ про зЕIJIучення до служби у вихiднi, святковi та неробочi днi
по--liцейських апарату ГУНП та його вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
iL-lт\,сться пiдроздiлом - iнiцiатором.

у наказi зазначаються:
l) обrрунтування необхiдностi за.lIучення До служби у вихiднi, святковi

та неробочi днi (причини, запланованi заходи, завдання,
якi необхiдно виконати тощо);

2) п.I.Б., посада, званнЯ особи, яка залучаеться до служби;
3) строк такого з€шучення (дата, час, TepMiH);
.1) rreжi територii або мiсце служби полiцейських;
5) iншi необхiднi питання.j. Копiя наказу про залучення до служби у вихiднi, святковi

:," неробочi днi полiцейських надасться Ло п iдроздiлу кадрового забезпечення
ta laiсцем служби полiцейського для ведення облiку (з метою надання дня

, -: ,, .;} ),
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вiдповiдний час

двох наступних

4. Полiцейським, якi виконували службовi обов'язки у вихiднi, святковi

та неробочi днi, kpiM полiцейських, якi працюють у змiнному режимl,
для вiдпочинку в порядку компенсацlТ надасться протягом

мiсяцiв.
5. Заборонясться залучати до служби (роботи) у вихiднi, святковi

та неробочi днi, у нiчний час вагiтних жiнок i жiнок (чоловiкiв, якi виховують

дiтей без MaTepi), якi мають дiтей BiKoM до трьох poKiB.

Жiнки (чоловiки, якi виховують дiтей без MaTepi), якi
BiKoM вiд 3 до 14 poкiB або дитину-iнвалiда, можуть
ло служби (роботи) у вихiлнi, святковi та неробочi днi, у нiчний час лише
за Тхньою згодою.

V. Прикiнuевi положення

1. Недотримання вимог правил внутрiшнього службового розпорядку
дня е пiдставою дIя притягнення полiцейського апарату ГУНП та його

вiдокремленОго пiдрозлiЛУ до вiдповiдальностi в порядку, передбаченому
чинним законодавством.

2. Контроль за дотриманням полiцейськими Правил внутрiшнього

Тудового розпорядку дня покладаеться на безпосереднього керiвника
пiдроздiлу.

3. Правила внутрiшнього службового розпорядку дня полiцейських
в апаратi гунп та його вiдокремлених структурних пiдроздiлах доводяться
безпосереднiм керiвником до вiдома полiцейських у Bcix пiдроздiлах пiд
пiдпиС та розмiщуються в примiщеннi пiдроздiлу в загальнодоступному мiсцi,

4. Лист - ознайомлення полiцейського з правилами внутрiшнього
службового розпорядку дня зберiгаеться в його особовiй справi.

ознайомлюс його пiд пiдпис з правилами внутрiшнього

розпорядку дня та передас лист - ознайомлення до кадрового
за мiсцем служби для з€шучення до особовоТ справи.

5. Пiд час прийняття на службу полiцейського, безпосереднiй керiвник
слчжбового

мають дlтеи
залччатися

пlдроздlлу
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Додаток 3
до Колективного договору

прАвилА
внутрiшнього слуясбового (трулового) розпорялку дня деря(авних

службовчiв i прачiвникiв апарату гунп в Закарпатськiй областi та його
вiдокремлених пiдроздiлiв

I. Загальнi положення

1. Цi правила визначають зага.,,tьнi положення щодо органlзац11

внутрiшнього службового розпорядку Головного управлiння Нацiональноt

полiцii в Закарпатськiй областi (далi - гунп) та його вiдокремлених

структурних пiдроздiлiв гунп - вiддiлiв, вiддiлень (далi - вiдокремлений

структурний пiдроздiл), режим роботи, умови перебування державного
службовця, працiвника в органi пiдроздiлi та забезпечення рацiонального
використання його робочого часу.

2. Службова дисциплiна в апаратi Гунп та його вiдокремлених

сТруктурниХ пiдроздiлаХ rрунтусться на засадах сумлiнного та професiйного

виконаннЯ державним службовцем, працiвником cBoix обов'язкiв, створення
нtulежних умов для ефективноi роботи, ix матерiа.lIьно-технiчного
забезпечення, заохочення за результатами роботи

3. Правила внутрiшнього службового (трулового) розпорядку в апаратi

гунп та його вiдокремлених структурних пiлроздiлах затверджуються
керiвником гунП областi та погоджуються з профспiлковими органiзацiями,

що можуть дiяти в Головному управлiннi..
4. Питання, пов'язанi iз застосуванням правил внутрiшнього службового

розпорядку, вирiшуються керiвником гунп, а у випадках, передбачених
чинним законодавством, спiльно або погодженням

з профспiлковими органiзацiями, що можуть дiяти в Головному управлiннi.

II. Робочий час i час вiдпочинку державного службовця,
працiвника

1. Тривалiсть робочого часу державного службовця, працiвника
становить 40 годин на тиждень.

апарату ГУНП
встановлю€тьсяв Закарпатськiй областi та його вlдокремлених пlдроздlлlв

2. fuя державних службовцiв та працiвникiв

наступна тривалiсть роботи по днях:
2.1 Початок робочого дня - о 9.00;

з
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2.2 Обiдня перерва - 45 хвилин: l3.00 по l3.45;



2.1 Початок робочого дня - о 9.00;
2.2 Обl,дня перерва - 45 хвилин: з 1З.00 по 1З.45,
2.3 Закiнчення робочого дня у понедiлок, BiBTopoK, середу, четвер -

о l8.00 год., п'ятниця -16.45 год.;
2.4 Закiнчення робочого дня: напередоднi святкових i неробочих днiв -

у понедiлок, BiBTopoK, середу, четвер, п'ятницю - о 16.45;
2.5 Вихiднi днi - субота i недiля.
3. Тривалiсть перерви для вiдпочинку i харчування становить

45 хвилин. Перерва не вкJIючасться в робочий час i державний службовець,
працiвЕик може використовувати iT на свiй розсуд. На цей час BiH може
вiдлучатися з мiсця служби (роботи).

3.1. Напередоднi святкових та неробочих днiв тривалiсть робочого дня
скорочуеться на одну годину при п'ятиденному робочому тижнi.

4, У зв'язку зi службовою необхiднiстю, зумовленою специфiкою
та особливостями роботи у вiдповiдному пiдроздiлi (структурному пiдроздiлi,
вiддiлi, вiддiленнi) та в iнших випадках передбачених чинним законодавством,
може встановлюватися iнший режим роботи, як пiдроздiлу
в цiлому, так i окремим державним службовцям, працiвникам вiдповiдно до
законодавства про працю. При чьому загальна тривалiсть роботи повинна
вiдповiдати п. l цього розлiлу.

4.1. Встановлення iншого режиму роботи, нiж той, який передбачений в
h.2 цього роздiлу, державним службовцям або працiвникам, якi працюють в
апаратi ГУНП та його вiдокремлених структурних пiдроздiлах здiйснюеться
на пiдставi мотивованоi заяви працiвника на iм'я керiвника ГУНП та видання
вiдповiдного накЕву.

5. Вихiд державною службовця або працiвника апарату ГУНП та його
вiдокремленого структурного пiдроздiлу за межi адмiнiстративноi будiвлi
в службовий (робочий час) вiдбуваеться з вiдома його безпосереднього
керiвника.

6. .Щержавним службовцям i прачiвникам апарату ГУНП та його
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв заборонено вживати алкогольнi
(слабоа.пкогольнi) напоi, наркотичнi та психотропнi речовини на роботi
(робочому мiсцi), а також перебувати на роботi, у примiщеннях органiв
державноТ влади, органiв мiсцевого самоврядуванняп iнших державних
установ у cTaнi алкогольного, наркотичного та токсичного сп'янiння.

7. [ержавним службовцям i працiвникам апарату ГУНП та його
вiдокрмлених структурних пiдроздiлiв заборонено, KpiM спецiально
вiдведених для цього мiсць, курiння тютюнових виробiв на територiТ
та в примiщеннях адмiнiстративних будiвель, кабiнетах, коридорах, пiдвалах,
сход:D(.

8. Облiк робочого часу державних службовцiв та працiвникiв у апаратi
гунп та його вiдокремлених пiдроздiлах здiйснюеться у вiдповiдному табелi
облiку використання робочого часу.
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l. .Щержавний службовець, працiвник повiдомляе свого безпосереднього
керiвника про свою вiдсутнiсть на роботi у письмовiй формi, засобами
електронного чи телефонного зв'язку або iншим доступним способом.

2. У разi недотримання державним службовцем, працiвником вимог
пункту 1 цього роздiлу складасться акт про вiдсутнiсть державного службовця
на робочому мiсцi.

3. У разi ненадання державним службовцем, працiвником доказiв
поважностi причини cBoci вiдсутностi на роботi BiH повинен подати письмовi
пояснення на iм'я керiвника ГУНП щодо причин своеТ вiдсутностi.

4..Ц,ля з'ясування причин вiдсутностi на службi державного службовця,
працiвника призначаеться службове розслiдуван ня.

IV. Перебування державного службовця в органi державно[ влади у
вихiднi, святковi, неробочi днi та пiсля закiнчення робочого часу

1. ffля виконання невiдкладних завдань державний службовець,
працiвник може залучатись до роботи понад установлену трив€Iлiсть робочого
дня за наказом (розпорядженням) керiвника ГУНП, про який повiдомлясться
виборний профспiлкова органiзачiя (за наявностi), в тому числi у вихiднi,
святковi, неробочi днi, а також у нiчний час з компенсацiею за роботу
вlдповlдно до законодавства.

2. Трива"lliсть роботи понад установлену тривалiсть робочого дня для
кожного державного службовця, працiвника не повинна перевищувати чотири
години протягом двох днiв поспiль i l20 годин на piK.

3. Керiвник ГУНП, за потреби, може зчrлучати державних службовцiв,
працiвникiв до черryвання пiсля закiнчення робочого дня, у вихiднi, святковi
i неробочi днi.

3.1. Черryвання державного службовця, працiвника пiсля закiнчення
робочого дня, у вихiднi, святковi i неробочi днi здiйснюсться згiдно
з графiком, який розробляеться пiдроздiлом * iнiцiатором i затверджусться
керiвником ГУНП за погодженням виборноi профспiлковоi органiзацii
(за наявностi).

3.2. У графiку черryвання зазначаються: завдання, яке потребус
виконання., вiдповiда.llьний державний службовечь, працiвник, його посада,,
мlсце, дата та строк черryвання.

4. У разi залучення до черryвання пiсля закiнчення робочого дня,
у вихiднi, святковi i неробочi днi державного службовця або працiвника, якого
не вкJlючено до графiка, наступного робочого дня пiсля чергування вiдповiдна
iнформачiя подасться пiдроздiлом - iнiцiатором керiвнику ГУНП для внесення
в установленому порядку вiдповiдних змiн до такого графiка.

5. У разi за,,Iучення державного службовця, працiвника до роботи понад
установлену трива;riсть робочого дня у державному органi запроваджу€ться
пiдсумований облiк робочого часу з тим, щоб тривалiсть робочого часу за
облiковий перiод не перевищувала норми тривалостi робочого часу.
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5.1.ЗароботУУвихiднi,святковiiнеробочiднiдержавнимслУжбовцям,
працiвникам надасться грошова компенсацiя у розмiрi
та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом мiсяця

"чдuоru." 
вiдповiднi днi вiдпочинку за заявами державних службовцiв,

працiвникiв.
6, Забороняеться з€UIучати до роботи понад установлену тривilлlсть

робочого дня,ъ,u*o* У вихiднi, святковi та неробочi днi, у нiчний час вагiтних

жi"ок i жiнок (чоловiкiв, якi виховують дiтей без MaTepi), якi мають дiтей BiKoM

до трьох poKiB. Жiнки (чоловiки, якi виховують дiтей без MaTepi), якi мають

дiтей BiKoM вiд З до 14 poKiB або дитину-iнвалiда, можуть залучатися до

надурочних робiт лише за iхньою згодою. Залучення iнвалiдiв до надурочних

робiт можливе лише за Тхньою згодою i за умови, що це не суперечить

медичним рекомендацlям.

V. Прикiнчевi положення

1. Недотримання вимог правил внутрiшнього службового розпорядку
€ пiдставою для притягнення державЕого службовця, працiвника

до вiдповiдальностi у порядку, передбаченому чинним законодавством,

2, Контроль за дотримаfiням державним службовцем, працiвником

правил внутрiшнього трудового розпорядку покпадаеться

на безпосереднього керiвника пiдроздiлу.
3. Правила внутрiшнього службового розпорядку дня державних

службовцiв, працiвникiв в апаратi Гунп та його вiдокремлених структурних

пiiроздiлах до"од"rо." безпосереднiм керiвником до iх вiдома у Bcix

пiдроздiлах пiд пiдпис та розмiщуються в примiщеннi пiдроздiлу

в загальнодоступному мiсцi.
4. Лист - ознайомлення державного службовця,

з правилами внутрiшнього службового (трулового) розпорядку дня

зберiгасться в його особовiй справi.
5. При прийняттi на олужбу (роботу) державного службовця, працiвника

безпосереднiй керiвник ознайомлюе його пiд пiдпис з правилами

внутрiшнього службового (трудового) розпорядку дня та передас лист -
ознайомлення до кадрового пiдроздiлу за мiсцем служби (роботи) лля

залучення до особовоi справи.

працlвни ка
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Додаток 4

до Колективного договору

пЕрЕлIк
професiй i посад працiвникiв пiдроздiлiв Гунп в Закарпатськiй областi

з особливиМ характероМ працi, зЪйняТiсть в яких дас право на щорiчну

додаткову вiдпустку згiдно Додатку 2 постанови КМ УкраТни вiд l7,11,1997

Ns 1290

Тривалiсть щорiчно
додатковоТ вiдпустки за

особливий характер
прачi

йй*епу"апня роботи, професiт i посади

Працiвники, якi працюють на електронно -
обчислювшtьних та обчислювальних

машинах, у тому числi, якi працюють за

комп'ютером
ПрrО"рЙоr"к службових примiщень,
зайнятий прибиранням загальних убиральнь

Слюсар - caHTexHiK, зайнятий ремонтом,
наглядом та обслуговуванням

iбудовноi каналiзацii, водо

Примiтка: 1. .щодаткова вiдпустка за роботу зi шкiдrивими i важкими

умовами прачi та за особливий характер працi надасться

трива.ltiстю пропорчiйно до вiдпрацьованого часу,

2. У розрахунок часу, що да€ право працiвнику на додаткову

вiдпустку, зараховуються днi, коли BiH фактично був

.uйпrrrii 
"u 

poOorui iз шкiдливими i важкими умовами працi

не менше половини тривалостi робочого часу,
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Додаток 5

до Колективного договору

КОМПЛЕКСНI ЗАХОДИ
щодо полiпшення стаЕу умов праui та пiдвищення iснуrочого рiвня

охоронИ праui в Гопо"rо"j упра"пirriНацiональноi полiцii в Закарпатськiй

областi

Ефективнiсть заходiв Вiдповiда.lrьн
ийNs назва заходiв

з 4
l 2

1. Придбання для
працiвникiв спецодягу,
спецвзуття та lнших
засобiв iндивiдуа.пьного
захисry

Забезпечення працюючих
ЗIЗ згiдно з нормами,
пiдвищення рiвня безпеки
працюючих

уФзБо,
улмтз

Пiдвищення рiвня знань
працiвникiв з питань
охорони працi та пожежноi
безпеки

улмтз
2. Проведення навчання та

iнструктажiв з охорони
працi та пожежноТ
безпеки

Служби
гунп

J Проведення
обов'язкових медичних
оглядiв

Забезпечення працiвникtв
постiйним медичним
счпро воджен ням

Забезпе"еrн" працiвникiв
необхiдними
ме ли каментам и

уФзБо,
улмтз

4. Придбання
медикаментiв для
комплектування аптечок

уФзБо,
цз

5. забезпечення
прачiвникiв миючими
засобами

Забезпечення працlвникlв
миючими засобами

6. Прилбання нормативно-
технiчноТ документацii,
наочноi агiтацiТ з

охорони працi,
пожежнот безпеки

Пiдвищення рiвня знань
прачiвникiв з питань
охорони праui та пожежноi
безпеки

уФзБо,
улмтз
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додаток J{Ъб

плАн

комплексних заходiв щодо забезпечення встановлених Еормативiв

безпеки,гiгiени праui, пiдвищення наrIвного рiвня охорони прачi, запобiгання

випадкаМ 
""робrr"о.О 

травматизму, професiйних захворюваItь i аварiй на

2022 -2024роки

хъ
п/п

Найменуваня
заходiв

Строк
виконання

Сума витат Виконt
на piK

l. Про"одrr, апыIiз стану охорони працi,

виробничого та невиробничого
тDавматизму

щоквартально
оп

2, Проходження профiлактичних медичних
оглядiв працiвниками

раз на рlк l5000 начальни
вiддiлiв т

J. Огляд вогнегасникiв на вiдповiднiсть
TepMiHy прилатностi, пожежних KpaHiB на

вiдповiднiсть комплектацii

раз на piK 40000 начальни
вiддiлiв,
вiддiлень

4. Перевiрки медичних аптечок на

укомплектованiсть та вiдповiднiсть
TepMiHaM зберiгання

раз на piK 12000 начальни
вiддiлiв,
вiддiленt
вiдповiдс

5. Iнструктаж про порядок дiй на випадок

пожежi
раз на plк Янчак В.

6. Iнструктаж про порядок дiй
виникненнi стихiйних лих

при раз на рlк Ма,ташеr

7. Закупiвля миючих засобiв, засобiв гiгiсни
та спецодягу

вiдповiдно до
потреби

50000 бухга.пте

8, Органiзачiя безпечноi експлуатацii
водогрiйних котлiв в пiлрозлiлах областi в

холi проведення опмювального сезону

цо
f,палювальпог
с сезону

l5000 нача,Iьн!
вiддiлiв ,

вiддiленl
МалашеI

9. Органiзувати проведення замiрiв KoHTypiB

заземлення та грозозrrхисту па Bcix
об'екгах Гунп

аа протязi

року

25000 начальнI
вiддiлiв ,

Головний спецiаJIiст з охорони працi
умз умвс Украiни u Закuрпйuкiй областi 

{a о.в. Малашенко
а
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