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впести змiнп та доповневвя до колектпвЕого договору ша 2020_2024 рокп

мiяс роботодаgцем Ужгородськопо мiсцевого центру з падання безоплатпоi

вторrrнпоi правовоi допомогп та працiвнпкамп Уrrсгородського мiсцевого

центру з падання безоплатпоi вторпнноi правовоi:

1. внести змiни та доповIrенЕя до роздi;ry V робочий час i йою використання

,ЩодаткУ 1 до КолекП4вЕого догоВору, а сап,rе, ПравиЛ вrгутрiшньотю трудового

розпорядку Ухгородського мiсцевого центру з наданЕя безоплатноi вторинноi

правовоiдопОмоги, допоВнившИ пунктамИ наступного змiсry:

<- 5.10. За письмовИм погодженНям мiЖ працiвникоМ i дирекгором, може

встaшIовлюватися гнучкий режим робочого часу, що передбачае сarмореryлювдння

працiвником часу початку, закiнчення роботи та тривалостi робочого часу

упродовх робочого дня, на визначений строк або безстроково, пiд час прийняггя

на'робоry або пiзнiше, у вiдповiдностi до вимог статгi 60 Кодексу закоIriв про

прачю Украни,
- 5.1].. За угодою мiж працiвником i дирекгором мiсцевого центру для працiвникlв

може вgтtlноыIюватись я< при прийнятгi на робоry, так i згодом веповний робочий
день або неповпий робочий тиждеЕь, у вiлповiдностi до вимог cTaTTi 56 Кодексу

законiв про працю УкраiЪи>.

2. Внести змiни та доповIlенЕя до п.2.|2 Додатку з Колекгивного договору, а

саме ПоложеЕня про встаноRIIеI tя надбавок, доплат, здiЙснення премiювання та

надання матерiапьноi допомоги працiвникам територi€шьних giллiлень

КоорлиначiйНого ценliрУ з над€шЕя правовоi допомоги - регiонапьних та мiсцевих

центрiв з надаЕня безоrшатноi вторинноi правовоТ допомоги, викJIatвпIи його в

такiй релакчii:
- <2.|-2. За окремим Еакдtом, при HaJIBIIocTi та у межм eKoHoMii фонлу оплати

працi, працiвникам моrqль виIшачуватися премii, якi мають разовий характер.

В межах надходкень iз загального фонry бюдхету, до нЕх належать: премiя за

пiдсумками роботи за piк, премiя з Е€годи державIrю( та професiйних свяъ премiя

з нагоди ювiлейних дат.
В межах надходжень iз спецiального фонду бюджету до IIID( на.пежать: премii

за виконання окремих Дор)п{ень в рап,rках реалiзачii прогрЕlм допомоги i гршлтiв

Свропейського Союзу, урядiв iноземних держав, мiхнароднrх о_рганiзацй,

доr,орa"** ycT€tIIoB мiж Ухгородським мiсцевим центром з Еадання безоплатноi

вторинноi правовоi допомоги та партIIерськими оргаrriзацiями.
- 

премлгза пiдсуплками роботи за piк виIшачуеться працiвникам виповиIrо до
особистогО внескУ в загaшьнi резуfIьтатИ роботИ вйповiдногО мiсцевого цеIrтру.

ПремЬ з нzlrоди держЕtвних та професiйних свят може виIUIачуватися до



Еастушrих свяг: Рiздва Христового, Великодrя, ,Щня неза.пежностi Уrсраiни, .Щня
бухга.птера, ,щня юристц а також iнших державци)( та професйних свят за
рiшенняrv дирекгора Ужтэродського мiсцевого цеIrтру з нqдаЕЕя безоплатноi
вторинпоi правовоi допомоги центру.

премiя з нагоди ювiлейних дат може вшшачуватися до насчiшrю( ювiлейних
дат: 50, 60, 70, 80 poKiB i тд.

пропозицii стосовно премiюв€lння, що м€uоть рmrовий харакгер под€лються:
для дцрекгорiв регiональних центрiв - дирекгору Коорлинацiйною центру за

встаноыIеЕою формою;
для засц/пникiв дирекгорiв, працiвникiв регiональних центрiв та дирекгорiв

мiсцевrх центрiв - д}Фекrору вfiповiдного регiональною центру. Подання щодо
виIUIати премii, що мае разовий характер, директор{!il,r мiсцевих центрiв пода€ться
за встановJIеЕою формою;

для заступникiв дирекгорiв та працiвникiв мiсцевrтх цептрiв - дирекгору
вiдповiдного мiсцевого ценlту.>

,Щирекгор Ужгородського мiсцевого Представник працlвникrв

безоплатноi Ужюродського мiсцевою центру з

надalllня безоплатноi вторинноi

центру
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