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роздл 1. зАгАльнI положЕння, строки дi договору

1.1. I]ей колективний договiр (нада.пi .Щоговiр) складений вiдповйно до чинною
закоЕодавства Закону УкраЪи ,,Про колекпrвнi договори i угоди" мiж Роботодавцем, в особi
в.о. директора ЗОI]ФЗН ,,Спорт дrя Bcix" Грiна Олексшцра Олексдlд)овrчц з одriсi сторони та
працiвниками центру, в особi Федеки К.О., з лругоi сторони, якi в пода.гlьшому iменуються як
,,Сторони" про наступне:

роздIл 2. зАглльнI положЕння, строки дIi договору

1.1. Щей колекгивний договiр е нормативним актом, яким встаноыIено норми i гарантii',
права та обов'язrи CTopiH стосовно вреryлюванЕя виробни.IID(> трудових i
соцiыrьно-економiчних вiдносин, i який ук.llадепо з метою посилення соцiального захисту
працiвникiв цеЕтру, пiдвищення ефективностi працi, удосконалеIIнJI органiзацii та оплати працi,
створення безпе.пrrх i нешкiдпавих }ъ{ов працi та полiпшення медико-соцiальноi допомоги,
забезпечепня соцiыrьних гаратrтiй працiвпикам, запобiгання трудовим конфлiктам.

1.2. Умови цього Колекгивного договору € обов'язковlrми для CTopiH, якi його
пиписали.

l .З. Положення цього Колективного договору поширюються на Bcix прачiвникiв чентру
i е обов'язковими л< дrrя роботодавця так i дrrя кожного тшеЕа трудового колективу центру.

1.4. Жодна iз CTopiH, не може в односторонньому порядку припиrтити дiю Колективною
доювору або вiд,tовитися вiд виконzlпЕя cвoi'x зобов'язань за ним.

1.5. Колективний договiр ук;lадасться gа 2022-2026 роки. Пiсля закiнчення строку дii
Колективний договiр продовжуе дiяти до того часу, поки Стороки не укJIадуIь новий або не
перегJпнуть .п.rнниЙ. ЩеЙ КолективниЙ договiр зберiгае свою чиннiсть у разi змiни скJIаду та
стр}ктури цеЕтру. У разi роргшliзацii чи лiквiдацii tmнHicтb Колективного договору
зберiгаеться у вЙповiдностi з положенIuIм cTaTTi 9 Закону Украihи ,,Про колективнi договори i
)годи".

1.б. Сторони, якi уклали цей Колективний договiр, визнають, що робота центру i
добробуг тшенiв колективу значною мiрою взасмопов'язанi i таким, чиЕом, вони зацiкавленi у
cTBopeHHi i пiдгримцi доброзичливих вiдносин. взаемодовiри, взасморозуtt{iння. вiдповйа.пьностi
у взаемовiдносинах мiж труловим колективом та роботодавцем.

1.7. Колективний договiр укладаеться у письмовiй формi. Пiдписання Доювору вiд iMeHi
працiвникiв здiйсlпоеться цредстtвником такого колективу, а вiд iMeHi роботод:вця -
дцрекгором центру.

РОЗДIЛ З. ЗЛБЕЗПЕЧЕНIIЯ ЗАЙНЯТОСТI ПРАЦIВНИКIВ

2.1. Сторони поюджуються з тим, що кадрова робота в центрi мае бупа спрямована Еа
пiдвищення фахового рiвня працiвникiв, забезпечення ik високоi мотивацii до працi.

Виходячп з цього, Сторопп домовилися про те, що:
2.2. Звiльненrrя працiвникiв центу у зв'язку iз змiнами в cTpyKTlpi або штатному

розписi, при вирiшеннi iндивiдуальпих тудових спорiв за 1"rастю працiвникiв, розiрвання
тудових договорiв з пршIiвниками з iнiцiативи Роботодавця здiйснюватиметься з дотримання
вIlмог положень Кодексу законiв про прачю УкраЪи.

2,3. Прийняття працiвЕикiв на роботу в центр здiйснюеться з урахуванням положень
КЗпП Украiни та iнпшх нормативно-правових aюiв з питань оплати прачi.
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роздл 4. оплАтА прлlц

Сторопп домовплпся:
3.1. Вирiшувати питанЕя матерiа;rьного забезпеченпя працiвникiв цектру вiдповiдно до

встапоыIеного rшнним законодавством рiвня заробiтноi плати, жий би гарантУвав ЕалеЖНе

виковання сrrужбових обов'язкiв.
3.2. Здiйснювати оплату працi працiвникiв згйпо iз затвердженим пIтатним розписоМ,

коIпторисом та у ме)taх затверджепих асигнувань на оптаry працi на вiдповiдний перiод.
З.3. Проводити виплату заробiтноi плати за першу половину мiсяrд - 13 числц а

остато.пrий розрахунок - 28 .п.rсла потоIшок) мiсяця. У випадку, коли день виплати заробiтноi
Iшати припада€ на вихiдний день, вшшата зарбiтноi плати здiйснюсться наrrерелоДлi llboю Дя.

3.4. Повйомляти працiвникiв при коrпriй виплатi заробiтноi п.чати про загальfiу суму
заробiтноi плати з розшифровкою за видалrи виплат та угримtlнь.

3.5. Виплаry по .'IисткФ( непрацездатностi прово.шrти згiдно чиrтяого закоЕоДавСТВа.

3.б. Здiйснювати премiювання працiвникiв центру вiдповiдно до Положення пр
MtTepiabHe стимуJIюваншl прачiвникiв цектру в межах затвердженого фоьчу оплати працi на
вiдповiдrпй бюлжетний перiол.

З.7. НадаватИ пршtiвникаМ центУ матерiальну допо}rDгу на вирiruення

соцiально-побУтових питань та допомоги на оздоровленЕя у межах затвердженого фонду оплати
працi на вiдповiдний бю,цжетний перiод.

3.8. сmрони зобов,язуються змiпи в yiioвax оплати працi проводити вiлповiдними
Еаказами з ознайомленням працiвникiв.

. роздл5.рЕжимпрАIцтАвцпочинку

Роботодавець зобов'язусться:
4.1 .Забезпечпти тривапiсть робочого часу згiдно з КЗпП Украiни.
4.2. СкороlчВати на однУ голпну тривалiсть робочого дIя нaшередодЕi святкових днiв

(ст. 53, 7З КЗпП Украiни).
Сторопи домовилпсяз
4.3. устаrовитлr цпя працiвникiв центру п,.чтlцеlt::ий р(lбочий тиждень з двома

вихiдними днпr,rи: субота i педiля. Тривалiсть робочого часу - 40 год. на тиждень.
4.4. ПрацiвнИкат.Д налаеться щорi,лrа основна та додаткова вiдпустка (ст, 8 ЗУ,,Про

вiщустки"), вiдпусжа у зв'язкУ з навчанням, соцiыrьна вiдпустка, вi,цпустка без збереження

заробiтноi плати, iнrпi лодатковi вiдпустки передбаченi законодавством, у поря-цку та

тривалiстю, визначених КзпfI Украiни, Законами УкраiЪи ,,Про вiдтryстку".
4.5. Встановl.л'ти гаоантовану Тивалiсть щорiчНоi оплачуваноi вiдпустки дrя прадiввикiв

у вiдповiдностi iз Законом Украiни -Пр вi.шустку", але не менше .qK 24 капенларнi ддi за

вiдпрацьований робочий pik з виплатою матерiшьпоi допомоги не оздоровпення в межа)(

затвердхеного фонлу опзати прачi на вiдповiдrий перiоц,- 
4.б. Керlточись Поотановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи Ns '|290 вiч 17.11. 1997 року

..Пр затвердЖЬ"п" спи.,*iu вцробництв, робiт, цехiв, rтрофесiй i поса,д, зайтятiсть праtliвникiв в

rкпх дас право на rцорi. нi додатковi вiдпустки за роботу iз шкiдттивилли i важкими }мовап,rи

працi" всЙовити праrliвникам пентру додаткову оплачувшIу вiлпустцч - 7 кмендарних дriв,
згiдlо .Щодатка М 2.

4.7. Налавати пlорiчнi оплачуванi вiлпусткп праlliвникам rreшTpy згйяо iз затвердкеним

грфiком вiдпусток на вьповiлний перiод. В окремих випадк:D( вi.щrустка може ЕадzrватIlся поза

гр,фiком за згодою мiж ,rршiвником та роботодавцем.
4.8. Вйкликати за рiшенIrям лrр"оорч ценmу працiвника iз rцорiчноi ocHoBHoi та

додатковоi вiдПустки, :/ випа]'ткtlх., цо не суперечать чпн}rому закОЕОДаВО'l'ВУ. При TtbcMy чэстина



невикористаноi вiдцустки, яка заJпlпшлася, надаеться працiвниковi у будь-який iнший час за
його бажаrням з вiдповiдним перерахунком заробiтtrоi плати.

4.9. За баханням працiвника частипу щорiчноi вiдпустки замirповати грошовою
компенсацiею. При uboMy трива;riсть надаrоi працiвниковi щорiцrоi та додатковоi вiдпустки не
повинна бупr менша нiж 24 ка;rендарнi днi (ст. 24 ЗУ ,,Про вiдпустку").

4.10. Надавати црацiвникам центру вiдпустку без зберження заробiтноi плати за згодою
cTopiH, за сiмейними обставинами та з iHmlr< прrrчrrп на TepMiH пе бiльше 15 катrепдарних днiв на
piк.

4.11.У разi звiпьнення працiвЕика виплачрати грошову компенсацirо за Bci
певикористанi ним дri щорi.пrоi вiдпустки.

4.|2. Надавати працiвникам додаткову вiдпусжу за ненормовtший робо.шй день
(здйснекня трудовлтх обов'язкiв у вихiдlий день).

4.13. Вiдрядження праuiвrп.лкiв центу дIя yracTi у ceMiHapax, нарадах, конфернцi.п<,
фрумах чи iншrтх заходах прводrти за рахунок витрат ЗОI]ФЗН при наявностi коцrгiв

4.14. Ознайомrповати новопргйнятого працiвника з посадовою iнструкчiею, дiю.пп\,rи
положеншIми центру та колективним договором.

4.15. Встшrовити за згодою мiж працiвциком та роботодавцем неповний робочий тиждень
Еа умовах визначених КзпП Украни.

роздл6. охоронАIIрАцI

Роботодевець зобов'язуегься:
5.1. Забезпе,п.rти дотиманIrя в центрi вимог Законiв Украrни ,,Про охорЕу працi", ,,Про

пожежну.безпеку", ,,Про забезпеченпя санiтарного та епiдемiчного благопоrrrтчя населення" та
iEIIIиx нормативно-правових aKTiB з питаtь охорони прачi.

5.2. Створюватrr безпечнi уN{ови працi та оргаrriзовувати профiлактичну роботу з
попередженшI тавм та аварiй.

5.3. Прачiвник ма€ прrво вiдиовитися вiд виконаrrня дорученоi роботи, якщо при ij
BrKoHaHHi створю€ться сиryачй. небезпечна для йою жлtтгя i здоров'я, а також для життя i
здоров'я iнших.тподей i навколишнього середовищц якщо TaKi рrови прямо не передбачепi
тудовими договорllми.

5.4. Прачiвниlсl зобов'язанi знати i виконувати вимом нормативних акгiв про охорону
працi, правила поводженIlя з оргтехнiкою, устаткувalння та iншими технi.пrими засобами.

роздл 7. OKPEMI питАння соцIлJьноi сФЕри, компЕнсАцIi тл гАрАнтIi

Роботодавець мае право:
6.1. Вiдповiдно до рзподirry обов'язкiв прмiювати працiвникiв ценцу з нагодr

ювiлеЙнпх дат вiд дш народженIlя, при нагородженнi почесними грамотlu\.lи MiHicTepcTBa
молодi та спорry Укршhи, ВсеукраiЪського ценlру фiзичпого здоров'я населення ,,Спорт для
Bcix", при виходi на пенсiю, в межах затвердженого фонду заробiтноi плати, у розмiрi одного
посадового окJIаду.

Сторони домовплпся:
6.2. Здiйснювати коIlтрль за дотимапням оплати лiкарняних листiв, проведення Bcix

лiкарняно-профiлактrrчнrо< та санiтарно-гiгiенi.пrrх заходiв.
б.3. Роботодавець гарантус на,дання прадiвникам центу вiльпого часу для проходжеЕIlя

медцних оглядiв, одержанIrя медичпоi допомоги без проведення яюrх-небудь вiдрмрань iз
заробiтноi плати .ш iншlrх необгрунтоваrrих сдrкцiй.
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РОЗДШ 8. ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

Сторонп домовплпся:
7.1. Ознайомити Bcix працiвникiв центру iз цим Колекгивним договором.
7.2. Прп прийнягri на роботу працiвникiв Роботодавець зобов'яздшй ознайомJповати

новопркйнятrтх працiвЕикiв з Колективним доювором.
7.3. За невиконшlня cBoix обов'язкiв за цим Колеrшвним договором та при вiдсуrностi

Об'ективних притIиЕ невиконаrrня Сторони несугь вiдповiдаьнiсть у порядку, BcTtlHoBJIeHoMy
Ъконом Украrhи,,Про колективнi договори i }тоди" з врахуванням положеIlь Кзпп Украiни.

7,4. I]ей Колективний договiр набувае.шнностi з дur його пiдписання Роботодавцем та
працiвпиками i дiе до прийняггя нового Колекгивного договору.

7.5. Змiни i доповнення до чинного Колективпою договору вносяться вiдповйпо до
Закону Украiни ,,Про колективнi договори i утоди".

7.6. Сторони зобов'язуються при BHeceHHi змiн, поправок, доповнень до Колективного
догOвору не поруш}ъати умов, встtlповлених роботодавцем та працiвниками.

7.7. Роботодавець та працiвники ценцу зобов'язуоться здiйснювати системний
.шостороннiй коЕrц)оль за виконшtням Колективного договору.

7.8. Роботодавець пода€ Колективний договiр на реестрацiю до Ужгородськоi Micbкoi
радя, доводить його змiст до вiдома працiвникiв центру.

.Щоговiр укладено у тьох примiрниках, два з якrх зберiгаються у кожноi iз Сторiп, а третiй
лля передачi i маоть однакову юридичну силу,

ДОГОВIР ПIflПИСАЛИ:

Вй працiвнrrкiв:

головнии <<Спорт для Bcin>

Федека К.О.

:'-?rfuL__l0i2р.

Е

Вй роботодавця:



Додаток Л!1
до Колекгивного договору

на2022-2026р,р,

погод2кую
Представник <<Спорт для всЬ>:

Федека К.о.

ПРАВИJIЛ ВНУТРIШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯЩУ
ДJIЯ IIРАШВНИКIВ ОЦФЗН,,СПОРI ДЛЯ ВСIХЯ

I. ЗАГАJЬНIПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила внуцirпн59рq ,r^.вого розпорядку дrrя працiвrшкiв центру
i ла.тri - ПравиЛа) розробленi вiдповiдно до cTaTTi 43 Констlтгуrii УкраiЪи, Колеiсу законiв про
щощо Украihи та iнrrпrх нормативно-правовrа< акгiв.

1.2. Правила визначають функцiональяi обов'язки працiвнrкiв, режим прачi, заса.ш,r

реryJповilrнЯ ЦудовиХ вiдrосин та запровадri(уються з метою удосконаJIення органiзачii працi,
зкiщ{енЕя тудовоi i виконавськоi д.rсциrшiни, забезпеченпя рацiонапьного використанЕя
робочого часу, високоi ефективностi i якостi роботи працiвникiв, рrов стимуJIювашtя,
вi.цlовiдальностi за порушення трудовоi дисциплiни.

1.3. Правила с обов'язковими дrя Bcix працiвникiв ОЩФЗН ,,Спорт дrя Bcix''.

II. порядок приltЕяття I звIльнЕння прАIцвникIв

2.1. ПРизначенЕя на посади та звiльненrrя з посад працiвIrикiв центру здiйснюсться
.щрекIорм згiдrо з чинним законодавством Украiни про прлцо i оформляеться Еаказом
керiвника. Працiвник ознайомJIюеться з наказом пiд розписку.

2,2. Прп прийнrггi на робоry кандидат повинен подати паспорт або iнrш.Iй документ,
що посвiдчуе особу, тудову книжку (у разi паявностi) або вiдомостi про трудову дiяrьнiсть з
Ре€СТРУ ЗаСТРаХОВаНпх осiб .ЩержавЕого реестру загапьнообов'язкового державного соцiаJьIlого
страхування, а у випадках, передбаченж зaконод:вством, - також дочь{ент про ocBiтy
(СПеЦiаьнiсть, квалiфiкацiю), про стан здоров'я, вiдповiдний вiйськово-облiковий докуIt{ент та
iвшi докуrиенти. Забороняеться вимагати вiд працiвникiв при прийнятi на робоry докумеIIти,
пред'явлення якrтх не пердбачено законод:лвством.

2.3. Прийняггя та звirьнення дирекгора центу проводиться згiдrо рiшення
засIlовника центру з погодженЕям iз Всеукраiъським центром фiзичrrого здоров'я населенЕя
,,Спорг для Bcix".

III. ПРЛЦIВНИКИ

ПрацЬнпкп зобов'язднi
3.1. Працюватп чесно та сумлiнно, сво€часЕо i ю.цrо викоFI}ъати доручення та

ВТЯri31111 безпосереднього керiвника' дотимуватись тудовоi дисциплiни, вимог нормативнt{х



акгiв про охорону працi.
З.2. ,Щбайливо ставитися до майна центру.
3,3. Постiйно працювати над полiпшенням якостi роботи.
З,4. Рацiона,тьно використовувати оргтехнiку.
3.5. Тримати в чистотi робоче мiсце.
3,6. Вести себе гiдно, угримуватись вiд дiй, якi перешкоджають iншим працiвникам

виконувати cBoi трудовi обов'язки.
3.7. Коло обов'язкiв. яке виконус кожен праliвник визначасться посадовими

iнструкцiпrи.

Iv. вцповцАльнIсть зА порушЕння трудовоi
ДИСЦИПЛIНИ

4.|. За невиконання tIи ненщIежне виконtlння cBoiх службових обов'язкiв,
перевищенЕя cBoiх повIrоважепь, порушепня обмежень передбачених чинним зaконодавством
про прщю Украiни, можугь застосовуватися TaKi заходи дисциплiнарного впливу:

- попереджецня;
- позбавлення премii;
- догаIа;
- звiльнення
4.2. Що застосува}r}u дисциплiяарного стягнеЕIIя на вимоry керiвника пор},шник

труловоi дисциплiни зобов'язаний надати письмове пояснення.
4.З. Стягнення оголошуеться в наказi i повiдомляеться працiвЕиковi пiд розписку.
4.4. Bci пралiвники чентру i вiлвйувачi. якi знаходяться у примiщеннi ueHTpy. повиннi

.Iотримуватись Правил внугрiшнього трудового розпорядку, виконувати загапьноприйнятi
Еормr етики i поведiнки для пiдтримки вiдповiдного порядку, санiтарного cTtlнy та

l протипожежноiбезпеки.

v. роБочиЙчАсIЙоговикористАнtIя

5.1. ДJIя працiвникiв центру встановJIю€ться п'ятиденний робочий тиждень з двома
вихйними, трива-тriсть якого встtlновлюеться чинним зtlконодавством.

Робо.п.rй день встtжовлюеться з 8.30 до 17.00 год. обiдня перерва з 12.00 до 12.З0 год.
5.2. Надурочна робота та робота у вихiднi та святковi днi не допускаеться. За.пуrення

окремих працiвникiв до роботи в устаIrовленi дJIя них святковi та вихйнi днi допускаеться у
винятковrх випадках, передбачених законодtвством. Робота у вихiдний день компенсу€ться
згiдно чинного зaкоцодавства.
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Додаток Jl!2
до Колеrсгпвного договору

на 2022-202б роки

пЕрЕлIк
посад працiвнпкiв з ненормованпм робочпм днем та з особлпвпм характером

працi та трпвалiстю додатковоi вИпустки

,|ts п/п назва посаdu Тр uва.пiсmь dоdаmков ot в ilпусtпкu,
dHiB

1 .Щиректор ЗОЦФЗН 7

2 Заступник директора 7

з Головний бухгалтер 7

4 Головний фахiвець 7

Погодrrсено:

В. о. дирекгора ЗОЩФЗН О. Грiн

6't-ъЦФ;jа
зi"7-zж\

,- 'о ,--i.-lB ъЧ аЧ
3pfxl| - |." .z

Вiд iMeHi працiвникiв К. Федека

в



Додrток.ItL]
до Ко:rеrсrrвпого догоrору

Br 2022-2026 рош

плАн
комплексних заходiв з охорони працi на 2022 piK

л}
п/п Наймеrування заходiв Строк впконання Впконавець
l. Щорi.пlо проводити шrапiз стану

охорони працi за попереднiй piK та
виконанЕя ,,Гtпдту комплексЕю(
заходiв з охорони працi"

сlчень
Заступник директора

цептру

) ,Що укладапня нового колективного
договору пi,щотувати пропозицii до
роздilry,,Охорона працi"

грудеяь
Заступник директора

центу

l3. Провести пi.щотовку автотанспорту
до проведеIпrя технiчного огляду KBtTeнb

Щиректор центру

4. Проведення медиIшого огляду та

ст!lх}ъання водй центру чи людини
я<а вiдповiдапьна за автомобiль

березепь
.Щирекгор центру

5. Здiйснювати обла,дншrня робо.пrх
мiсць працiвtшкiв

щомrсяця Заступник дирекгора
центру

о. о.
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У цьому dozoBopi пропуперовано,

о

QjrH о ;

О. Грiн

печаmкою


