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l. зАгАльнI положЕIIIlrl

1.1. Мета укладання колективного договору.
1. l. I. Колективний договiр (да.,ri - flоговiр) укладено з метою регулювання
виробничих, трудових та соцiально-економiчних вiдносин, посилення
соцlального захисту працiвникiв Комунального закладу <.Щитячо-юнацька
спортивна школа Nsl м. Ужгород>> УжгородськоТ MicbKoi ради (далi КЗ
(ДЮСШ J,,lb l м. Ужгород>).
1.1.2..Щоговiр мiстить зобов'язання cTopiH, якi його укJI€rли, щодо створення

працlвникlв.
l .2. Сторони договору та ix повноваження.
I.2.\. Колективний договiр укладений мiж Комунальним закладом
<,Щитячо-юнацька спортивна школа Nэl м, Ужгород> Ужгородськоi MicbKoi
ради (надалi Роботодавець) в особi керiвника школи, з однiеi сторони, та
первинноЮ профспiлковОю органiзацiею Комунального закладу <ДЮСШ Nsl
м.Ужгород> УжгородськОi MicbKoi ради, В особi голови виборного органу
первинноi профспiлковоi органiзацii, з другоi сторони.
1.2.2. Сторони визнають повноваження одна одноi й зобов'язуються
ДОтрим)/вати принципiв соцiального партнерства: паритетностi
представництва, рiвноправностi CTopiH, взаемноi вiдповiдальностi.
конструктивностi та аргументованостi при проведеннi переговорiв
(консультацiй) щодо укладання ffоговору, внесення змiн i доповнень до
нього,, вирiшення питаЕь, що € предметом .Щоговору.
1.2.З. Щоговiр е документом, який гаранry€ захист прав та iHTepeciB кожного

умов для пiдвищення ефективностi роботи КЗ (ДЮСШ Ns l м. Ужгород>,
реалiзацiТ професiйних, трудових i соцiа.llьно-економiчних прав та iHTepeciB

працiвника КЗ (ДЮСШ Nэ1 м.Ужгород>. BiH визначае взаемовiдносини
i працiвникiв, сприяе удосконаленню навч€шьно-виховногороботодавця

процесу, забезпеченню i покращенню умов працi, побуту i вiдпочинку
працiвникiв, створенню умов безперервного росту ix квалiфiкацii i
педагогiчнот майстерностi, розвитку творчот iнiцiативи.
1.2.4. Договiр укладеttий вiдповiдно до Закону Украiни <Про колективtлi
договоi]и i угоди>, Кодексу законiв про працю Украiни, Закону Украiни <про
гrрофесiйнi спiлки, ix права та гарантii дiяльностi>, чинного законодавства
Украiни та рiшення зборiв працiвникiв КЗ (ДЮСШ Nч l м. Ужгород>.
1.2.5. Збори колективу € правомочними, якщо на них присутнi бiльше нiж 50
вiдсоткiв штатних працiвникiв кз (дюсш Лъ1 м.ужгород>. Рiшення
приймаються вiлкритим голосуванням бiльшостi голосiв прачiвникiв. якi
присутнi на зборах.
l .J. TepMiH лiI логовору.
1.3.1.!оговiр укладено на 2022-2026 роки. Пiсля закiнчення зазначеного
строку ffоговiр продовжу€ дiяти до укладення нового. !оговiр набувас
,Iltlttlo(, Ii r ;tllя iiого tt;rttйltл гrrt taгlrlbllllMlt зriорамll пр:ItLiвttикiв,
l,З.2. CToporrII вступаIоть у IIереговори з уIiладаIIIIя IIового f{оговору rrc
пiзнiше нiж за два мiсяцi до закiнчення строку дii !оговору.



1.3._3. Щоговiр зберiгас чиннiсть у разi змiни складу, структури. найменування
КЗ (ДЮСШ Л!l м. Ужгород>.
l.з.4. У разi реорганiзацii КЗ (ДОСШ Nsl м. Ужгород> Щоговiр зберiгае
чиннiсть протягом строку, на який його укладено, або мо*" Ъуr,
переглянутий за згодою CTopiH.
l..].5, ) раLзi зплirlи I]J|llcll1.IK:t КЗ ((ДlОСlll -Nr l м. Y;rtr.o|lo;t,) tll,iII]lic.I.b l[ог<_lвсlру
збеllil,асться Ill)отягом строку його дiТ. аJе не бi;lьше одltого року. У чей
перiол Сторони повиннi розпочати переговори про укладення нового чи
змiну або доповнення чинного flоговору,
l.з.6. У разi лiквiдацiТ КЗ (ДЮСШ Nsl м. Ужгород) Договiр дiе протягом
усього строку проведення лiквiдацii.
1.4. Сфера дii.Щоговору.
1.4.1. Положення !оговору поширено на Bcix працiвникiв КЗ кДЮСШ Jфl
м.Ужгорол>. нез€Lпежно вiд того чи е вони членами первинноi профспiлковоi
органiзацii, та е обов'язковими як для Роботодавця, так i для працiвникiв.

нормативним актом, його норми i
i с обов'язковl,tми для виконання

1.4.2. Сторони визнають .Щоговiр

1 трудовl договори, що укладають з
м. Ужгород>)., не повиннi погiршувати

по,Ilо)(сIl] lя лtlотt бсзпосерс:tl tьо
Irrlбо,r,одавllем i працiвlIиками.
1.4.З. Положення flоговору, як
працiвниками КЗ (ДЮСШ J\Ъ l
становище працiвникiв порiвняно з нормами чинного законодавства.
Положення !оговору i трудових договорiв, що обмежують права i гарантiТ
працIвникlв порlвняно з чинним законодавством, е недiйсними.
l .4.4. Невiд'емною частиною Щоговору с додатки до нього (.Щодатки).
1.5. Порядок внесення змiн та доповнень до Договору.
1.5.1. Змiни та доповнення до .Щоговору вносять за потреби лише за взаемною
згодою CTopiH. IJi змiни та доповнення не можуть погiршувати умови працi,
ii оплату i охорону в порiвняннi з дiючим законолавством, f{оговором.
Зацiкавлена Сторона письмово повiдомляс iншу Сторону про гlочаток
проведення переговорiв (консультацiй) та надсилае своi пропозицiТ. Rруга
Сторона протягом семи днiв з дня ix отримання розпочинае переговори.
1.5.2. Пiсля лроведення попереднiх консультацiй i переговорiв та досягнення
взасмноi згоди щодо змiн i доповнень, рiшення про внесення змiн та
доповнень до Договору схвш]юють загальнi збори працiвникiв.
1.5.З. Жодна зi CTopiH протягом дii.Щоговору не може в односторонньому
порядку приймати рiшення про змiну дiючих положень, обов'язкiв за
.Щоговором або призупинити ix виконання.
l .6. Ознайомлення працiвникiв з .Щоговором.
1.6.1 , Пiсля пiдписання flоговору Роботодавець протягом п'яти робочих днtв
тпi)а/,.ус !оговilэ iдоводить його до вiдома Bcix прачiвникiв КЗ KIIOCtU Л!r t

ir.t. У;tгород> пiд пiдпис.
1.6.2. У подальшому Роботодавець забезпечуе ознайомлення прийнятих
ttрачiвникiв l lol овором пiд пiдпис.
1.6.З. Змiни та доповнення до Щоговору доводяться до вiдома працiвникiв у
порядку передбаченому пунктами 1.6. l, 1.6.2.
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:,(]'Гt]()I'I'.lllIrI }'NtOl}i{.,Irl ЗАБIatIIl].LIЕllllrI /i(lЯ.,;ILllIСТ-l,.I.r\розtsитку спортивно[ школи
2. 1 . Роботодавець зобов'язу€ться:
2, L L Вiдповiдно до статутних завдань сво€часно та у повному обсязiзабезпечувати працiвникiв спортивноi школи матерiально-технiчними
ресурсами, необхiдними для виконання працiвниками йоiх обов'язкiв, тастворювати належнi умови прачi.
2,1,2, Вдоскон€чIювати систему матерiального i нематерiа.гrьного заохоченняпрацiвникiв з метою пiдвиtllення продуктивностi прЙi. рацiонал"но.о ,а
Ou(iI/U]llIJo1,o l}и *op и cl,al] tll сlбltалllаrtняt, шtатерiалыrttх та iнших pecypciB.
2,2. Прачiвrrrлкtl зобов'язуtоться:
2,2, l , lJбайливо ставитися до майна КЗ (ДЮСШ ЛЪ l м. Ужгород), ощадливовикористовувати виробничi ресурси та MaTepia.,TbHi цiнностi.].].]. Використовувати 

"члuпi у pornopro*.nn, обладнання. TexHiKy.транслортнi засоби та iнше майно Роботодавця лише в iHTepecax спортивноi
школи.
2.2.з. Утримуватись вiд органiзацii страйкiв пiд час лii !оговору за умовивиконання Роботодавцем його положень.
2.З. Сторони зобов'язуються:
оперативно вживати заходiв щодо чсунення передумов виникнення
li(].ilcK'I It|]|J|lx l'Ilудових ctlo1liB (Koгrri1,1liK.r.iB). У 1lазi ix I]иIl1,1кtlеtIIJя пI)аl.нуl.и
tз;,lегу.пtовангltI споl)у tIU]яхOм прI.1мирних пl)оцедуI) у поря.Ilку. вI-1значеному
законодавством, без призупинення дiяльностi КЗ (ДЮСШ J\ч l м. Ужгород>.

3. зАБЕзпЕчЕннrI зАЙнятостI
J. СторониJ. Lторони домовилися:
3.1. Вiдповiдно до Закону Украiни <Про зайнятiсть населення>. iншихзаконодавчих akTiB Украiни здiйснювати узгодженi заходи щодо
забезпечення зайнятостi працiвникiв.
З,2. Роботодавець визнача€ кадровУ полiтикУ за принципом piBHocTi трудових
Ili-1:]I] ,\,(]ix г,llомitдяIl llезji lc;l(Iti l Bi,1 похl ),.t)I(еItttя. соllilt.пьllого i майновоtю
cTaIlv. llacoIJol' та ltацiоttаtыlоi лрri н aJIerI(tiocTi. cTar.i. MtoBtt^ ttо;liт.ичних
ttоt,"lялiв. релiгiйних переконаllь. ролу i характеру занять. мiсчя про;кивання
ra iнших обставин як при прийняттi на роботу. так iпри просуваннi по
службi.
3.3. !иректор КЗ <!ЮСш лъl м.Ужгород> не може бути звiльнений без
згоди зборiв працiвникiв школи,
3.,{. Кожен працiвник мас особисто виконувати cBoi обов'язки, працювати
сумлiнно та якiсно; свосчасно виконувати накази, розпорядження та локмьнi
нормативнi акти Роботодавця, зокрема, дотримувати Правил внутрiшнього
трудовогО розпорядку, вимог нормативних aKTiB з питань охорони працi i
]ii]()l tIJl()rltc7l(Iloj' бсзtlсlttt; tteI,aijtlo налава1 tI tIa l]имоI.у Роботодавця звi.ги про
пllкоI LllIIiЯ cBoj'x обов'яЗкi ll та ви коllистаIl ня робочсrго .lacv,
]._5, lз rчrетою оцiнки професiйного рiвня r,ренерiв-викладачiв. згiдно Наказу
MiHicTepcTBa у справах ciM'i, молодi та спорту Украiни вiд 06.09.20 l0 р.Л!
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30З8 <Про затвердження Положення про пiдвищення квалiфiкацiТ TpeHepiB
та iнших фахiвцiв у сферi фiзичноi культури i спорту>, один раз на п'ять
poKiB проводиться пiдвищення квалiфiкацii шляхом вдосконалення ix
професiйноi майстерностi за рахунок коштiв Роботодавця, та один раз на
tlотrlри ]]оки - атестацiя TpeHepiB за ix результативними показниками (згiдно
Наказу Мiнмолодьспорту вiд lЗ.01.20 l4 р. ЛЪ 45 (зi змiнами) <Про
затаердженнЯ ПорядкУ проведеннЯ атестацii TpeHepiB -викладачiв >).
3.6. Роботодавець забезпечуе повну зайнятiсть працiвникiв, якi перебувають
у трудових вlдносинах з установою, а у випадку простоТв не з вини
прачiвникiв, оплату проводити в розмiрi заробiтноi плати, встановленоi в
штатному розписi та тарифiкацiйному списку тренерiв-викладачiв.
При введенi карантину та запровадження обмежуваJIьних протиепiдемiчних
заходiв з метою запобiгання поширенню на територii Украiни або MicTa
Ужгород гостроi респiраторноi хвороби COVID-I9, спричиненоТ корона
BipycoM SARS-CoV-2 або iнших захворювань Роботодавець в межах чинного
закоIlодавства розглядас моlttливiсть застосуванFlя дистанцiйноi роботи та
1lоботи на дому з оплатою в повному розмiрi заробiтнот плати, встановленоi в
штатному розписi та тарифiкацiйному списку тренерiв-викладачiв.
3.7. У випадках, запланованого звiльнення працiвникiв у зв'язку iз змiнами в
органiзацii виробництва i працi (з пiдстав, передбачених п, 1 ст. 40 КЗпП)
Роботодавець попереджае працiвникiв персонально про майбутне звiльнення
не,пiзнiше, нiж за два мiсяцi. При цьому Роботодавець пропонуе працiвнику
iншу роботу за вiдповiдною професiею чи спецiальнiстю, а за вiдсутностi
такоi роботи або вiдмови вiд Hei працiвник працевлаштовусться самостiЙно.
При звiльненнi з пiдстав, передбачених пунктом 1 cTaTTi 40 КЗпП,
працiвнику виплачують вихiлну допомоry у двократному розмiрi
середrrl,омiсяч l tого заробiтку.
При звiлыlенi працiвникiв у зв'язку iз змiнами в органiзацii виробництва i
працi враховусться переважне право на заJIишення на роботi, передбачене
статтею 42 КЗпП та iншими законодавчими актами.
З.8. У зв'язку зi змiнами в органiзацiТ виробництва i працi також можуть бути
суттсво змiненi умови працi працiвника КЗ (ДЮСШ JФl м. Ужгород> при
продовженнi роботи за тiею ж спецiальнiстю, квалiфiкацiею, посадою. Про
змiну iстотних умов праui - систем та розмiрiв оплати працi, пiльг, режиму
роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, сумiщення
професiй, змiну розрядiв й найменування посад тощо - Роботодавець
персонаJlьно повiдомляе працiвника не пiзнiше нiж за два мiсяцi. Якщо
ll1llrttitзltt.tK IIс, згодеll Il родоl])i(увати роботу в IIових умовах.,груловий договiр
I]рtlпIlIlясться вiдповiдIrо до пуllкту (l ста,гтi 36 I(ЗпГl з вtlIIлатою вихiдноi
доIIомоги у двократному розмiрi середньомiсячного заробiтку,
3.9. У разi попередження Роботодавцем працiвникiв про
скороченням штатiв, при лiквiдацii або реорганiзацiТ
працiвникам надасться до 5 годин на тиждень робочого часу для пошуку
новоi роботи iз збереженням заробiтноi плати за рахунок коштiв закладу.
З.l0. У разi вивiльнення працiвникiв у випадках змiн в органiзацii роботи

1х звlльнення за
закладу, таким

установи i працi враховуеться переважне право на заJIишення на роботi,



передбачене законодавством, та проводиться першочергове скорочення
вакансiЙ та сумiсникiв.

4. оплАтАпрАцI

J []1,оllп;111 _I(o1,1ol]tIJIIJcя:

-1 l ||цlrl1,1.1 .IcllаiilUlI(l|,) i JUIoljinH1ll {, 11егуJIн,UllllIlя olIJlll Ill працi. llpaB
працiвникiв на оплату працi та iх захисту визначасться Кодексом Украiни
про працю, Законом Украiни (Про оплату працi) та iншими нормативно-
правовими актами.
4.2. Посадовi оклади (тарифнi ставки, ставки заробiтноi плати) з l сlчня 2О22
року розраховуються виходячи з розмlру посадового окладу (тарифноi
ставки) працiвника 1 тарифного розряду, встановленого на законодавчо
визначеному piBнi.
У межах затвердженого фонду оплати працi забезпечу€ться диференцiацiя
заробiтних плат праuiвникiв за рахунок встановлення доплат, надбавок.
п 1l,-,pl ]i'.1 

,з:rгIе;кгtо вiд :

- clcjtaлllr]ilTi. l l r J t t t l l l l i i l i t .l l l , t l , l сl t,i ,t,lt

- rtB:r,r i<Рiкацii гtрацiвника;
- резул bTaTiB прачi прачiвника,

умов ви l{( ,lIyualroi' роботи:

4.З. Нормування i оплата працi, встановлення форм, системи, розмiрiв
заробiтноi плати та iнших видiв трудових виплат (доплат, надбавок, премiЙ
та iншi) здiйснюеться на пiдставi Законiв та iнших нормативних aKTiB
УкраТни, Положення про премiювання та цього .Щоговору в межах
бюджетних асигнувань i позабюджетних доходiв.
4.4. Розмiри надбавок, доплат до посадових окладiв (ставок заробiтноi плати,
тарифних ставок) для працiвникiв, встановлюються в межах фонду оплати
пlэаui згiдпо наказу MiHicTepcTBa Украiни у справах молодi та спорту вiд 2З
псресIlя ]00.ý г Л'! 2097 ,,Про впорялкування умов оплати праui праuiвникiв
бюджетних установ, закладiв та органiзацiй галузi фiзичноi культури i

спорту) (iз змiнами i доповненнями) (.Щодаток 1).

4.5. Розмiр заробiтноТ плати за повнiстю виконану мiсячну (годинну) норму
працi не може бути нижчим за розмiр мiнiмальноТ заробiтноi плати.
якщо нарахована заробiтна плата працiвника, який виконав мiсячну норму
працi, нижча законодавчо встановленого розмiру MiHiMarrbHoi заробiтноi
плати,, Роботодавець проводить доплату до рiвня мiнiмальноi заробiтноi
плати. Доплату виплачують щомiсяця одночасно iз заробiтною платою.
У разi роботи на умовах неповного робочого часу, а також при невиконаннi
;l:,l,tltit,lItlKov у повному обсязi мiсячноi' (rодинноl') Ho1,1vtt праtti мittiмалыtч
,lalrrrбi,1-1lv IIJl;I,I ,v b}l.tIlJIatIyl()I,b проIlорцiйно ло BltKoHaHol'tlo1lbttl lt1-1aцi.

j.tl. Заробirна плата пiдлягас iндексацii у встановленому законодавством
порядку.
4.7. Роботодавець забезпечуе своечасну i в повному обсязi виплату
заробiтноТ плати.
4.8. Виплата заробiтноi плати здiйснюеться в робочi днi за першу половину
мiсяця - l2-го числа поточного мiсяця. за другу половину - 27-го числа
поточного мiсяця шляхом перерахування коштiв на банкiвську картку . У
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випалку коли днi вип..Iат збiгаються iз законодавчо встановленими
святковими та неробочими днями,, виплати здiйснюються напередоднi таких
Днiв.

Аванс видаеться штатним працiвникам КЗ (ДЮСШ Nsl м. Ужгород), в
cyMi не менше 40 вiдсоткiв зарплати, а працiвникам за сумiсництвом - за ix
заявою.
4,9, Працiвникам нада€ться за Тх бажанням щомiсячнi витяги з розрахунковоi
вiлtlмttlс,l i rro заllобi,гнiй гlла.гi tlllацiвника.
1, l0. Вiдп<lвiдно до пл.6 п.2 Наказу MiHicTepcTBa УкраТни у справах молодi та
c]lopTy N2097 вiд 2].09.2005р. iз змiнами та пп.6 п.4 постанови кМУ Л9 l298
вiд З0.08.2002р. iз змiнами, виплачувати BciM штатним працiвникам
матерiальну допомогу на оздоровлення до вiдпустки в розмiрi одного
посадового окладу та матерiальну доломогу для вирiшення соцiально-
побутових питань в розмiрi одного лосадового окладу.

Зазначенi види матерiальноi допомоги виплачуються в межах фонду
оплати працi.
4,1l. З метою посилення матерiального заохочення працiвникiв щодо
пi.lпиlttеttIlя е(lективltостi та якостi робiт v спортивнiй rrlколi премiювати
ttllatliBltl,tKitl v ]\,,е)ках ,lbtltljlv tlгllllt,l и llparri. I-I1lervrii lIltilахоIJчtоl.ься ltрацiвшикапl
lllt гtlдс,;,авi llсlложення л1-1о лремiювання (f{одаr.ок 2). В окремих випадках
може бути виплачена одноразова премiя за виконання додаткових завдань на
пiдставi наказу керiвника школи.
1.12. Фонд матерiального заохочення (премiювання) плануеться в розмiрi,
визначеному нормативними документами, але не менше 5 вiдсоткiв фонду
оплати працi.
4.13. За час вiдряджень Роботодавець зберiгае за працiвниками середнiй
заробiток за робочi днi.

5. РВГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВIДНОСИН

_<. (-Ttlllclttt r доNiовrIл tlcrI:
_r. I . Питання трудових вiдносин працiвникiв регулюються Кодексом законiв
про працю Украiни, Законом Украiни uпро культуру), iншими
нормативними актами Украiни.
5.2. Умови, що включаються до трудових договорiв, не можуть погiршувати
становище працiвникiв порiвняно з чинним законодавством, колективним
договором.
5.3. Роботодавець не мае права вимагати вiд працiвникiв КЗ (ДЮСШ ЛЪl
м.Ужгород>> виконання робiт, не передбачених трудовим договором.
Робот,tl/lа ве Llb поtsинеIJ розробити та затвердити для KorKHoi посади (професii'),
перелбаченоi'lIlтатгlим р()зписом. посалов}, (робочу) iHcTpyKItiltl. озtrайомити
л;lartiBtlttKiB з лосадовими (робочими) irrструкчiями. У посадовiй (робочiй)
iнструкцii може бути передбачено виконання одним з працiвникiв обов'язкiв
iншого працiвника у випадках тимчасовоi вiдсутностi останнього (хвороба,
вiдпустка, вiдрядження, тощо). При покладаннi таких додаткових обов'язкiв
на працiвника Роботодавець повинен враховувати реальнi можливостi iх
виконання: квалiфiкачiйнi вимоги та завантаженiсть працiвника. Оплату
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виконання додаткових обов'язкiв Роботодавець провадить вiдповiдно дозаконодавства про працю.
5,4, Вiдповiдно до ст.22 Закону Украiни <Про професiйнi спiлки, ix права та
гараlt,гit дiялыtостi>. у разi якщО роботодавець плануе звiльнення працi"никiв] причин економiчного. технологiчного. структурного чи аналогiчного
характеру або у зв'язку з лiквiдацiею, реорганiзацiею, змiною форм власностi
установи, BiH повинен завчасно, не пiзнiше як за три мiсяцi дЪ намiчуваних
звiльнень' надатИ первиннiЙ профспiлковiй органiзацii iнформацiЮ щЙо цихзаходiв, вкJтючаючи iнформацiю npo .rр".r"rй наступних i"iл"rеr", кiлькiстьi категорii працiвникiв, яких це може стосуватися, про термiни проведення
звiльнень, а також провести *оraуп"auцiТ з первинною профспiлковою
органiзацiею про заходи щодо запобiгання звiлiненням чи зведенню ix
|]11"o.ri до MiHiMyMy або пом'якшення несприятливих наслiдкiв будь-яких
з вlль}lе н ь.

6. рЕжим прАцr тА вIдпочнку
6. Сторони домовилися:
6, I. Робота проводиться за 5-денним робочим тижнем з тривалiстю 40
годин на тиждень, а для тренерiв-викладачiв за 6-денним робочим тижнем
згИно ПравИл внутрiшньОго розпорядку лля прачiвникiв kЗ <ДЮСШ Ns1
м.Ужгород> (Додаток 3).
6.2. . Штатним тренерам-викладачам щорiчна вiдпустка надасться у лерiод
лiтнiх канiкул тривалiстю 42 ка.,,rендарних днiв (24 календар"их д"iв"основна
чсlrгоI]а вiлпустка * l8 календарних днiв додаткова вiдпустка за особливий
,(ullilKtelr llparlil. Трснеl)а\l-вl,кJIа-lачам. якi пI):lItlо|O|ь ,rlr t.умiсництво]\l.
rrtopi,ttta чергова вiдпустка нада€ться у перiод лiтнiх канiкул трива,riстrо 24
ка.ltенларних днiв.
6,З, Щорiчна основна чергова вiдпустка тривалiстю 28 календарних днiв
надасться: директору, заступнику директора з навчаJIьно-тренува,rьноi
роботи, заступнику директора по адмiнiстративно-госrrодарськiй- роботi,
lнструктору-методисту, секретарю-друкарчi, лiкарю, головному бухгалтеру,
бухга_лтеру (з дипломом магiстра) I категорii.

щорiчна чергова вiдпустка тривалiстю 24 календарних днiв нада€ться:
сJюсарю-ремонтнику, прибиральнику виробничих примiщень, сторожу,
п i. iсобl IoMtv 1lобiTlll,tltv.
rl_i. Налава,l,и лолатliоl]) UIlЛl]ЧУtsаНу вlдllусrку Ja ненормований робочий
:ettb тривалiс1,1о до 7 календарних днiв дирек.l.ору, заступникам директора,
го.,1овному бухгалтеру, iнструктору-методисту, яка може приеднуватись до
ocHoBHoi черговоi вiдпустки чи надаватись окремо на протязi року за заявою
tlрацiвника згiдно ст.8 Закону Украiни <Про вiдtlустки> .

6.-ý. НадаваТи додатковi оплачуванi вiдпусткИ тривалiстЮ до З-Х Лнiв у
внпадках: укладення шлюбу; при народжен Hi дитини; при шлюбi дiтей; у разi
crlepTi одноГо з подружЖя або близьКих родичiв (батькiв, сестер, братiв i
:iтей), не враховуючи часу на проiЪд в кожному окремому випадку; у лерший
JeHb навчаJIьного року матерям або iншим особам, що виховують школярiв

( l вепесня) за рахунок власI{l-{х коштiв
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('I't,allt lацtТ: rtраuiвникам якi мають лiтей-учнiв Uипускних t<ласiв середнiх
загальноосвiтнiх навчальних закладiв, у день свята костаннiй дзвоник>
робочиЙ час скорочено на З години зi iбереженням середнього заробiтку;
також надавати в обов'язковому порядку за бажанням працiвника вiдпустку
без збереження заробiтноi плати на весiлля, поховання, догляд за близьким
по KpoBi або по шлюбу, тощо, вiдповiдно до ст.25 Закону Украiни <Про
вiдпустки>.
6.6. Працiвникам надаються соцiальнi вiдпустки, передбаченi
законодавством.
6.7. L}iдлустка без збереження зарплати
законодавстl]а.
6.8. Черговiсть надання вlдлусток

нада€ться згiдно дiючого

\J..,. --rýpl uБlulь надання вlдлусток визначаеться графiками, якi
затверджуються роботодавцем за погодженням з первинною профспiлковою
органiзацiею до 20 сiчня поточного року.

7. охоронА прАцI

7.Сторони домовилися:
7.|. Забезпечення безпечних умов працi е обов'язком Роботодавця.
Роботодавець забезлечуе робочi мiсця належними засобами праlri,
iнстр-чl;цiяпtl,t з охорони праui. створюс нале;кнi сагliтарно-побутовi умови.7.]. IInartirlrrrlK1.1 мають ttllaBcl вiлмови,гись вiл дору,rенсli робсlги, якщо ttiл часjl викоt'ання склада€ться ситуаuiя, небезпечна для iхнього /к }.l TTrl .га здоров'я
(якщо TaKi умови прямо не передбаченi трудовими договорами). а також для
;киття i здоров'я iнших людей та оточуючого середовища.
].з. Роботодавець забезпечуе виконання комплексних заходiв щодо
досягнення встановлених нормативiв безпеки, гiгiени працi та виробничого
середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi., запобiгання
випадкам виробничого травматизму, професiйним захворюванням i аварiям
(Додаток 4) згiдно статей 19,20 Закону Украiни <Про охорону прачi>> вiд
1,1.10.1992 Л'9 2694-хII (зi змiнами) та iнших нормативно-правових aKTiB з
пllтаIll, охороlIи праui, а тако;,к право працiвникiв на безпечнi та нешкiдливi
.,ltoBl.t праtli. пiльги та компенсацii, соцiальний захист у разi ушкодження
i.x н ього здоров'я.
7.1. Роботодавець систематично проводить iнструктаж (навчання)
праuiвникiв з питань охорони працi. протипожежноi' охорони,
7.5. okpeMi працiвники забезпечуються спецiальним одягом та iншими
засобами iндивiдуального захисту вiдповiдно до нормативних aKTiB про
охорону працi. Роботодавець забезпечуе працiвникiв технiчно-
обслуговуючого та медичного персонму спецодягом та засобами
iн.rивiлушrьного захисту; вида€ чи прода€ тренерам-викладачам Кз к!юсш
_\ l \t.Уrкгоро.tt> y вiдповiдностi до чинного законодавства спортивний одяг
]l] l]l\l,i,rl лJIrI Ilроl]едеIlIlя lIаача,,lыlо-трсlJуI]аJlыI их ]аняl.ь.
- 

". Роботолавець забезпечус придбання та регулярне укомлJIектування
\lе.]tlчних аптечок.
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7.7. РОбОТОДаВеЦь забезпечч€ пппRёпёL'IJо n-. ,Ь.
працiвникiвtпоп"о.оп"'J.'J';:ýilff;;Н].ф.';1х'НЖ",Т"fr:хТ;#;#;
кпро охорону працi> виходячи iз бiнансових можливостей школи.

8. СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦIВНИКIВ КУЛЬТУРИ
,,'' l ( JГollIl .l()\]()ВllЛИсrI.
8.1. Проводити оздоровчу та культурно-масову роботу з працiвниками.
8.2. Забезпечити проведення оздоровчоi кампанii серЙ дiтеИ пр"ч*rr-i"
8,3, Надавати матерiа-,чьну. допомогу чи премiю працiвникам при звiльненнi узв'язку з виходом на пенсiю. У разi звiлйення у зв'язку. ur*ooo, на пенсiю(ст, З8 Кзпп) протягом бюджетного року з дати настання права на пенсiю.працiвнику виплачують матерiальну допьrо.у в розмiрi до двох посалових
окладiв (мiсячних тарифних ставок ).

Надавати додатково матерiальну допомогу на поховання в розмiрi нени;кче вiд прожиткового MiHiMyMy лr" прuч.rдчтних осiб.'illltla,tetli. вили матерiал1,1Iоt' лопомоги Bl.i пл atl,Vlol.Lcrl за 1lахунок tРоr,rлу
L\ ГI.'Iill L II]]alI ti.

9. ГАРАНТIЯ ДIЯЛЬНОСТI ПРОФСПIЛОК

9. Сторони домовилися:
9, l, Роботодавець визнае.первинну профспiлкову органiзацiкl, створену напiдставi ст. Зб КонституцiТ Украi"", .r. 2а3 Кодексу законiв про працю
Украiни.
9.2. 

.роботодавець формуе своi вiдносини з первинною профспiлковою
ОРГаНiЗаЦiСЮ У вiдповiдностi з главою XVI кодЪксу ,u*опЙ npn ,,puu,
}'ripairlr.r i гIовалiас iT закоltllч дiяльгliсть.
9..]. [)обоr,одавець цомiсячttо i безопла'но утl)иму€ iз заробiтноi плати
прачiвникiв, якi с членами винноi профспiлковоi органiзацii, ,u n.p.puro"y.
на рахунок ппо кЗ (ДЮСШ 

"},l!l м.Ужгород> членськi профслiлкоЪi внескиJза наявностi письмових заяв працiвникiв (ст.42 ЗакБну УкраТни <Про
професiйнi спiлки, ix права та гарантii дiяльностi).9.]. Враховуючи специфiку роботи КЗ (ДЮСШ Nll м.Ужгород>, збори
первинноi профспiлковоi органiзацii та працiвникiв школи можуть проходити
в робочий час.
9,5. Вiдрядження членiв первинноi профспiлковоi органiзацii для участi в
certiHapax, нарадах, конференчiях чи iнших заходах проводити за рахунок
i{L)i_i]Ti l] tlервинt loi про(lспiлковtli' органiзацii.

I'обо,год:tвець надас ППО кЗ (ДЮСш Лrr I м.Уztгорсlд> сейф, lrpaBo
,iезкоштовного користування майном та телефоном.
9.1. Членам виборних органiв первинноi профспiлковоi органiзацii, не
звi.-lьненим вiд своiх виробничих обов'язкiв, надавати на умовах, що
вliзначаються колективним договором, вiльний вiд роботи час iз
збере;кенням середньоi заробiтнот плати дJIя виконання громадських
обов'язкiв в iHTepecax працiвникiв школи, аJIе не менше нiж 2 години на
TIlr,t(JeHb.
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9,8, Спрl,rятl,r навчаlIIllо кад.|iu 
]а активу первинноi'профспiлковоi органiзачii,

ttiлвищенню ix квалiфiкацii. На час профспiлкового навчання працiвникам,
обраним 

.__ 
до скJIаду виборних 

-орЪанiв 
первинноt профспiлковоi

органiзацii, надавати додаткову вiдпустф тривалiсЙ до О п-""дчЪпrr, дпi"iз збер_еженням середньоi заробiтноi nn"r" .u рахунок роботодавця на умовах,передбачених колективним договором.

10. зАключнIположЕння
l 0. Сторони домовилися:
lt),l , Робото,ltавець та первиIJна профспiлкова оргаlliзацiя в рiвнiй Mipi несуть
вiлповiдальн icTb за виконання умов !оговору, зобов'язуюi,,со пр"Йrаr" 

".irrсtlбхiднi мiри для ix виконання.
l0.]. Контроль за виконанням {оговору здiйснюсться дiючою
двосторонньою комiсiею.
ltl.j. l[o складу KoMicii вiд роботодавця входять директор та бухгалтер, а вiдпервинноi профспiлковоi органiзацii - голова та l члЪн первинноТ
профспiлковоi органiзацii.
l!.4. Комiсiя збираеться при необхiдностi, arre не рiдше одного разу на
пlврlччя, для розгляду питань, пов'язаних з виконанням !оговору.

!оговiр пiдгtисали:

жгород)

дАр

7 rрудня2021

Голова

оfiЁtЦ?ffiдр
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Погоджено

Додаток ЛЬ l

до роздiлу 4.4.

жгород)

орогILl

Голова
ППо кЗ(

7 грудня 20

род)

дАр

розмIри
наdбавок, dоплаm do посаdовльt oщadiB

(сmавок заробimноt плаmu, mарuфнш сmавок) процiвнuкiв
КЗ кЩumячо-юнацька спорmuвна ulкола ,!lЬ l м. Уlкzороd>

Ns
п/п

наймеttчва1,1ня

Авки
високl досягнення у працl,
складнiсть, напруженiсть в

Розмiр

l

д" 50 '" "".aд"r*" окладу 1ставки |

заробiтноi плати, тарифноi ставки)

l5 % посадового окладу (ставки
lриr|lноi 9]9!{j]

окладу (ставки
lTнol плати. та Hol ставки

За
за

<За нии маи
За спортивне звання <Майстер
с п орту м i iкнаролtrого_дде9у))
За спортивне зва[lня <Майстер

Старший тренер-викладач
j вiддiлення з виду спорту

За спортивне
<Заслужений

за Почесне
< Заслужений

звання
тренер),

звання
працiвник

фiзичноi культури i спорту
Украiни>
Тренерам-викладачам за

роботу з групами спортивного
15 % посадового окладу (ставки
заробiтноТ плати, тарифноi ставки)

адосконаJIення та IJи що l

споDтивноl маистеDностl
доплАти

За науковий ступiнь доктора
н ачк
За начковии

20 % посадового окладу (ставки
заробiтноi плати, тарифноi ставки)

l5 % посадового окладу (ставки
заробiтноi плати ифноi ставки
20 % посадового окладу (ставки
заробiтноi плати, тарифноТ ставки)

25 0% посадового окладу

l 50% посадового окладу
кандидата на

стчпlнь

12
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) за виконання обов'язкiв
тимчасово вiдсутнього
працlвника, за сумiщення
професiй (посад)

до 50 % посадового окладу (ставки
заробiтноi плати, тарифноi ставки)

1 За роботу в нiчний час, якщо
вt,tций розмiр tle tlи зtt:tчеttо
зllliоl I одавством! за кожну
годину роботи з lO-i до 6-i
години ранку

40oZ посадового окладу

5 За використання в роботi
лезiнфiкувапьних засобiв, а
також працiвникам, якi
зайнятi прибиранням туалетiв

l0 0Z посадового окладу
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Погоджено
Голова

Додаток .,},l!2

ло роздiлу 4.1 l.

род)

гlн

Положення про премiювання працiвникiв
Комунального закладу <<Щитячо-юнацька спортивна школа Л{Ь I

м. Уrкгород>> Ужгородськоi MicbKoT рали

, _ l lоло,эlt:еt tl tst, п])() tt1-1е:ri.юваrtня lOLrJli - Гlоло.-усеllня) працiвнuкiв
b'rl v,|,t tcl,,t bHoZO закла()У 

'ДУmя|о-lоуIl_L|ька спор)muвttа t1.1.кола ЛЬ lM.. Yaceopoc1,1)',ж,zороdськО| MicbKol' pac)u (dапi кз фюсШ NeI лl.УасеоРоа, l porp.On"roна пidсmавi KodeKcy законiв пр() працю YKpaiHu, Закону yKpatHu;;i;;o-o.y
праt|iл mа вidповidно do посmановu iабiнеmу MiHicipiB YKpai:Hu BiOз0,08,20()2 р, lФ t298 <Про оплаmу працi працiвнuкiв на ocHoBi Сduноi.mарuфноi cimKu розряdiв i коефiцiснmiв-з оЬаmч працi працiвнuкiв усmанов,занtаdiв mа орzанiзацiй oKpeMux zапузей бюdэlсеmноi' сферu> (iз змiнсъtlч mаdоповненнямu, внесенuмч Посmановалlч Кабiнеmу'ЙrнЬmрiв iKpatHu1,
!1казll Мiнiсmерсmва YKpalHu у справах ciM'l:, мЬлоdi .о' ,nop.y Bio:,r_()Q 20()5 "ф 2097 кПро впслряd*у"о,rпо умов оплаmLt праtli пpat,liBttuKiB
'jr)o)l('c П1ll11x Ycl11.1lIOB. зсtкLtас)irl nru с,lrrr,,,iзZrlit|t .,а.,tузi rfliзttчttrll, t<y,пbtпllptt i
C1;{)P]]ly2 (iз зм iHal,tu.Bl leceHlL|,|l,t ltаказо,vr Мiнiсmерспlва Mo'ooi mа сп()рmу

'KpaiHu 
Bid 3 l,()8.2017 Р ,ф З5б9), Наказу Щерlсавноzо комimеmу YKpaiHu зпLlmань фiзuчноi' кульmурч i спорmу Bi() 29.12. j002 р, М 2В50

1.1

l. Загальнi полоя(ення

I-{e Положення визнача€ умови та порядок премiювання працiвникiв
КЗ (ДЮСШ Nчl м.Ужгород) з метою ,u"epiarr""o.o заохоченнrI на
полiпшення якостi та ефективностi роботи, посилення виконавчоi,
трУдовоi дисциплiни та вiдповiдальностi за доручену роботу.
!ане [lоложення е складовою частиною чинноi системи оплати лрацi
в КЗ <{ЮСШ Ml м.Ужгород>,
.Щiя ПоложеннrI поширю€ться на штатних працiвникiв КЗ (ДЮСШ
Nэl м.Ужгород)), а також на працiвникiв, якi працюють в КЗ (ДЮСШ
Nчl м.Ужгород)) на умовах сумiсrrицтва ,u 

""-* 
a"r"* умовах, як i на

працiвникiв за основним мiсцем роботи.

ППо КЗ( город)

7 
'рудп"
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1.7

1.6.

].j

1.4.

1.9.

l .l0.

1.8

Премiювання працiвникiв КЗ (ДЮСШ Nлl м.Ужгород) проводиться
вiдповiдно до iх особистого вкладу в загальнi результати роботи.Премirовання працiвникiв здiйснюеться на пiдставi nunu.y no КЗ(ДЮСШ }{Ь l м.Ужгород>, погодженого з головою виборного органупервинноi профспiлковоi органiзацii КЗ кflЮСШ Мl r.Vж.ороfu. 

--'

Премii встановлюються дир_ектором КЗ <ДЮСШ Nsl м.Ужгоой" ,uпогодженням з головою_ виборного органу первинноi профспiлковоi
органiзацii КЗ (ДЮСШ Nчl м.Ужгороi>. "

Iнлформацiя про премiювання ^ 
доводиться до працiвникiвКЗ (ДОСШ ЛЬ1 м.Ужгород)) в семиденний TepMiH.

Премiювадня керiвника КЗ (ДЮСШ Ml м.Ужгород>r здiйснюетьсязгiдно з Положенням за рiшенням органу вищого рiвня у межахнаявних коштiв на оплату працi (пункт-З iз змiнами, u"Ъ"ar"r"згiдно з Наказом MiHicTepiTBa мЪлодi та спорту Nч 249 вiд22.01..2.0|6 - застосовуеться з l грудня 20l5 року).Премii можуть виплачуватися звiльнениЙ працiвникам за перiод,
протягом якого вони працювали в КЗ <ДОСШ JSl м.Ужгород>.
Премii нараховуються за фактичrо 

"iдпрuц"ований робочий час умежах Е€цвного фонду премiювання та eKoHoMii бонду оплч"и працii

2.Впдп та розмiри премiй

За ознакою перiоdччносrпi вuплаmч встановлюються TaKi премii :

систематичнi - за пiдсумКами роботи за мiсяць (квартал, piK) за
встановленими критерiями якостi роботи;
разовi - виплачуються безвiдносно, або один раз; це можуть бути
премii до ювiлейних та пам'ятних дат, з нагоди свят' винагорода запiдсумками роботи за pik, за виконання важливих та особливо
важливих завдань, за виконання окремих доручень, за призовi мiсця
на змаганнях, оглядах-конкурсах тощо.
Премii виплачуються в грошовiй формi у вiдсотках до посадового
окладу конкретIrого працiвника.
Сума премii не обмежусться максим€шьними розмiрами. Розмiр
премii залежить вiд особистого вкладу працiu""*а " .u.-uni
результати роботи в даному перiодi.
премi'i', що мають систематичний характер, нараховуються за
фактично вiдпрацьований робочий час на вiдповiднiй посадi за
лерiод, за який Еараховуеться премiя.
премii, що мають систематичний характер, не нараховуються за
перiод знаходження працiвникiв у чiд.rу"r*аi u.i, видiв,
передбачених чинним законодавством (KpiM щорiчЕоi), rrr.ruaо"оi.
непрацездатностi, пiдтвердженоi лiкарняним листком або довiдкою
вiдповiдноТ лiкувапьноi установи.
У разi виплати середньоi заробiтноi плати за
премii, що мають систематичний характер,
lIаl)ахопуIо,гLся.

перtод вlдрядження,
за цей перiод не

].I

-.J

:.5
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2.7

2.8

2.9

j.l

Протягом строку дii дисциплiнарного стягнення, премii працiвникам
не нараховуються.

в окремих випадках може бути виплачена премiя за виконання
додаткових завдань на пiдставi наказу директора школи.

3. Порядок визначення фонлу премiювання

НаНа виплату премtй спрямовуються кошти фоrlду гrремirовання, який
формуеться як за рахунок планування TaKoi премii в кошторисi

прем iй

видаткlв на утримання установи, так i за рахунок eKoHoMii фонду
оплати працi, яка визначаеться як рiзниця мiж плановим фондомоплати працi' затверджениМ в кошторисi КЗ (ДОСШ Ml
м.ужгород> (зi змiнами вiдповiдно до законодавства) та сумою
фактичних видаткiв фоrду оппчrи працi за вiдповiдний перiод
наростаючим пiдсумком з початку року.

р€вl наявноl

J.- Фонд премiювання плану€ться в розмiрi не менше
працi та здiйснюеться в межах асигнувань
затверджених в кошторисi КЗ (ДЮСШ N9l

5% фонду оплати
на оплату працi,

м.Ужгород> на

J-J
вiдловiдний piK.
Фонд премiювання плануеться з
в розмiрi посадового окладу BciM

врахуванням щокварт€Iльноl премti
працiвникам школи.

-l. l критерii якостi роботи, за виконання яких передбачена виплата
сuсmемаmuчнuх премiй:

якiсне (сумлiнне), своечасне,
працiвниками КЗ (ДЮСШ N!
посадових обов'язкiв;

i в повному обсязi виконання
l м.Ужгород> планiв роботи та

plBeHb виконавчоi, трудовоi дисциплiни;
дотримання TepMiHiB та якiсне складання звiтностi, вiдсутнiсть
фiнансових лорушень.

Перелiк показникiв,, за невиконання яких може прийматися рiшення
про позбавлення систематичноi премii або депремiювання (у
вiдсотках) конкретних працiвникiв:

за невиконання або неповне виконання планiв роботи, ненiulежне

,l. Умови премiювання

виконання обов'язкiв, передбачених
iнструкцiею;
порушення виконавськоi дисциплi ниl
порушення технiки безпеки;
порушення труловоi дисциплiни, регламенту щодо органiзацiТ

!,)+__

посадовоtо(робочою)

використання робочого часу та режиму роботи.
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4.3 Показники роботи, за виконання яких передбачена виплата разов1lх

премiй:

високиt-l piBeHb спорТивних результатiв учrriв
мirкнародttих та всеукраiнських змаганнях

переможцiв та призерiв мiжнародних та

на офiцiйних

змагань);
пiдготовка спортсменiв-розрядникiв, кандидатlв у маистри

спорту Украiни. майстрiв спорту Украiни, майстрiв спорту

мiжнародного класу;
пiдгойв*а спортсменiв до складу збiрних команд областi та

Украiниl
особистий внесок в виконання планiв роботи та заходlв

КЗ (ДЮСШ Nl1 м.Ужгород). виявлення iнiцiативи в роботi;
високi поltазНики в роботi, багаторiчна праця в ycTaнoBl;

плiдна робота iз студентами ВУЗiв, якi направленi в КЗ <ЩЮСШ

Nll м.Уя<город) для проходження TpeHepcbкol практики;

з нагоди ювiлейних та пам'ятних дат (50, 60, 70 poKiB - лля

чоловiкiв; 50, 55, 60, 65,, 70 poKiB - для жiнок);

- до професiйного свята - .ц,ня фiзичноi культури та спорту; до

державних та релiгiйних свят (Новий piK, Рiздво Христове,

мiжнародний жiночий день, Великдень, .щень перемоги над

нацизмоМ у ЩругiЙ свiтовiЙ вiйнi (Щень перемоги), .Д,ень

НезалежносТi Украiни, Трiйчя, .Щень Конститучii Украiни, ,Щень

захисникiв та захисниць УкраТни, .Щень MicTa Ужгорол тощо),

llcllc.lrir< poзMipiB ol(pe]\lпx разовllх пlэемriii для r,реrtерiв-вltкладачiв

.1о.lасться (fiолаток l ).

(за пiдготовку
всеукраiнських
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додАток l
Що Положення про премiювання працiвникiв

Комунального закладу <Щитячо-юнацька спортивна школа Ns l
м. Ужгород> Ужгородськоi MicbKoT ради

Перепiк розмiрiв окремшr разовлtж премiй
,).tlt ,ttpe t t apig-B ttt<., t uDtt,tiB lu вuсокuй piBerlb cпopmuBtttlt рез.ульmаmiв

tt tt ot|l i lцi йtt ux MiltcttapoiH шr mа Bce.yKpait t с bl{rLy,JJII uJOt l l lя-l :

- I-j мiсuе на чемпiонатi cBiTy серел кадеr iB. юнакiв. юнiорiв. молодi.
дорослих в розмiрi до двох посадових окладiв за кожного учня ,

- 1-3 мiсце на чемпiонатi €вропи серед кадетiв,, юнакiв, юнiорiв,
молодi, дорослих в розмiрi до пiвтора посадового окладу за
кожного учня;

- 1-З мiсце на чемпiонатi Украiни серед молодi та дорослих в розмiрi
до одного посадового окладу за кожного учня;

- l-З мiсце на чемпiонатi УкраТни серед кадетiв юнакiв та юнiорiв
в 1lозмiрi до 0,5 посадового окладу за коiкного учня.
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Превила внутрiшнього трудового
Комунального

<<!итячо-юнацька спортивна
Ужгородськоi

Додаток NsЗ
до роздiлу 6.1.

Ужгород>

оропн

розпорядку для працiвникiв
закладу
школа J\lЪl м.Ужгород>
MicbKoi ради

погоджено
Голова

Затверджую
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l. Загальнi llолоiкеlllIя

l . 1 . Вiдповiдно до Конституцii Украiни громадяни Украiни мають
право на працю, тобто отримання гарантованоi роботи з оплатою працi
вiдловiдно до ii кiлькостi i не нижче встановленого державою мiнiмального
розмlру, включаючи право на вибiр професii, роду занять i роботи вiдповiдно
до покликання, здiбностей, професiйноi пiдготовки, освiти та з урахуванням
суспiльних потреб.

в навчально-виховному закладi трудова дисциплiна rрунту€ться на
свiдомому виконаннi працiвниками своiх службових обов'язкiв i е
гtсrlбхi,lttоlО yN,loвolo оргаrriзашiТ е(iекr,ивllоi пllацi i lla lJtlалы lо-тренувал ьного
гIроltссч.

'Грулова дисциплiна забезпечусться методами переконання та
заохочення до сумлiнноi працi. .що порушникiв дисциплiни застосовуються
заходи дисциплiнарного та громадського впливу.

l.]. Цi Правила внутрiшнього розпорядку (нада,ri <Правило)
поширюються на Bcix працiвникiв КЗ (ДЮСШ Nч1 м.Ужгород)) нез€шежно
Bi: форми найму на роботу, а також на Bcix осiб, якi налравленi в спор,l.ивну
шко.,Iу. включаючи перевiряючих.

l.З. Yci питання, пов'язанi iз застосуванням Правил внутрiшнього
розпорядку, вирiшуе директор спортшколи в межах наданих йому
1,1l_aBIJOI],]7ieIIJ). [t тако7i у I]ипаlIках. перелбачених чиIJt|им закогlолавством i

цtl\ll, Правилами. спiльнсl або за погодженням з виборrtим органом
первинноi лрофспiлковоi органiзацii.

2. Порядок прийняття i звiльнення працiвникiв

],l. Громаляни УкраIни вiльно обирають види дiяльностi. не
забороненi чинним законодавством, а також професiю, мiсце роботи,
вiдповiдно до освiти та cBoix здiбностей.

Працiвники спортивноi школи приймаються на роботу вiдповiдно до
чинного трудового законодавства.

2.2. Пllи прийrlяттi на 1lоботу Bci особи. якi гlра lLe вл аштовуються.
зобов'язаIti Iладати:
- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;
- паспорт, диплом або iнший документ про ocBiTy чи професiйну пiдготовку,
копii яких можуть завiрятися директором слортивноt школи l заJIишаються в

особовiй справi працiвника;
- особисту медичну книжку (медичний висновок) про вiдсутнiсть
протипоказань для роботи в дитячiй ycTaHoBi;
- письмову згоду на обробку персональних даних.

Вiйськовослужбовцi, звiльненi iз збройних сил Украiни, Управлiння
охорони Украiни, iнших вiйськових формувань, створених вiдповiдно до
]акоIlодавства УкраiIrи. та вiйсt,ltовозобав'язаlli Ilа.цають особисто вiйськовий
KBLт()к,

Особи, якi влаштовуються на роботу, що вимагас спецiальних знань,
зобов'язанi подати вiдповiднi документи про ocBiTy чи професiйну

20



пiдготовку (диплом, атестат, посвiдчення тощо), копii яких завiряються
l:Ill])cl(l]lI)oM спортивttоi ulколи iзалиtllаютl,ся в особовiГr справi пllаtцiвника.

lI;lи vt,-,пlt_itelltti т,llуllового логовоI]у lабtlроtl;l.rl,сlt l}иN]ага.гtl Bi:r осiб. якi
l].lllILuтоl]ую,l,ься на роботу. вiдомостi про iх партiйну. нацiонzt,tьну
ttринале;кнiсть та документи, подання яких не передбачене чинним трудовим
законодавством.

2.З. Посади тренерiв-викладачiв та iнших працiвникiв спортивноТ
школи замiЩуютьсЯ вiдповiднО до вимоГ ЗаконУ Украiни про ocBiTy, Статуту
КЗ (ДЮСШ ,\Ъ l м.УжгороД,l, Колективпо.о до.о"ору.

2..l, Працiвники КЗ <Д.ЮСш лъl м.Ужгород> можуть працювати за
сумiсництвом вiдповiдно до чинного законодавства.

2.5. Прийняття на роботу оформляеться нак€lзом директора спортивноi

Працiв1.1и кам. якl працIоють с порти Bt r iй tll колl.-.v. r rрс,цlrrгtиl\dlчl. )ll\l tl}JацlUtUlь в сliOрl.ивIIlИ tllКОЛl. ЗаПИС У ТРУДОВУ
кilIl/\к\,вiдомостей про роботу проводиться за балtанням праlliвtl1.1ка. fрудовi
кн}i,кки зберiгаються в працiвникiв.

договору;
Правилами внутрiшнього розпорядку та

- проiнструктувати працiвника з технiки безпеки, виробничоi caHiTapil,

!,становленому порядку на iншу роботу, керiвник спортивноi школи (чи
iftoBHoB:DKeHa ним особа)
- роз'яснити працiвнику
наявнiсть на робочому
шкiдlrивих виробничих факторiв та можливi наслiдки ix впливу на здоров'я,
йою права i компенсацii за роботу в таких умовах вiдповiдно до чинного

2.7. При прийомi працiвника на робоry чи переведеннi його в

зобов'язаний:
його права i обов'язки та iснуючi умови працi,
мiсцi, де BiH буле працювати, небезпечних i

j.: i, ]l1,.1_ latвс'Гl]а T:r Ko;tект,и внсlго
- ознайом и,ги пllацiвника з

L о.,-е кти BHt t м договороl\l :

гiгiени працi та протипожежноi безпеки.
2.8. Припинення трудового договору може мати мiсце лише на

пiдставах, передбачених чинним законодавством, та умовами,
передбаченими в KoHTpaKTi.

!иректор спортивноi школи не може бути звiльнений без згоди зборiв
прачiвникiв школи.

2.9. Розiрвання трудового договору з праuiвниками роботодавцем
..lоII\,скасться у виладках. пс.llс,дбачених чинниNl трудовrIill законоllавством та
\,\,оI]ами KoHTl)aKTy.

Звiльнення тренерiв-викладачiв у випадках лiквiдацii спортивноi
школи, скорочення штату прачiвникiв здiйсню€ться у вiдповiдностi з чинним
законодавством.

2.10. Припинення трудового договору оформляеться наказом директора
сшколи, який оголошуеться працiвнику пiд розпис.

2.11. Роботодавець зобов'язаний у день звiльнення видати працiвнику
копiю наказу про звiльнення та внести запис до трудовоТ книжки за
бажанням працiвника. Записи про причини звiльнення у труловiй книжцi
повиннi проводитися у вiдповiдностi з формулюванням чинного
закоIJолавства iз лосиланням на вiдповiдний пункт та статтю закону.

Щнем звiльнення вважа€ться останнiй день роботи.
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З. OcHoBHi права та обов'язки працiвникiв

3. l . Працiвники спортивноi школи
- захист професiйноi честi i гiдностi;

мають право на:

- вiльний вибiр форм' методiв' засобiв навч&.lьно-тренув€rльного процесу,
вия влення педагогiчноi iнiцiативи (для тренерiв-викладачiв);

,,;:l, ;,, \ I i1o\t;1_Icbli(l\1y сf,\lоlrIrялуПаlIIIi:
- l{llliоl)исIJlIlIяJоJаlкr_lвt,l'оtlла,tуваttоi'вi_Lпусткl1 {Jля ll)енерiв-виклалачiв -

долаткова вi.lпустка за особливий характер прачi);
- пiдвишення ква_пiфiкачii, перепiдготовку тощо.

З.2. Прачiвники спортивноi школи зобов'язанi:
- працювати сумлiнно, виконувати встановлений режим роботи, вимоги
CTaTlTl, КЗ (ДЮСШ ЛЪl м.Ужгород> i Правила внутрiшнього розпорядку,
.]отри_\t},ватись дисциплiни працi ;

- виконувати вимоги з охорони працi, технiки безпеки, виробничоi caHiTapii,
протипожежноi безпеки,
iHc трr,кuiями;

передбаченi вiдповiдними правилами та

, ;, ll ll,-r. 1;1,1ц11''''r. ittt,clllal'r. vаlеlriз. 111. lJиXoIrvBaltt в v,tHitr-cltttpTcMeHilr- ,- ,: -llBL,cIill{, IclIIlя lo rtliitta сIIорl l]lKo.]ll,
t]. _]. Тренери-ви кладач i повиrrнi:

- забезпечувати умови для засво€ння вихованцями навчаJIьнltх програм та
сприяти розвитковi здiбностей учнiв-спортсменiв;
- ставленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципiв

заг:ц ьнолюдс ькоi моралi;
- виховувати повагу до батькiв, культурно-нацiональн их цiнностей та

державних символiв УкраiЪи;
- дотримуватись педагогiчноi етики, моралi, поважати гiднiсть вихованцiв;
- захищати учнiв-спортсменiв вiд будь-яких форм фiзичного або психiчного
н:tсильсl,ва, запобiгати вживанню ними алкоголю. наркотикiв. iнших
ttlliiд.iltl вих зI]и tIoKi

- tlостiйно пiдвицувати лро(lесiйний piBeHb, педагогiчну майстернiсть i

загальну культуру.
З.4. Коло обов'язкiв (робiт), що ix викону€ кожний працiвник за свосю

спецiальнiстю, квалiфiкацiею чи посадою, визначаеться посадовими
iнструкчiями чи положеннями, Статутом школи, Правилами внутрiшнього
розпорядку та умовами контракту, де цi обов'язки конкретизуються.

4. OcHoBHi обов'язки роботодавця

ul. l . Роботодавець зобов'язаний:
- забезпе.lити необхiднi органiзацiйнi та економiчнi умови для проведення
навчально-тренувального процесу, для ефективноТ роботи TpeHepiB-
викладачiв та iнших працiвникiв, вiдповiдно до ix спецiальностi чи
квалiфiкацii;
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- )JO.: :.:_,{tBaTli органiзацiю навчаJlьно-виховного процесу. впроваджувати
у пракгrrку кращий досвiд роботи, пропозицiт працiвникiв, спрямованi на
полiпшення роботи спортивноi школи;
- визначити тренерам-викладачам робочi мiсця, забезпечити ix необхiдним
спортивним iHBeHTapeM та обладнанням;
- органiзовувати атестацiю тренерiв-викладачiв та робочих мiсць;
- -ioi]O.iirlтlt до вiдопtа трсгtеlэiв-виклалачiв у кiгtцi навчалыlого року (перед
.пiтньоlо вiдпусткоrо) opicHToBHe педагогiчне навантаjкення на наступний
навчальний piK;
- виплачуваlи заробiтну плату праuiвникам спортивноТ школи у встановленi
строки двiчi на мiсяць:
- надавати вiдп},стки BciM працiвникам вiдповiдно до графiку вiдпусток;
- забезпечити r-мови технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, наJIежне технiчне
обла.fнання Bcix робочих мiсць. створити здоровi та безпечнi умови праui.
необхi.]нi .а,Iя виконання трудових обов'язкiв;
- ]отрн\l\-ватись чинного законодавства, активно використовувати засоби
шоfL1 з_fосконатення управлiння. змirtнення договiрноТ та трудовоi
_ :_ _ :.'_.lIill:
- :!,Titt \lvBa,],}.l с ь \,\toB Ко:lективного договоl]у. чуйно ставитися до
:.,в.якfенних потреб працiвникiв спортивноi школи, учнiв-спортсменiв,
ибезпечувати надання працiвникам пiльг i привiлеiв;
: сво€чiсно подавати державним органам та керiвнiй органiзачiт встановлену
статистичну та бухгалтерську звiтнiсть, а також iншi вiдомостi про роботу i
стан навчально-тренув€Iльного процесу в школi. передбаченi Статутом
школи. Колективним договором чи iншими договорами;
- забезпечувати н€Lпежне утримування примiщень, опЕшення, освiтлення,
обладнання.

5. I)обо,rиii .Iac iйог() 1}ll Kopll (:,t,alt ll,l

5.1. Щля адмiнiстративно-обслуговуючого персонtLпу встановлюеться
л'ятиденний робочий тиждень з двома вихiдними днями, тривалiсть якого
визнача€ться чинним законодавством.

Робочий день встановлю€ться з 8.30 до 17.00, обiдня перерва - з l2.00
до l2.30 годин.

Щля сторожiв встановлюеться робота за графiком iз застосуванням
пiдсумованого облiку робочого часу, облiковий перiод - мiсяць, Норма

робочого часу за облiковий перiод визнача€ться за графiком п'ятиденного

робочого тижня. Графiк затверджуе роботодавечь за погодженням Iз

первинноi профспiлковоТ оргаrriзачiТ.виборним органом
flля окремих працiвникiв спортивноI школи умовами контракту чи

наказом директора спортивноi школи може бути передбачений iнший режим
роботи.

5.2. Для тренерiв-викладачiв спортивноТ школи
шестиденниЙ робочиЙ тиждень з одним вихiдним днем.

встановлюсться

Час лочатку i закiнчення навчально-тренуваJ]ьних занять в групах
визначаеться розкладом занять, який затверджусться директором школи.
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В межах робочого дня тренери-викладачi повиннi вести Bci види
навчально-методичноi роботи вlдповlдно до посади (старший тренер-
викладач) та навчальногоцач., ,l,a навчarпьного плану.

.Щля окремих тренерiв-викладачiв може бути передбачений iнший
режим роботи, включаючи вихiдний день, що обумовлюсться розкладом

5.з. Пр" вiдсутностi ,гренера-вrIкладача або iншIого пllаuiвнлrка
cl:(,]rIltli||oi шкuли. Роботодавеuь зобов'язаний. Ill)и мо}кливrrсl i. 1"оrl"оrr.-l
в;к t,t ти :lаходi в щодо замiни iншим тренером-ви кладачем або лрацiвником.

5.4. Надурочна робота або робота у вихiднi та святковi днi не
допускаеться.

Залучення окремих працiвникiв до роботи у встановленi для них
вихiднi або святковi днi допускаеться у виняткових випадках, передбачених
законодавством, згiдно з наказом директора школи за погодженням з
виборним органом первинноТ профспiлковоi органiзацiТ.

Робота у вихiдний день компенсуеться згiдно з чинним
,1il jii.l lL]дllвствоN,1.

Робота тренера- викладача у вихiднi або святковi днi, зокрема, участь
разом з командою в змаганнях чи iнших спортивно-масових заходах.
Ilроводи,гься згiдно з Планом-календарем спортивно-масових заходiв та
наказOм директора спорти вноi школи.

5.5. Пiд час канiкул, що не збiгаються з черговою вiдпусткою, директор
залучае тренерiв-викладачiв до педагогiчноi, органiзацiйноi роботи та роботи
по ремонту примiщень i спортивних баз спортивноi школи в межах часу, що
не перевишус iх педагогiчного навантаження до початку канiкул.

5.6. Графiк надання працiвникам щорiчних вiдпусток погоджу€ться з
виборним органом первинноТ профспiлковоI органiзацii i складаеться на
ttrl;tiit 1.1 i j ка.ltеl t;lарний piK.

lIаланtl;t вiлпустки директору школи оформлюсться наказом
вищестоячоi органiзацiТ, а BciM iншим працiвникам - наказом директора.

Подiл вiдпустки на частини допускаеться на прохання працiвника
згiдно з чинним законодавством.

5.7. Тренерам-викладачам забороня€ться:
- змiнювати на свiй розсуд встановлений i затверджений розклад навчаJIьно-
тренуваJrьних занять i графiк роботи;
- передоручати виконання cBoii функцiональних обов'язкiв iншим
працiвникам;
- змiнtовати без дозволу Роботодавця мiсце проведення занять.

5.3. Забороня€ться в робочий час:
, вiлlзолiкаr,и тренерiв-викладачiв вiд ix безпосереднiх обов'язкiв для участi в

рiзttих господарських роботах чи заходах], не пов'язаних з навчЕLпьно-

тренувальним процесом;
- вiдволiкати прачiвникiв школи вiд виконання обов'язкiв, за винятком
випадкiв, передбачених чинним законодавством.

5.9. CTopoHHi особи, в тому числi перевiряючi, можуть бути присутнiми
пiд час занять в групi тiльки в присутностi директора спортивноi школи чи
його заступника.
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Вхiд в групу пiсля початку
директору спортивноi школи, його

занять дозволясться, як виняток, тlльки
заступнику чи iнструктору-методисту.

Не дозволяеться робити тренерам-викладачам зауваження з приводу ix
роботи пiд час проведення навчально-тренувальних занять l в присутностl
\,,l ll l в-с поtlтс мен lB.

6. Заохочення за успiхи в робоr,i

6.1. За зразкове (сумлiнне) виконання cBoii обов'язкiв, багаторiчну i

бездоганну працю, новаторство в прачi i за iншi досягнення в роботi можуть
застосовуватися заохочення, зокрема:
- оголошення подяки;
- нагородження Грамотами, Почесними грамотами, Щипломами;
- виплата премiТ;
- iншi, за рiшенням зборiв колективу чи Педагогiчноi ради.

(1.2. За досягненнЯ високих результатiв у навчаннi i вихованнi учнiв-
сtlор,гс;чtе н iB. пlэацiвttики спортшколи п редставл я Iоться до llагородження

;lCi]Л(itt]Il1,Ilvl1,1 tl агорOлаi\,ltl ! Ilрисво€ння почеснllх JBaHb. вiд,значення

дер/t(авними чи iншими преviями. знаками. грамоlами. iншими видами

морального i матерiального заохочення.
6.З. ПрацiвНикам, якi успiшно i сумлiнно виконують своi службовi

обов,язки, надаються в першу черry переваги i соцiальнi пiльги в межах

повноважень спортшколи i за рахунок li коштiв.
6.4. Заохочення оголошуються в наказi. доводяться до вiдома всього

колективу спортшколи i заносяться до трудовоi книжки працiвника,

7, СтягllенrIЯ за порушенНя трудовоТ дисциплillи

трудовоi дисциплiни до працiвlrика ;чtоже бути

видiв стягнення:

Звiльнення як дисциплlнарне
вiдповiдно до чинного законодавства.

стягнення може бути застосовано

7.2. Дисциплiнарнi стягнення оголошуються наказом директора школи

a

7. ]. За порушення
застосовано один з таких
- догана;
- звiльнення з роботи.

i доводяться до вiдома працiвника (пiд розпис) i колективу,

1,З..Що працiвникiв, обраних до скJIаду виборного органу первинноi

профспiлковот органiзацii, може бути застосоване дисциплiнарне стягнення

зt,iднtl з чинним законодавством.
7.J. !о застосування дисчиплiнарного стягнеtIня роботодавеltь повинеtl

зажадати вiд порушника трудовоi дисциплiни письмового пояснення,

у випадку вiдмови працiвника надати письмовi пояснення, складаеться

до чинного законодавства.
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Г'олова
ППо кЗ(

7 грудня2

род)

дАр

плАн
liOillIl,IeKcIIltI захоlliв ] 0xrlI)0llи lrpatli на 2022 piK

Комунального закJIаду

<ffитячо-юНаtlька сtlортивна школа ЛЪ l M,YrKr rэрод>

Ужгородськоi MicbKoi ради

Додаток Ns4

ло розлiлу 7.3.

0;i()l)()ll\

_] Itpo,tt;.ort Irпку jщ .. l

серпеIlь ] вiлповtдальнии за 
1

охорону праui

ll( )J]0),t(eI Iня Mlt ЗaKoll1,yKpaTrrrr <Прсl

o\(|noHJ ll1l;tшi. I(oLcKcy'i]KoIl) ЗaKoIliB

llpu працк) та нормаlивних aKTiB про

l, Б;"д*"" б*И з технiки безпеки пiд
llDацl

протягом року

час проведення навчально-тренувального
процесу та правил поведiнки пiд час

виiздiв на змагання

Ду*о"плекryвати або придбати аптечки протягом року

необхiдними матерiалами по наданню

першоТ медичноi допомоги для вiддiлень

Rll_,llB спорту

ЦрslgдчцццчцljцдI ц!qц]] (ц

Ilрtlведценl tя iнсr-рук,га;к1 по

протипожежнiй безпецi у службових та
iшеннях

Систематично проводити анaшlз стану

охорони прашi та невиробничого

Затверд;куlо

- ttl 1 Найtпенування зDсоliв
п/п |

l l Проведення аналiз стану хорони працl за
1

lnlK
2 l ознайомлення з основними

TepMiH
вuконання

вiiповidаltьнuй
за вuколlання

сlчень вiдповiдальний за

охорону прачi

л}отии вiдповiдальний за

iHcTpyKTop-
методист

шо"iсrчrю | вiлловiлальний за

охорону праui

травматизму
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