
комплЕкснА оБлАсttА дитячо_юнАцькА спортивнА шкOлА
<СПАРТАКл

схАвлЕно
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L сторони, що уклАдАють доl OBIPl,l. Колективний !оговiр 1Ha_lJi

однiсТ сторови та працiвяиками

Ж,lgi J**i::::::' :лт9:,:]a "o""r""""-i" l," iиi""";#"iН##rir;:fl'Tfi)(ЗТУ) з другоi clopon". npo 
"ua,y,,"*1II. зАгАльнI питАння. строки дIi договору

КОДЮСШ "Спартак''.l}.#:::::_:::*""n., "п"й "apanry. 
;;;;; й';^i#;р'.;lB кожЕого працiвника

,Зb,il:";::",:ll.::::::::1"__y]1 роботодавцем та працiвниками, сприяе

педагогiчноi майстерностi, розвитку творчо'i iнiцiативи.

,2,1_4:j":* Уч*:|Р 
"ипоuiдпо'до закону y*pai колективнi договори i

, Кодексу заковiв про
колективу КОДЮСШ

i дiяльностi''працю Украiни, чиняого закояодавства yKpaiiни та рiшень зборiв(Спартакr.

та дiе до 3l грудн, 2025 року.
них присутнi бiльше яiж 50 вйсоткiв

. Рiшення прийчаюгься вiдкриtим lолосуванняч
якl присутнiна зборах.

*';i;X"#::]:.:'"T': j:::"__":r."r: "о":" вносити пропозицii щодо змiп та доповяень,"..ь..], 
*::"""io, ;::,л::,1l:1.]: "::""" л,""i. "i"""'i"Й;;#;iЖ;"Ж;:r

".о.";1::::"-:.:gл"j1::," " 
npo"n,o" ."]n ло ri'o"о.о fr.offi,

3;1"ý";жx,l."T::: * :,::::.:4т""й;;;# ;;;;;'#';#.Hliijo"Цl-,,,,
в односторонньому порядку припинити B"*o"an"" 

"з"r"" "а 
себе зобовi

TepMiHy його дiТ. до змiнчення

2.], ДоI oвip набувас чиннос l i з _lня пi_lписання
1,4. Jбори колективу. правочочниvи. якщо на

штатних працiвникiв КОflЮСШ''Спартак''.

2.8. ,Що закiнчелня стоку дii Договiр
взаемяою домовленiстю cTopiH.

бiльшiстю голосiв членiв колективу,

мохе бути анульоваяий або змiнений тiльки за

права кожноi з них, викоЕувати
перед колективом кодюсш

_ 
2.9, Сторони зобов'язiюrься визнавати i поважати

t,rрийня,ri на ссбс зобов'язапня. нссIи Bj.trIoBi.La,,lbHictb
"Спартак",у порrлк),, визначеноrr1, цим lot oBopolt.

2,10 Колектпвний .Що.о"iр уппалчсi",
пDацiвникiR 1п;й.р_"-.-_ ,,-лл-.л.jл-1]1.о"о"iй формi. ПiдписаЕня ,Щоговору вiл

}н,J#"l"*:,:"*:й"",::".:":.", ry:;,r;;;;;;;;-;;бЖ"Ъ'''#ffiЖ;#Тffi;: ;Ё
КО,ЩЮСШ "Спартак''

ПI. ДIЯ IIОJIОЖЕНЬ ДОГОВОРУ3,,l,_Дотовiр_поrпирюсться на Bcix прачiвпп*i"'iОДЮСlri "Спартаr<", незапежно вiдумов найму на роботу,
його положення обов.язковi для викrз , .-ллл..,, -_,,*_ 

lнапня роботодавцем та працiвнtками.

-,*"1o:o111111,u"yoo.o"opo",.i,ii.,"Ы;;.";il;-*T;;:l;lT""";T#]



Iv. ФIнднсово-госt lоддрськд дlяльнIсть тА зАБЕзпЕчЕння
lIрод} l( IивноI здЙнятос ll

Роб о rп о i о в е ц h, об ов' п зу еtп ьея :

. 4.1, Забезпечити ефективнiсть лiяrьностi кUдюсШ ''('парlак'', виходячи з
факt ичних обсяt iB фiнансl вання ta paui,rHMbHc,to викор"",uпп" *uшi",
, ,1,2. Створити_ н&пежвi умови працiвникам дjlя проlуктивноl працi та виконавЕя
функuiонаrьних обов'язкiв.

4,3, забсзIIечити Iювн} заЙня Iicтb праrtiвникiв КО.ЩЮСШ ''Спартак'', рацiона-пьневикUри! l Jння l р\ _]0ви\ рс\ } p(i в i р,r,i.,чtlt u ч.lr 1

_ ,1.4. Здiйснювати прийняття на робот1, нових працiвникiв ,,lпше у випадках
забезпечення повноi продуктиввоi зайнятостi працюючих i у разi впникнення необхiдЕостi
змiн в органiзацii роботи Кодюсш ''спартак.: цо призведйь до скорочепня чисельностi
працiвникiв. повiдомляти трудовий колекlив не пiзнiше, як за два мiсяцi до ix
загIровадження,

_ ,1.5. [lрово]]ити звiльнсння rIрацiвникiв :tиtлс гtiсltя використання Bcix vожливостей
забезпечення ix зайнятосгi в КО!К)СШ ''Спартак'.

С tпо р о п ч l oltl ов lbo uся :
4,6, Сприяrи ]мiцнсннЮ lp)JOB,I]' дисцип.,liни. у.]осконаленню робоrи праuiвникiв

пiдвиценню ]i професiйного рiвня, рацiова,rьному i економiчному використаЕню
v.] l ерid-пьни \ рсс) p(iB,. jб(режgн Hl.J vаЙ на,

4.7 Запобiгати виникненню коJIективних та
вирiшення Bcix роrбiжносlей шля\оч II(регUворiв i
дня зверяенпя чи подання iншоi Сторони,

iндивiлуапьних спорiв. Домагатися
консуль,гацiЙ у двотижЕевиЙ TepMiH з

контроль за ефективним

законодавчих i нормативних aKTiB з

4.8. Зберiгати протягом одпого року за працiвяиками, звiIьнеЕими з кодIосш
"Сцартак" з пiдстав п.1. ст,40 КЗ пП Украiни. право на укладання тудового договору у
разi повторпогО прийняття на роботу працiвникiв аналоiiчних професiЙ iз зберехенвяЙ
yclx пlльг,

Пра цiв н u ка з о бо в'лзуюtпься :
4.9. Сприяти виконанЕю бюджеry, здiйснювати

використавням фiнансових i матерiаJ,lьяих pecypciB
4.10. ЗдiйсвюватИ контро-пь за лоl.римавням

пиганьоплаlи працi lа rаЙнягосli працiвникiв,

V. ЗМIНИ В ОРГАНIЗАЦlТ ВИРОБНИЦl ВА I IIРАЦI. ЗАБЕЗПЕЧЕНlUI
зАинят()(]тI

_.5,1.ДиректорКОДЮСШ''Спартак''неможебутизвiльнениЙЗасвовяпкомбеззгоди
зборiв колективу КО!ЮСШ''Спартак'',

5,2. Забезtlечити IIовну яйнятiсть прdцiвникiв ]гiдно },к.lадених трудових договорiв.
чi. FIормувл}Il{ri I оlUlд,гА IlрАцI

6,1, Нормування i оплата прачi. всlанов,rlення форми, систепrи, обсягiв заробiтноi

]:Паl 
И Та iнших видiв трудових виплат. лоlIлат. надбавок, премiй та iншi провЬлити увlдповlдностl до чпнного .]аконодавства та нормативних документiв, Положення пропремiювання. iнruипли документами-додатками до ,Щоговору за погодженням з

працiвниками.

С tпо р о п ч i o.tt ов tLп ч с ь :
6.2 Здiйснювати заходи lцодо вдосконallення оплати працi посилення ]l ролi в

ефективносl,i роботи працiвникiв КОДЮСШ <Спартак>.
6,J. У зв'язку iз змiною мiнiмаrlьного розviру заробiтноТ платп, проводити перегляд

посадових окладiв працiвникiв та. в разi необхiдностi, проводити змiни у штатному
розписi.

6,4. Заl lровадя;уваl и HoBi або 3Nliнюва1 и ,,liюч i \Nlови оlljlа,l.и працi ]а llоI.олжеввям з
трудовим колективом i повiдомляти llpo це працiвникiв не пiзнiчlе Hilt< за 2 мiсяцi до ix
:]апроваджепня iзмiн,

)



Ро бо tltodaB е ць зоб о в' язуеtп ь ся :
6,5.Встановити TepMiH виплати заробiтноi nnur" 

" iобо"iопi ,вiчi на мiсяць:о За першу trоловиНу мiсяця l5 чисJа lloao"no.o 
"i""u"]"- 

^"""'*

1 Зu дрУaу nonou"ry пliсяця З0 чис--lа по.оч"ого пriс"ця;'

_,,_,, "unnurr"uru 
заробiтну п-па гУ наперелолнi. в разi. коли день ii вйплати збiгасться звих1_1ними. свя l кови\lи або нсрUбочи}l _lH(v.

6,6, ВсIановиlи на.tбавки _tc, посаJови\ ок ta.liB прачiвникiв КОДЮ(.Ш ..Сларlак' 
1вiLповirносti:онакаJ)ДержавноIокоvilеl)Украj'низ'пиlаньбiзичrБiкульг)риjспорrу

:l:,r_'" Ti:",i: _'lr"' |л:I] I: ]-? Пр, ,,;р" i*i;;;; i,""*""l",,i'"o."' працiвникiв
}(laH(Jtl. ]аК laJlB la ППldнi{а|liй lJl) {i фiJичноi ку,rьlури i спорrу,,. наказ1Держкоvслорl) ,\г, 2850 BiJ 2о'l::чOj о""' ni"' ,",""oj*i"# iuo"r*, 

""nrurnUlоviсячно]iнаJбавки la вислlr1 рчкiъ i Поj",n, _*"riЙ,"-*""-ffi"r""i"r"""' винаlородиза сумлiпну працю зразкове виковання. с,ryжбових_ обо"la;i; o.n"p"*"u" *ura.opi""працiвникiв спортиввих шкiл ycix тппjв та спецiапiзованих вав.чаqьних закладiвспортивного профiлю'',

Про цisн ч кч лUбов'r rJ,юmьс я :б,/ Jд|йснюваги конlроль Ja jоIриманням законодавсгва з питань опjlати працi тасвосчаснiстю виплати заробiтноi п-,lати.
6.8 Вносити проtrозицiТ щодо

надбавок ло посадов"* o*-nuri", 
"*u,Y#;;Tжfi-",i#J" 

працi. встановлення доплат i

VII. труловi

7.1 Затвердити правила
згiдно з !одатком Nэ l.

7,4. Встановити rr{орiчну основну
тривапiстю 2,1 кмендарнi днi,

ВIДНОСИНИ. РЕЖИМ ПРДЦI ТА ВIДПОЧИНКУ
Ро бо поdо в е ць, об ов'язуепьсп :

внутрlшнього трудового розпорядку кодюсШ ..Спартак'',

7.2. Установитп для прачiвникiв апарату КОДЮСШ ''Спартак..п.ятиденний робочийтиждень з двома вихiдними дняNtи: с)бота i не,li,rя. а ,n" ipa""pi"_"nnr*uri" 6_ти.,lенний Тривапiсlь робочоlо час} апJраl) . 4U lo_], на lиж,lень,/,J ,атверлж\,ваlи la поIч,IжЁння\,1 J lр)_lL,вич ко.,lскlивоч чtr)рiчно, не пiзнiше l5сiчня, графiки вiдпусток на поr.очнr; pi*, нада"аi" uro;i";l й.;;'*"iвникам згiднографiку.

вiдпустку для працiвникiв КО!ЮСШ ''Спартак''

7,5 Кер},ючись Постановою Кабiнст) MiнiclpiB Укрцiни Л9 l290 вiд l7,11.1997 року
_Р:л:.i.::?ai:""" спискiв виробницrв. pu,],i. ,t.*iB. пр",р..iя 

- 

i"'n'o"ur, зайнятiстьпрацlвникlв в яких да€ право на rцорiчнi долатковi вiапусгки au puoorl Ь шкiдливими iважкими уNrовами працi". Встановпти ,р.п"рч"-"rппuда"чм 'кодЬСШ 
''Спартак;.податков), оплач} ван1, вiлл.tстк1 I8 календарних двiв, u 

'n" 
unupury _ 7**ендарЕих дяiв.,l iJHo Дс,,1а] ка J\2

7.6, надаваlи тренера}l-викjlа,.IJччrr.,якi tlраtlttrюгь на \мовах неповного робочого
]ii,l ." 

, 
", 

i tиv. rrо lrсрсбl ва, 1 Bi,rtrrclrti llL| ];l lя_]) ," r;,;H;; lо';;;яlнення нею J-xрlчного BlK}. щорiчн) основн) вilrrчстку lroBHoi .rриваrостi (np" lйуrпос.i *orпriuнаfавати лише основн) вiдпустку).
7,7, Надавати працiвникам за_,сiмейяими обставивами та за iх бажанням i заIIогодженняМ з директороМ кодюсШ ..Спарrак'' вiдпустку б"a йр"*.пr" заробiтноiплати TepMiHoM 

_до l5 календарних:rнiв на piK. або якпtо iнше яе передбачено .rинrимзаконодавством Украiни.

.7.8, 
Забезпечити своtчасне (не рiлшIе l ра]у на чотири роки) пiдвищеняя квалiфiкацiiпрацtвникiв Ко!ЮСш -спартак'' ) вiдповiдностi з чивн;" ;;;;;"^;;r;;.

7,9, Розподiл 
"u".,nr""o,o nu"n",u*""n" jдiйснюваги .ru no;;;;;"* iз lруловиvколектпвом в межах чинного тр}довоl о законодавства,

7,I0,Закожнi ,,lесяlь,lHiBвi_lрq]ж(llllс,нJ,lаRаlи,'tUIalKUBo!,,lин 
teнb вl.,lпочинку,]очерl овоl' Bi-lл}с l ки. itlc нс бi tьшс -,tHiB нэ piK r,,,rr".; ;p.;i;;;*;;, ""'



7.1l. Вiлпочинок. вихiлнi днi орr.анiзовчються на ocHoBi вимог глави V .'час
вiдпочинк}"' КЗпП Украiни. при вьом), lцорiчн; оплачувана вiдпчстка вс].ановлю€ться не
менше нiж це передбачено Законом Украiни ''Про вiдпустки'',

л,--. ]:l-r, 1i"":]' ciм'i, якi працюють у КО!ЮСШ ,,Cnupru*u, за Тх бажавням черговi
вrдпустки надаються олночасно. якlIJо вони мак,)ть право на вiдпустку в цей перiо,л.

П ро цi в п u кч? о б о с'а-rу(, п ься :

,,л_,, ],,]]: 'aiО""."ати 
конl.роль ]а,,1оl.ри\lанняllt ]аконодавсl.ва з питань робочоrо часу iчасу вlдпочинку.

VIII. СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ДУХОВНИХ ilОТРЕБ
Pll б о tп ol ав е ць з об ов' я зу€лп ься :

_, 8,I.,НадаваIи всiv rrраltiвникам vatepi:r tbH1 ,onuro,1 
"" 

оrfоровлення у polvlpi не
бiльчtс вiж один посаловий ок]lад на piK при HaraHHi uropi""oi oi;r,,1"'rnu,'

8.2, При виrrовненнi llpalliBHиKoBi 50. 60л 70 poKiB привiтати його через засобп
масовоi.iпформацii з виллатою премii в розrriрi в розмiрi ,rо"йо"о.о окладу, за наявностi
eKoHoMi] фонду lаробiтноi плати.

8.3. При 
_наявностi KoruTiB премiювати прачiвникiв, якi не маюrь стягневь1 при

виповненнi 'iM .40, 45. 55 poKiB. в po]vipi в розrriрi поса:о"ого окладу, за наявностi eKoHoMii
фонлу заробiтноi плати.

8,4. При виходi працiвникiВ на пенчiкl IJип]]ач)вати йом)'однора]ову допомогу в
розviрj посадовоr о ок, ta:1 . la нэявносtiскон.чiiфсlнз1 заробi,"Ьiп,агi,

Споронц dомовaL,lцсь:

, 8,5.. Органiзовувати зустрi.li-вшанування BeTepaHiB фiзичноi культури i спорту(ко-пиlrrнiх праuiвникiв кодюсUI "Спарlак'') ,, фуr.п""" поларункiв ia .ро1цЙоli
допомоги за рахунок власних кош,гiв i кuurliв тр1_ltlвоlu колектив\,] нагоди !ня фiзичноiкультури i спорту,

8.6, 
_ЗдiЙСнювати KoнTpo-,lb за виконанням роботодавцем Кодюсш ,,спартак,,,

взятих зобов'язань по соцiапьному захис ly працюючих.

Ix, l лрднтIя лiяJlьностI
_, ,9,1. 

РоботоjавеIIь визнас тр),,,tовий коjIск,гив. с,гв()рений на пiдставi ст.Зб Конституцii
Украiпи ст. 243 Кодексу законiв про ttрацю Украiни.

, 9.2, Роботодавець фор\аус cBoi вiдносини з профспiлковою органiзацiсю увiдповiдностi з главою XVI Колексу зaKoHiB npo npuua Y*pui"" i no"u*uc п законну
дiяльнiсть.

х, оБов,rIзок I t]IдIIовI/lдльнlсть cToPlH
l0.1 Роботодавець та праuiвники в рiвнiй Nripi несуть вiдповiда,rьнiс,l.ь за виконаяця

умов !оговору, зобов'я]уються приймати Bci необiiднi мiри д,tя ix виконання.

XL ОБСТАВИНИ НF]ПЕРЕБОРНОI СИЛИ]l,], Сторони звiльняttlтьСя Bil вiдповiдаrьностi ,Ja невиконання або неЕалежне
виконання зобов'язань ]а цим ДоговорOм l puli виникнсння обсl,rвин нелереборноi сили,якi не iснувапи пiд час укладання Логовор), та виникли поза 

"onea СrорЙ 1uuupi",катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя, вiйськовий стан, вiйна тощо).
l l,2. Сторона, що пе моя(е викон\ вати зiэбов язання за цим Доrовором уваслiдок дiiобставин непереборноi сили. повинна не пl]нiшс нiж протягом 5 iп;".ь1 lHiB з MoMeH.u li

виникнення_ltовi.lопlити про це iншу (-.торон1 1 лисьrrовiй формi,ll,]. ДоказоNл виникнення обстави неllсребор"оi спrи lа сгроку ]i дii с вiдповiдпi
докумепти. якi видаються вiдповiлниlll }l]0tJноваriеним оDrаном.

ll.,1. В перiод дii обставин нсперс6Oрноi сипи аrviнiстраuiя повинна керуватись
чивни14 законодавством Украiни, яке N{оже бvти зlriвене/прийняте для такого часу, HaBiTbякщо воно суперечите умовам даного логовор\,,
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xIl, прикIнllЕвI положЕння
J2.1, Ковтроль за ви(онанняNl .,lоговору здiйснюсться дiючою лвосl.оронньою

комiсiсю,
Комiсiя збирасться при веобхiлносll. a-le не рiдше о]rного pal) на KBapT&,I, лпя

розгляду. пи],ань, пов'язанпх з виконання\, Договору.
12,2.,Що cK-ra.ly KoMicii вiд роботолавця входять директор! його заступник i головний

бухгаrгер, а вiд працiвникiв старtпi трепери_вик,па.lачi вiдliлень,J видiв спорту.
l2,3. 3 метою координацij дiяjIьнu(тi ll]o,,to ко]lекlивного договiрного врегулюваЕня

соцiа.,1ьно-економiчних вiдносин ,га lt_lurконмсння сOцiа,]ъного ларrнерства Сторони
домовилися|

. щороку розглядати виконання положень ДоговОРУ;

. вносити змiни i доповвення до Договору за взасмною згодою cTopiH, уразi TaKoi
потреби,

!оговiр укладепо державною мовою у двох примiрниках, цо зберiгаtоться у

l]iд ро
ДОГОВIР ПIДПИСАЛИ:

Вiд працiвнпкiв;

(Спартак) ацlвнпкlв

ор МЕЛЬНК
щАдЕЙ
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Додаток JФ i
до колективного договору

на 2022_2025 роки

прАвилА
ВНУТРIШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ

для rrрацi вникiв Комп:lексноi обласноi
ди] ячо - юнацькоi спор t ивноТ школи

<Спартак>

з 0l березн, 2022 року lto 3 l грудня 2025 року

ПОГОДЖЕНО

Уповвоважена особа вiд працiвникiв

.qS а-т. сБтZ



I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
1 .l . Вiдповiдно до Коституцii Украiни громаляни Украiни мають право

на працю, тобто о,тримання гарантованоi роботи з оплатою працi вiдповiдно
до ii кiлькостi i не нижче встановленого державою мiнiммьного розмiру,
вкJIючаючи право на вибiр професii, роду занять i роботи вiдповiдно до
покJIикання, здiбностей, професiйноi пiдготовки, освiти та з урахуванням
суспiльних потреб.

В навча;rьно-виховному закладi трудова дисциплiна грунтуеться на
свiдомому виконаннi працiвниками cBoii службових обов'язкiв i е
необхiдною умовою ефективноi праui i навча_льно-тренувмьного процесу.

трудова дисчиплiна забезпечуеться методами переконання та
заохочення до сумлiнноi працi. .що порушникiв дисциплiни застосовуються
Заходи дисциплiнарного та громадського впливу.

1.2. I_{i правила внутрiшнього розпорядку (надалi ..Правила'')

поширюються на Bcix працiвникiв КО.ЩЮСШ <Спартак>, незалежно вiд
форми найму на роботу, а також на Bcix осiб, якi направленi в 0лортIцколу,
вкJIючаючи перевiряючих.

1.3. Метою цих правил с визначення обов'язкiв працiвникiв КОЩОСШ
<спартак> передбачених вiдповiдними нормами, якi встановлюють
вну грiшнiй розпорядок в слортшколi.

, 1,4. Yci питання, пов'язанi iз застосуванням Правил внутрiшнього
розпорядку, вирiurус директор спортшколи в межах наданих йому
повноваJкень, а також у випадках! передбачених чинним законодавством i
цими Правилами, спiльно або за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM,

II. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ I ЗВIЛЬНЕННЯ ПРАЦIВIIИКIВ
2.1 , Громаляни Украiни вiльно обирають види дiяльностi, не забороненi

чинним законодавством, а також професiю, мiсце роботи, вiдповiдно до
освiти та cBoii здiбностей,

Працiвники спортшколи приймаються на роботу вiдповiдно до чинного
трудового законодавства.

2.2. При прийняттi на роботу Bci особи, якi працевлаштовуються
зобов'язанi надати:

- трудову книжку або вiдомостi про трудову дiяльнiсть з ресстру
застрахованих осiб,щержавного ре€стру загаJlьнообов'язкового державного
соцiального страхування. Особа, яка вперше приймаеться на робоry, мае
право подати вимоry про оформлення трудо8оТ книжки.

- паспорт, диплом або iнший документ про ocBiTy чи професiйну
пiдготовку, копii яких завiряються директором спортшколи i запишаються в
особовiй справi працiвника;

- ловiдпу органiв державнот податковоi служби про присвосння
податкового номера;

- особисту медичну книжку (медичний висновок) про вiдсутнiсть
протипоказань для роботи в дитячiй ycTaHoBi.



Вiйськовослужбовцi, звiльненi iз збройних сил Украiни, прикордонних
вiйськ Украiни, цивiльноi оборони Украiни, Управлiння охорони вищих
посадових осiб Украiни, iнших вiйськових формувань, створених вiдповiдно
до законодавства Украiни, та вiйськовозобов'язанi представляють особисто
вiйськовий квиток.

особи, якi влаштовуються на роботу, що вимагае спецiальних знань,
зобов'язанi подати вiдповiднi документи про ocвiтy чи професiйну
пiдготовку (липлом, атестат, посвiдчення, тощо), копii яких завiряються
директором спортшколи iзберiгаються в особовiй справi працiвника.

при укладеннi трудового договору заборонясться вимагати вiд осiб, якi
поступають на роботу, вiдомостi про ix партiйну, нацiональну належнiсть_та
документи, подання яких не передбачево чинним трудовим законодавством.

2.3. Посади тренерiв-викладачiв та iнших працiвникiв спортшколи
замiщуl916gд вiдповiдно до вимог Закону Украiни про ocBiTy, Статуту
КОДЮСШ <Спартак>, Колективним договором.

2,4. Працiвники КОДЮСШ <Спартак> можуть працювати за
сумiсництвом вiдповiдно ло чинного законодавства.

2.5, Прийнятгя на роботу оформлясться наказом директора
спортшколи, який оголошусться прачiвнику пiл розпис.

2.б. Облiк трудовоi дiяльностi працiвника здiйснюеться в електроннiй
формi в peecTpi застрахованих осiб Державного реесlру
загальнообов'язкового державного соцiального страхування у порядку,
визначеному Законом Украiни <Про збiр та облiк единого внеску на
загмьнообов'язкове держаане сочiальне с грахування>.

На вимоry працiвника, який вперше приймасться на робоry, трудова
книжка оформляеться роботодавцем в обов'язковому порядку не пiзнiше
п'яти днiв пiсля прийняття на роботу.

Роботодавець на вимоry працiвника зобов'язаний вносити до трудовоi
книжки, що зберiгасться у працiвника, записи lrро прийняття на роботу,
переведення та звiльнення, заохочення та нагороди за успiхи в роботi.

Порядок ведення трудових книжок визначаеться Кабiнетом MiHicTpiB
УкраТни.

Труловi книжки працiвникiв зберiгаються як документ сувороi
звiтностi в КО.ЩЮСШ <Спартао.

2.?. При прийомi прачiвника на роботу чи переведеннi його в
установленному порядку на iншу роботу, керiвник спортшколи (чи
уповновalкена ним особа) зобов'язаний:
- роз'яснити прачiвнику його права i обов'язки та icToTHi умови працi,

наявнiсть на робочому мiсцi, де BiH буле працювати, небезпечних i
шкiдливих виробничих факторiв та можливi наслiдки Тх впливу на
здоров'я, його права i компенсацii за робоry в таких умовах вiдповiдно до
чинного законодавства i Колективного договору;

- ознайомити працiвника з Правилами внутрiшнього розпорядку та
Колективним договором;



- проiнструктувати працiвника з технiки безпеки, виробничоТ caHiTapiT,
гiгiсни працi та протипожежноi безпеки,

2.8. Припинення трудового договору може мати мiсце лише на
лiдставах, передбачених чиI]ниN,t законодавством, та умовами,
передбаченими в KoHTpaKTi.

,Щиректор спортшколи не може бути звiльнений без згоди зборiв
працiвникiв спортшколи.

2.9. Розiрвання
допуска€ться у випадках,

умовами контракту.

трудового договору з iнiцiативи роботодавця
перелоачених чиtlним трудовим законодавством та

Звiльнення тренерiв-викладачiв у зв'язку iз скороченням обсягу годин
педагогiчного цавантаження може мати мiсце тiльки в кiнцi навчапьного
року.

Звiльнення тренерiв-виклалачiв у випадках лiквiдацij спортшколи,
скороченням штату працiвникiв здiйснюс,гься у вiдповiдносri з чинним
законодавством.

2. l0. Припинення трудового договору оформлясться наказом директора
СПОРТШКОJIИ.

2,l l . Роботодавець спортшколи зобоs'язаний у день звiльнення видати
праuiвник1 Ha-,leTtHo офорvлеlI) Iг)дов) книжку. ) випалку ij'наявносti 1

вiдповiдностi до трудового законодавства. Записи про причини звiльнення у
труjlовiй книжцi повиннi проводитися у вiдповiдностi з формулюванням
чинного законодавства iз посиланням на вiдповiдний пункт та статтю закону.

,Щнем звiльнення ваажаеться останнiй день роботи.

III. OCHOBHI ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ ПРАЦlВНИКIВ
З.1. Працiвники спортшколи мають право на:

- захисI професiйноiчес]i i tiдносгi:

- вiльний вибiр форм, методiв, засобiв навчально-тренуваJIьного rrроцесу,
виявлення педагогiчноi iнiцiативи (для треверiв-викладачiв);

- учас] ь у гро\,lадському самовря:уваннi:
- користування подовженою опJачуваною вiдпусткою (лля TpeHepiB-

викладачiв);

- пi:вишення квалiфiкачiI. переп i,з го t овк1 . tошо,
3.2, Працiвники спортшко,Iи зобов'язанi:

- працювати сумлiнно, викоцувати встановлений режим роботи, вимоги
Статуту КО[ЮСШ <Спартак> i Правила внутрiшнього розпорядку,
доl римуваl ись дисuиллiни праui:

- виконувати вимоги з охоролlи прачi, технiки безпеки, виробничоТ caнiTapii,
протипожежноТ безпеки, переlбаченi вiдпо8iдними trравилами та
iнструкчiями;

- берепи обладнання. iHBeHtap. маrерiали. виховувати в учнiв-спортс\lенiв
бережливе ставлення до майна спортшколи.

J,J, Тренери-викладач i повиннi;
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- заоезпечувати умови дJlя засвосння вихованцями навчаJьних програм та
сприяти розвитковi здiбностей учнiв-спортсменiв;- наставленцям та особистим прикладом утверджувати поваry до принципiв
загаJIьнолюдськоТ морали;

- виховувати повагу до батькiв, культурно-нацiональних цiнностей та
державних си v вол iB У KpaTrl и:

- дотримуватись педагогiчноТ етики, морапi, поважати гiднiсть вихованцiв;
- захищати учнiв-спортсменiв вiд будь-яких форм фiзичного або психiчного

насильства, запобiгати вживанню ними алкоголю, наркотикiв, iншим
шкiдливим звичкам:

- постiйно пiдвищувати професiйний piBeHb, педагогiчну майстернiсть i
загальну культуру.

3.4. Коло обов'язкiв (робiт), що ix виконуе кожний працiвник за свосю
спецiальнiстю, ква.!iфiкацi€ю чи посадою, визнача€ться посадовими
iнструкчiями чи положеннями, Статутом спортшколи, Правилами
внутрiшнього розпорядку та умовами контракту, де цi обов'язки
конкретизуються,

IV. OCHOBHI ОБОВ,ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ
4.1 . Роботодавець спортшколи зобов'язаний:

- забезпечити необхiднi органiзацiйнi та економiчнi умови для проведення
навчально-тренувального процесу, для ефективноТ роботи TpeHepiB-
викладачiв та iнших прачiвникiв, вiдповiдно до Тх спепiальностi чи
ква.riфiкацii;

- удоскона!ювати органiзацiю навча-льно-виховноIо процесу,
впроваджувати у практику кращий досвiд роботи, пропозицii працiвникiв,
спрямованi на ло.r iлшення робоr и слорr шко.rи:
визначити тренерам-викладачам робочi мiсця, забезпечити ix необхiдним
слортивним iH BeHTapev та обладнанняvi

- органiзувати атестачiю тренерiв-вик,rалачiв та робочих мiсць;
- доводити до вiдома тренерiв-ви к; а.лач iB у кiнцi навч€Lqьного року (пере,а

лi tньою вiлпусt кОЮ) opi.HToBHe пе_tаt огiчне наван Iаження на насIчпний
навчальний piK;

- ви-fаваIи заробiгн1 плаrу праuiвникам спорlшколи у всlановленi строки
двiчi на мiсяцьl

- надавати вiдпустки BciM працiвникам вiдповiдно до Графiку вiдлусток;
забезпечити умови технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, належне
технiчне обладнання Bcix робочих Мiсць, створити здоровi та безпечнi
умови працi, необхiднi для виконання працiвниками трудових обов'язкiв;
дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби
щодо вдосконалення управлiння, змiцнення договорноi та трудовоi
дисциплiни;
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- дотримуватись умов Колективного договору! чуЙно ставитись до

повсякденних потреб працiвникiв спортшколи, учнiв-спортсменiв,
забезпечувати надання працiвникам пiльг i привiлеiв;

- свосчасно подавати державним органам та вищестояцiй органiзацiТ
встановлену статистичну та бухгаптерську звiтнiсть, а також iншi
вiдомостi про роботу i стан навчально-тренувального llроцесу в
спортшко,пi, передбачених Сr.атчтом спортшкоJи! колективним
договором чи iншими договорами;

- забеlпечувати належне )гримання примiщень. опаJIення. освiтлення,
обладнання,

Y. роБочиЙ чАс I Його використАннrI
_ 5.1.!ля апарату спортшколи встановлю€ться п'ятиденний робочий

тиждень з двома вихiдними днями, тривалiсть якого визнача€ться чинним
законодавством.

робочий день установлюсться згiдно графiку , Що додаеться.
[ля окремих працiвникiв слортшколи може бути передбачений iнший

режим роботи.
5.2. !ля тренерiв-викладачiв слор гшколи вс] ановлюсться шестиденний

робочий тижлень з одним вихiдним днем,
час початку i закiнчення навчаIьно-тренувальних заня,!ь в групах

визначасться розкладом занять. який ]атверджуеться директором
спортшколи.

в межах робочого дня ,lренери-викладачi повиннi вести Bci види
навчально-методичноi роботи вiдповiдно до посади (старший тренер-
викладач) та навчальноI о плану,

,Щля окремих тренерiв-ви клалач iB може бути передбачений iнший
режим роботи, включаючи вихiдний де ь. що обупlовлюеться розкладом
занять,

5.3. При вiдсутностi тренера-викладача або iншого працiвника
спортшколи, адмiнiстрацiя зобов'язана, по можливостi, TepMiBoBo вжити
заходiв щодо його замiци iншим тренером-викладачем чи працiвником.

5.4, Залучення окремих працiвtIикiв ло роботи в установленi днi для
них, вихiднi та святковi Днi доп}ска€ться ) виrrяткових випадках,
передбачених законодавством! згiдно наказу директора сtlортшколи за
погодженням з працiвниками.

робота у вихiдний день компенс}tться згiдно чинного законодавства.
Робота тренера-викlадача у вихiднi та святковi днi, зокрема участь

разом з командою у змагання'< чи iнших слортивно-vасоtsих заходах,
проводиться згiдно з Планом-ка_цендарем спортивно-масових заходiв та
наказом директора спортшколи.

5.5. Пiд час канiкул, що не збiгасться з черговою вiдпусткою, директор
залучас тренерiв-викладачiв до педагогiчноi, органiзацiйноi роботи та роботи
по ремонту примiщень i спортивних баз
перевищу€ ii педагогiчного навантаження

спортшколи в межах часу, що не
до початку канiкул.
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. 
5,6. Графiк надання працiвникам щорiчних вiдпусток поюджуеться з

працiвниками i складасться на кожний календарний piK.
надання вiдпустки директору спортшколи оформлясться наказом по

спортшколi за погодженням з вищестоящою органiiачiсю, а BciM iншим
працiвникам - наказом директора.

. {iлення вiдпустки на частини
згlдно чинного законодавства.

доrrуска€ться на прохання працiвника

5.7. Тренерам-викладачам забороняеться:, змiнювати на свiй розсул встановлений i затверджений розклад занять i
графiк роботи;

- передоручати виконання cBoii функцiональних обов'язкiв на iнших
працiвникiв;

- змiнювати встановлений режим навtIа",rьно-тренувальноi роботи в групах;
- змiнювати без дозволу адмiнiстрачii Micue проведення занять.

5.8. Заборонясться в робочий час:

- вiдволiкати тренерiв-викладачiв вiд'iх безпосереднiх обов'язкiв для участiв рiзних господарських роботах чи заходахl не пов'язаних з tlавчально-
тренувальним процесом;

- вiдволiкати працiвникiв спортшколи вiд виконання обов'язкiв_ за
винятком випадкiв, передбачених чинниNI законодавством.

5.9. CTopoHHi особи в тому числi перевiряючi, можуть бути присутнiми
пiд час заняlь в групi riльки в лрис1 гносгi директора iпорЙколи чи його
застуtIника,

Вхiд в ;-рупу пiс"lя поча.lку занять дозво,rlя€ться, як виняток. тiльки
директору спортшколи! його застчltник} чи i нстр1 к гор1 - м етодисту.

Не дозволясться робити тренерам-викладачам зауваження з приводу ix
роботи пiд час rrроведення занять i в присутностi учнiв-спортсменiв,

VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПIХИ В РОБОТI
_ 6.1. За зразкове (сумлiнне) викоIiан}lя своiх обов'язкiв, багаторiчну i
бездоганну працю, новаторство в працi i за iншi досягнення в роботi можуть
застосовуватись заохочення, зокрема:
- оголошення подяки;
- нагород)t(ення Грамотами, Почесttими грап,tотами, !ипломами;
- нагородження чiнними поларунками;

виплата премiТ;

- занесення до Книги пошани чи {ошки пошани;
- iншу, за рiшенням зборiв колективу чи педагогiчноТ ради.

6,2, За досягнення високих резу,rьтатiв у навчанлti i вихованнi учнiв-спортсменiв, працiвники спортшколи представляються до нагородження
державними нагородами, присвосння почесних звань, вiдзначення
державними чи iншими премiями. ]наками, грамотами, iншими видами
мораJIьного i матерiапьного заохочення.
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6.3. Працiвникам, якi успiшно iсумлiнно виконують своi службовi
обов'язки, надаються в першу черг} переваги i соцiа_льнi пiльги в межах
ловноважень спорl школи i за рахунок'ti' кош t iB,

о.4. Заохочення оголошуються в наказi. доводяться до вiдома всього
колективу спортшколи iзаносяться до трудовоi книжки працiвника.

чII. стягнЕнця зА порушЕння трудовоi дисциплIни
7.1. За порушення трудовоТ дисциплiни до працiвника може бути

застосовано один з таких видiв стягнення:

- догана;
звiльнення з роботи;

Звiльнення як дисциплiнарне стягнення може бути застосовано
вiдповiдно до чинного законодавсlаа.

7.2. .Щисчиплiнарнi стягнення оголошуються наказом директора
спортшколи i доводяться до вiлома прачiвника (пiд розпис) i колективу.

7,3, Прачiвники, обранi до складу Профспiлкового KoMiTeTy, можуть
бути пiдданi дисчiплiнарному стягненню згiдно чинного законодавства.

7,4, До застосування дисциплiнарного стягнення адмiнiстрацiя
спортшколи повинна зажадати вiл порушника трудовоТ дисциплiни письмовi
пояснення.

У випадку вiдмови працiвника надати письмовi пояснення,
склада€ться вiдповiдний акт,

7.5.,Щисчиплiнарнi стягнення застосовуються адмiнiстрацiсю
спортшкоJIи вiдповiдно до чинного законодавства.

ПРАВИЛА ВНУТРIШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ
вивiшуються в спортшко.ri на вилноvу Micui
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Додаток N9 2

до колективного договору
на 2022-2025 роки

ПОГОДЖЕНО

Уповноважена особа вiд працiвникiв

пЕрЕJIIк
Посад i професiй, якi маюl,ь право на додатковi вiдпустки за особливий характер

1,а,гриваIlсlь TKoBol в
Ns
з/п

Посада Тривалiсть додатковоi
вiдпустки, днiв

] Директор
,7

2 Заступник директора з
навчально-трепувальноi

роботи

,7

3 Головнпй бухга]теD 1
1 Iнструкгор-методист 1
5 Лiкар 1
6 Оператор комп'ютерного

пабоDY
1 rренер_викJIалач l8

.сйрI
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Додаток N9 3

до колективЕого договору
яа2022-2025 рокй

ПОГОДХЕНО

Уповноважена особа вiд працiвникiв

ПОЛОЖЕННЯ
про премiIовання працiвникiв Комплексноi обласноi

дитячо - юнацькоi спортивноi школи <<Спартак>
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I. Заzапьнi по.,lоясення
l .l . Дане ,,Положення про премiювання" встановлюс порядок i розмiр

премiювання працiвникiв КОДЮСШ ,,Спартак", виходячи iз умов
ефективностi i якостi Тх роботи.

1.2. !ане Положення обговорено i погоджене загaL,Iьними
зборамипрачiвникiв спортивноi школи,

1.3. В дане Положення можуть вноситися змiни та доповнення на
пiдставi загальних зборiв працiвникiв за погодженням з роботодавцем.

1.4. .Щиректор спортивноi школи здiйснюс премiювання вiдповiдно до
даного Положення (щомiсячно, щоквартальноj разово обо до свят).

II. Kpumepi[ пре,|riювання
2.1. Основним критерiсм оцiнки роботи тренера-викладача по спорту €

наступнi показники роботи:
2, L L На еlапi почаr ковоТ пiдготовки:

- cr абiльнiсr ь контингент1 учнiв:
- рiшень засвосння учняN,tи-спортсменами програми спортшколи,

виконання ними вимог по загальнiй фiзичнiй пiдготовцi;
- кiлькiсть учнiв-спортсменiв. зарахованих до навчально-тренувщIьних

грУп;
- допомога загальноосвiтнiм школам в органiзацii та проведеннi

районних змагань.
2. I .2. На навчально-тренувальному етапi:

- виконання учнями-спортсменами нормативних вимог по фiзичнiй,
спецiапьнiй, техн iчнiй п iдго tовцi;

- piBeHb показаних вихованця\lи резlльтатiв у,]\1аганнях рiзного рiвня,
2.1.3. На етапi сrrортивного влосконалення;

- виконання учнями-спортсменами вимог програм з виду спорту;
- кiлькiсть пiдготовлених кандидатiв, резерву, членiв з збiрнi команди

УкраТни;
- результати виступiв вихованuiв у змаганнях рiзного рiвня.
2,1,4. .Щобросовiсне виконання своТх службових обов'язкiв,

багаtорiчна робоr а в споргивнiй школi.
2,2, При препtiюваннi iнших категорiй працiвникiв спортшколи

враховуються TaKi показники:
- добросовiсне виконання своТх службових та громадських обов'язкiв;
- багаторiчна робота в спортивнiй школi;
- висока професiй на vайсr ерн ic lb:
- створення умов для високоякiсного проведення навчzцьно-виховного

процесу;
- iншi.
2,J. Преrliювання rренерiв-викла.lачiв vоже гакож проводиtися i за

KoHKpeTHi високi Jосягнення в роботi та пiдготовку високо квалiфiкацiйних
спортсменiв за с"ri:чючи ми показниками:

2,3.1, Пi.rгоtовка переvожuiв la призерiв змагань рiзного рiвня:
17



- переможець чи призер Першостi Украiни;
_ переможець чи лризер Чемпiонltтiв та Кlбк1, Украiни;
- призер Чеvпiона гiв га Кl бкiв Свроли;
- призер Чемпiонатiв та Кубкiв CBiTy;
_ переможцi та призери iнших мilкнародних змаl,ань,

11.';,Тliт]]ххi#:::тlil1::::а"их слорт cM.Hi 
":

-пiдготовка-""};}rfi ',;iJ:.Ч,.Х};j;;"i;о","",
пiдготовка спортсменаJ з€ра,(ованого до ре]ерв) збiрноТ команди УкраТни;- пiдготовка -Майстра спорту УкраТни мiжнародного класу'';- п iд t о toBKa ..МаЛс rpa спорl l Украi'ни..;- пiдготовка двох i бjл_ьruе ,.Кандилаrа в майстри спорту УкраТни'';- пiдготовка п'я

z.+. пp.,i.uunJi";J"l1.1lН:.Jfi lЖ;.lTH ::lifll o"o,*u"n"*
::"r.!Дy Конститучii УкраТни, Дн" Н.запежно"тi Ynpuinn, .Щня захисникаУкраТни) та пDофесiйних свят у галузi фiзичноТ культури та спорту Украiни) lдп, тренера. дня фi,,".'п.i;;;,у;;;;;;;;; ir#;",)2.5. Премiювання працiвникiв anbpт""noi: 

'-nonu 
може такожздiйснюватисЬ i за виконання оaобпи"о uчrttпиu"* ,uuour".

2,5.1,особливо
завдання,"*пuпоч"п.пilтlт,"оlil:#.."".ffi::н;lнннl"тёж;rffi
в короткий час вiднов,
пошук i реапiзацi.,";тi:;:|Jil::ж: :".;i"T;:J#:HTff :flýij**,

2.5.2. !о чис,rlа таких завдань вiдносяl,ься:

...о,;,#::,;;J;u:п"..i;l"'"il;i""::г,"r.".к"".ъъJ#т;хт",;:х:
етапу пiдготовки;

a

- освосння i втiлення
методiв спортивного тренування;

..виконання виробничих
квацlФIкацll, здатних поповни.tи
Украiни, ко\tан.]и майстрiв;

нових fiауково - обrрунтованих форм i

завдань по пiдготовцi спортсменiв високоТ
склади кандидатiв у збiрнi команди

до початку
- -]острокова пiдготовка матерiально-технiчноi базинавча]ьного року;
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-i.l. Преrliювання працiвникiв здiйсню€ться наказом директора школ
л,__ ,-]r Премiювання директора здiйснюсться n**o" оргаrвl-fловl_]а]ьного за реапiзачiю лержавноТ полiтики в галузi фЙ"rоТ *ynory;та спорц в об-lастi.

__, 
",,, 

_:.': лПО.].'iЮвання 
працiвникiв за oKpeMi високi досяr.нення, цо lввlишlп Jo п. 2.3,, проводяться окремими рiшеннями алмiнiстрацii :пого.]хенняtt з трудовим колекl.ивом.

оu".лrr;l"Р..''i, 
що виплачуються працiвникам, граничними розмiрами r

"_.._ _i.' При HapaxyBaHHi лремlювання колекlиsу прачiвникiв 1вiллiленн:
:::,ili?] _:._lll"-v, кожНий. Прац]вник цього колективу предсtавля€ться д
:ry.ll]i:1:,ry"rbHo i розмiр його винагороди 

"".nu"u".u"" в змехностi BiосооисIо]-о BK_]a-]r в резуль гатi робо ги колектив1
J,6 Попере-]ня сума премii,rч u"nonu,in" завдання визнача€тьсякожному 

. 
конкретному випадку в залежностi 

"iд "ayna* ваttливостскладностi, TepltiHy iyMoB його виконання.
з.7 Преrriя за виконання особливо важливих завдань виплачу€тьс]незалежно Bi: iнших поемiй_

положення, 
,,l,\trt,ll. НаРаХОВаНИХ ПО iнШим пунктам даногi

З.8 Прачiвникам. якi маю.гь ДИСцпплiнарнi стягнення, премi:видасться в установленому чинним трудовим законодавством порядку.в особливих випадках за rrогодженням з трудовим колективом iлможе видаватися премiя за виконання особлиuо uu*n"b.* ,uuou"o,
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