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ЗАIЪЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

мiж адмiнiстрацiю управлiнням
iнфраструктури житлово-комунального господарства, захисту довкiлля, Ьборонноi
роботИ та цивiлЬногО захистУ КаховсьКоТ райоrrНоТ державноТ адшлiнiстрацiТ (далi управлiння) В особi начальIJика управлiння Свгена гt]илиЦъкого, з однiсli'
в особi голови ради трудового
колективу
, з iншоТ сторони.
Колективний договiр укладено

та iнших чинних дiючих нормативних законодавств Украiгrи i мiжнародного права,
генера_пъноi та г€Lпузевоi'угод i визначаютъ взасмнi виробrличi, трудовi та соцiазrъно-

економiчнi вiдносини мiж управлiнням

та працiвниками установи на ocHoBi
iHTepeciB
cTopiH,
Предметом даного договору с переваiкно додатковi,
узгоджених
порiвняно з чинним законодавством, положення з оплати працi, соцiального i
ЖИТЛОВО-ПОбУТОВОГо обслУговування працiвникiв, гарантii i лiльги, якi надаються
трудовому колективу управлiнгtя як роботодавцем.
Положення колективного договору поширюються на ycix працiвникiв
управлiння i е обов'язковими для виконання як керiвництвом, так i кожним членоN{
трудовоГо колектLIву. ПраЦiвникИ управлiНня уIlовНовая{уrоТь го-цову
РаДи трудового
колективу представIIя,lи cBoi' iнтереси при укладаннi колективFIого договору. Жодна
iз cTopiH, ЩО уклала колектиВний договiр, не може в односl,оронньому порядку
припинити його дiю або Rиконання cBotx зобов'язань за даниN{ колективним
договором.
I_{ей колективний договiр зберiгае чиннiстъ
у разi змiни складу, струкlури та
найменування пiдприсмства, його реорганiзацiТ, Колективний договiр може бути
перегJIянутпй чи доповнений за згодою CTopiH, ГIри недосягненнi згоди стосовно
положенъ колективного договору спiрнi питання вирiшуютъся
у вiдповiдлlостi до
чинного законодавства Украiни. lоговiр може бути розiрваний кожною iз cTopi1t,

що домовилися, при yMoBi дотримання

т,рьохмiсячного строку розглядання
претензiй, проlягом якого повиннi бути проведенi переговори по поновленню

колективного договору.
Колективний договiр гарантус захист tlpaв i iHTepeciB державних слу}кбовцiв,

технiчного персоналу

в межах, передбачених дiючим законодавстI]ом i
по цъому договору. Контроль за викоIlанням

зобов'язаннями адмiнiстрацiТ

колективного договору забезп,ечуеться безпосередньо Сторонами, якi його
укJIалр1,
у порядку, визначеному цим колективним договором. Сторони зобов'язуIоться
визнавати i поважати права коя<нот iз cTopiH i здiйснювати Bci зсlбов'язання,
визначенi цим колективнIтм договором.
!оговiр набирас чинностi з дня його пiдrrису, а
202О року i
дiе дО з|.|2.2022року. ПiслЯ закiнченНя строкУ дiТ, колеКтивниiа договiР Продовж)/с
^перегJrянутъ
дiяти до того часУ, поки сторони не укладутъ новий договiр або не
чинний.

саме

L

OpzaH
]. l

iзацiя ttpaui

ttt1l1,Dolи?o ко"цекпluву

Аd.uiнiсmрпцiя зобов'язус.mься:
].1,1. Сприяти рiшенню соцiальних питань колективу, забезпечувати правовий
захист державних слух<бовцiв згiдно з Законаьttl УкраТни <I1pcl мiсцевi лержавнi
адмiнiстрацiТ> та <,Про державну слух<бу>, створенню умов для Itавчання i
пiдвищення квалiфiкацiT у вiдповiдних учбових закладах, шляхом самоосвit.и,
застосовувати стимулювання за сумлiнну ПРацю шляхом просування по слуяtбi,

матерiаль них заохочень.
|.1.2. Щодержуватись закоЕодавства про працю i ttравиJI про охорону працi.
1.1.3,Спiльно з радою трудового колективу контролю]]ати виконання колективного

договору

виконанця.

i

iнформувати колектив один раз на

pik В груднi мiсяцi

гrро його

|.|.4. Розробляти посадовi iнструкцii та функrriоrrальнi обов'язки лля Bcix

працiвникiв трулового колективу, ознайомлювати працiвникiв з ними та вимагаf.LI
вiд працiвникiв Тх належного виконання.
1.2 TpydoB uй колекmuв зtlбов'яз.уепtься:
1 ,2.5. Виконувати встановленi правил внутрiшньоr,о слуrкбового
розпорял](у,
додержув uтися трудовоi дисциплiни (додастъся).
|.2,6, Нести персонаЛьну вiдповiдальнiсть за здiйснення службових обов'язкiв i
покладених повн оважень.
|.2.7. !обросовiсно, сумлiнно i своечасно виконувати своТ службовi обов'язки,
проявляти iнiцiативу в роботi. Не допускати дiлi i вчинкiв, якi можуть зашко дити
iHTepecaM державнот служби, чи негативно вплинути на репутацiю державного

службовця.
1.2,в. ПостiйнО вдосконалюватИ органiзаЦiю робоТи свосТ дiя:tt,ноСтi
професiйний piBeHb.
1 .2.9. Утримувати в порядку
робоче мiсце.

i

пiдвищувtlтLl

1.2,10. !байливо вiдноситися до державного майна. У випадку здiйснення
працiвником крадiя<кl,r, навп,{исного зiпсуваFIня, недоТмклt чи втрати окремих видiв
майна i цiнностей, матерiальна вiдповiдазrьнiсть на нъого поклада(,ться у
вiдповiдностi з дiючим законодавством.
1.2,||. Створювати i пiдтримувати доброзичJIиву атмосферу в колективi, шанобливо
ставиTися до керiвникiв i спiвробiтникiв, дотримуватися високот кулътури
спiлкування та етикету лер}кавЕого слlrжбовця.

Iз,|2здiйснюв;j,i:il#!,:u",:"'::';::^::::,::Н'''-::#Х;","

договору i

iнформувати колектив про його риконання один раз на piK.
1.з,13. Вести переговори вiд iMeHi трудового колективу llo розробцi та BHeceHHi змiн
до колективного договору, вирiшеннi робочих питань, ситуацiй стосовно органiзацiТ
працi.
2, У"uОВu пРuйолtу, прохоDмсенлlя слt.улс,бu tпtt звiлtьttеttня

l. А D.u i н ic mР а цiя з о б о в' яз_у cпt ь ся :
2.1,I. ЗабезпеЧуватИ уNIовИ ПРацi Т напрямок дiяльгrос,гi праrдiвникiв
2.

).

вiдповiдностi з трудовою угодою, Тх професiею, квалiфiкацiсю.
2,|.2. ЗДiйСНювати прийом на роботу, просування по службi державних слуrкбовцiв

на конкуРснiй ocHoBi i У вiдповiдНостi З постаноВою Кабiнеry N'tiHic,rpiB УкраТни вiд
25.0З.20|6 РОКУ ]ф 246 uПро затвердження Порядку проведення конкурсу на
зайняття посад державноi служби>> (зi зп,riнами).

2,|.З. Надавати лереважне право в просуваннi по службi спецiалiстам високоi'
квалiфiкацiТ, iнiцiатиВнИN,I, вiдповiдальним працiвникам, яlti постiйно пiдвищуютъ
СВiЙ ПРОфесiйний piBeHb. Призначення лрацiвникiв на KepiBHi посади, KpiM
ВИбОРНИх ПосаД, проводити з урахтванням пропозицtй ртди трудового колективу

органiзацiТ.

2.I.4. Створювати умови для навчанFIя та пiдвипlення професiйноi

квалiфiкаLцiТ

1, вiдповiдних учбових закладах i шляхом саiчlоосвiти.
2.\.5. При скорочення чисельностi чи штату робiтникiв попередя(ати Iтрацiвtrикiв
ПрО звiльнеНня у письмовiЙ формi не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв.
2.1.6. Звiльнення працiвrrикiв у разi скорочення штату чи змiни в органiзацiI лрацi
ПРоВоДити у вiдповiдностi з Законом УкраТни <Про державну слуrкбу> та КЗпII
УкРаТни та лише пiсля використання Bcix наявних моя(ливост,ей для забезгlечення
зайнятостi ix в управлiнrri,
2.1.7. З МеТоЮ вирiшення трудових спорiв в ycTaHoBi створюетъся комiсiя по
вирiшенню трудових спорiв.
2. 2. TpydoB uй колекmuв зобов'язуеmься:
2.2,8. Виконувати вимоги даного колективного договору, Законiв УкраТни uПро
ДеРЖаВНУ слУжбу>>, кПро мiсцевi державнi адrчriнiстрацiТ>, правил внутрiшtlього
СлУжбового розпорядку, загальних правил етичноТ поведiнки державFIих службовцiв

ПРаЦiвникiв

управлiння.

2.3. PaDa mpydoBozo колекпluву зобов'язуеmься:
2.з.9. Постiйно проводити перевiрки здiйснення законодавства про працю, про
РеЗУЛЬТаТИ яких iнформувати адмiнiстрацiю управлiння i трудовий колектив в Mipy

необхiдностi.
2.З.I0, ПредсТавляти iнтереси кожного члена трудового колективу по I1итання\,т)
ПОВ'ЯЗаниМи З приЙомом на роботу, звiльненняN,I з роботи, переведенняN,I на iншу
роботу, пiдвищенням квалiфiкацiТ, просуванняN,{ по слl.жбi, атестацiТ, тоlцо.
3. Оплаmа працi
З.1. Оплата працi слуяrбовцiв та державних слуrкбовцiв управлirIня здiйснюсться y
вiдповiдностi з дiючим законодавством та постановоIо Кабiнету N4iHicTpiB УкраТни
ВiД l8 сiчня 2017 р. Nч 15 <Питання оплати працi працiвникiв державних органiв>(зi
ЗМiНаМИ), ЗаконУ Украi'ни пПро оплату працi>, Закону УкраТни <Про дер}кавну

службу>.
З,2. Заробiтна плата державного службовця склалаеться з:
1) посадового
,
2) надбавки за вислугу poKiB;
З) надбавки за ранг державного службовця;
4) премii (у разi встановлення).

окладу;

'"

Щжерелом формування фопду оlтлати працi державних
бюджет.

слу бовцiв е державний

Фонд оплzIти працi державних служ овцiв формус:ться за рахунок коштiв
ДеРЖаВНОГО бюджету, а також коштiв, якi надходятъ до державного бrоджет1, в
4

рамкаХ програМ допоN,lогИ СвропейСькогО Сотозу, урядiв it-tоземt-tгtх держав,
мiжнародних органiзацiй, донорських установ. Порядок використанIJя таких

коштiв, якi надходять до державного бюджет} затверджу€ться Кабiнетом \ztiHicT.piB
Украiни.
Скорочення бюджетних асигн\,вань не N4оя(е бу,rи пiдставою для зменшенIIя
посадових окладiв та надбавок до них.
з.3. Надбавка за вислугу poKiB На дерх{авнiй службi встаFIовлю€ться на piBHi з
ВiДсоткiв посадового окладу державного службовця за кожний калеllдарний piK
СТаЖУ ДеРЖаВноi служби, але не бiльше 50 вiдсоткiв посадового окладу. Розмiр
Надбавки За ранг державного службовця визнача€ться Кабirrетом MiHicTpiB УкраТни
ПiД ЧаС ЗаТВерджецIfя схеми посадових окладiв на посадах державноi служби.
з.4, Виплата за додаткове наванта}кення у зв'язку з виконанняп4 обов'язкiв
тимчасово вiдсутнього державного службовця встаFIовлюсться начальником
управлiння державному службовцю за поданням його безпосереднього керiвника у
розмiрi 50 вiдсоткiв посадового окладу тимчасово вiдсутнього державного
службовця.
з.5. Виплата за додаТкове навантах(ення у зв'язку з t]иконанням обов'яt:зкiв за
ВаКаНТНОЮ ПОСаДОЮ Дер}кавноi служби встановJlюсться начальF{иком управлiння за
поданням безпосереднього керiвника державним слчжбовцям, MilK якими здiйсненсl
розподiл обов'язкiв за вакантною посадою, пропорцiйно додатковому
навантаженню за рахунок eKoHoMiT фоrrду посадового окладу за вiдповiдtтсlю
посадою,

з.6. За бездоганну та ефективну державну службу, за особливi заслуги

до

державних службовцiв управлiння можуть застосовувати T,aki види заохочеijь:
представлення до вiдзначення дер}кавними нагородаN,Iи; оголошення подяки;
нагородження грамотою, почесною грамотою; дострокове гIрисвосння рангу в
порядку, визначеному Законом УкраIни <<Про державну службу>.
з.7 . Заохочення не застосовуються до /]ер}кавного слуяtбовця протягом строку
застосування до нього дисциплiнарного стягнення.
3.8. За високi досягненIlя в працi, сумлiнне ставлеЕlня до своТх обов'язкiв, вагоп,tий
внесок у загальний результат роботи працiвники заохочуються премiсю у N,{elтiax
фО*rДУ ЗаробiтноТ плати. ГIреп,riюваFIня працiвнllкiв чправлiння здiйснюсться згiдно
Положення про преп,tiювання державних слу>rtбовцiв управлriння (додаеться),
положення про премiювання, розроблено згiдно з Типовим положенням про
премiювання державних службовцiв органiв дер}кавнот влади, itlших державних
органiв, iхнiх u.rupuri" (ceKpeTapiaTiB), затвердженого наказом N4iHicTepcTBa
соцiальноТ полiтики Украiнивiд 13,06.2016 Jф 646 (зi змiнами).
ПремiТ виплачуються в N,Iежах ,фонду премil-оваFIня залежно вiд особистогсl

внеску державного слуrкбовця в загальний резупьтат роботи державного органу.
Встановлення премiй державFIим слуrкбовцям управлiння здiйсrlюстъся
начальником улравлiння вiдповiдно до FIаказу.
Фонд премiювання державного органу встановлюсться у розмiрi 20 вiдсоткiв
загальногО фонд1. посадових окладiв за piK та eKoHoNriT фонду оплати працi.
премiя за резулътатами оцiнювання слуяtбовот дiяльностi та мiсячна або

квартальна премiя начальнику уlrравлiнttя
5

lIОГОЛП..УСТЬСя

головою

районrrоТ

державноТ адмi нiстрацii.

З,9, Надавати деРжавнип,1 службовЦям В меItаХ
фондУ оплати працi пла'ерiа.,tъну
догIомогу длЯ
их питань, порядок надання та розмiр.l
такоi допомог
cTpiB Украiни.
з.10. Вiдповiд
го кодексу Украi.ни вiд о2.|2.2010 J\92755VI забезпечувати застосування податковоТ соцiальноТ пiльги
до працiвникiв, якi
згiдно iз законом маютъ на це право, за ix писъмовими
заявами.
AdMi Hicmpo цiя зо б ов'я зу еmь ся :

з,1l,

ознайомлювати

з

дiючим
договором riiд розписку
новоприйнятих працiвникiв, якi повернулисъ з навчання,
вiдпустки по догляду за
ДИТИНОЮ, З iНШИХ ПРИЧИН бУЛИ ВiДСУтнi на момент
укладання колектиtJного
колективним

договору.

з,|2, Знайомити працiвникiв з умовами гlрацi, оплати працi,

правилаN4и

внутрiшнього службового розпорядку, заl,альними гIравиJIа
етичноi поведiнки
державних службовцiв управлiння, роз'яснювати права та обов'язки, Знайоплити
пiд
розписку з наказами про прийом на роботу i записами I} трудовiй книжцi, особовiл-l

картцi, гrравилами по технiцi безпеки, посадовими
з,lз, Забезпечити безперешкодне ознайомлення

iн.трупцi"r"

BcTaHoB.reHoi
робiтникiв з
заробiтноТ плати. Регулярно виплачувати заробiтну розшлiроI,I
плату згiдно дiючого
законодавства, аванс - 1З числа, остаточний
розрахунок - 29 числа кожного мiсяця.
але не рiдше двоХ разiВ на п,tiсяцъ .r.р.. промiжок часу,
що не перевиUl\,с
шiстнадЦяти калеНдарниХ днiв' та не пiзнiше семИ
днiв пiсЛя Ъакiнчення перiОЛУ, за
який здiйснюеться виплата. При виплатi остаточного
розрахунку за мiсяць }{адавати
працiвrrИкам iнфОрмацiЮ в письмОвомУ виглядl про загальну
суму заробiтноi'гI:lатt',
про розмiри i пiдстави вiдрахувань i
iз
заробiтноi
плати.
утримань
з,14, ЗабезпеЧуватИ виплатУ заробiтноi'плаr,и за Ltac черi,овоТ
вiлпустки за три дrri до
початку вiдпустки працiвника.
3,15, Проводити iндексацiю гроIпових
доходiв працiвникiв, вiдповiдно до Порядк1,
проведенtтя iндексацiт грошових доходiв населення,
затвердженого постановою
КабiнетУ MiHicTpiB УкраiнИ вiД 17 липFIЯ 200З
рокУ iП 1078 ''Про порялок
ЗаТВеРДЖеННЯ ПОРЯДКУ ПРОВеДення iндексацil'
грошовЙх доходiв
та
ЗаКОНУ УКРаiНИ Вiд 0З.О7.1gg1
"u..n.rrrr"r,
Jф
1282-ХII (1,редакцiтвiд t1.10.2017,
р.
пiдстава _
2 148-VIII) <Про iндексацiю грошових
доходiв населення)).
з,16, Видати працiвниковi в день 3вiльнення налеItно
оформлену трудову книжку i
ПРОВеСТИ З НИМ РОЗРаХУI-1ОК
У СТРОКИ, ЗаЗНаЧеIJi В cTaTii l lO Код.ксу закоlliв про

працю Украi'ни.
з.17

.

Pctda mlryDово4о колекmuву зобов'я\116.п169".

БутИ гарантоМ

справедiливоТ '

onrrur" прачi

працiвниковi згiДно чинFIого законодавства та

договору.

i

надання пiльг

кожно]чrу
'оло}кень укладеного колективI-Iого

4, Реэк:ц-+t робоmu, пlрtlвOлiспtь
робочоzо lttlcy i вidпочuttку
4. l. ADMiH iёпцла
цiя зобов'язуспtься :
4,1.|. Встановити TepMiH робочого
в
40 годин:
'ижня розш.riрi
- робочi днi: з понедiлка по п'ятницю;
- днi вiдпочинку: субота, недiля;
6

-

початок роботи: 8.00 годин, закiнчення - 17 ,00 годиIJ;
у п'ятницю початок роботи: 8.00 годин, закiнчення - l 5.45 годин;
- перерва для вiдпочинку i харчуваIlня з 12.00 до 12.45 годин.
1.|,2. Напередоднi святкових iнеробочих днiв робочий день скорочуеться на одну
годину.

4.1,3. АдмiнiстрацiЯ управлiннЯ зобов'язУстьсЯ погоджуватИ з радою трудового
колективу змiни триваJIостi робочого тижня.
1.1.4. }{аДУРОчна робота та робота у свя,гковi i вихiднi днi для працiвникiв
УПРаВЛiННя Допускаеться тiльки вiдповiдно до вимог чинного закоIIодавства.
РОбота в надурочний час оплачусться в гtодвiйному розмiрi годигtноi ставки, а
РОбОТа У вихiдниЙ день компенсу€ться за згодою cTopiH наданням iншого дня
вiдпочинку або у грошовiй формi у подвiйному розмiрi.
:1.1.5. !ерrкавним слуrкбовцям надавати щорiчrло вiдпустку тривалiстю 30
календарних днiв, у вiдповiдностi з графiком вiлrrусток. Працiвникам, якi мають
вiдповiдний стаж державноi служби надаеться додаткова оплачувана вiдпустка
вiдповiдно до постанови Кабiнету I\4iHicTpiB УкраТни вiд 06.О4.20lб року N9 270
кПРО ЗаТвердження Порядку надання державним службовчям додаткових
оплачуваних вiдпустоIо).
].1,6. !ержавним службовцям нада€ться щорiчна основна оплачувана вiдпустка
ТРИВаЛiСтЮ З0 календарних днiв, якщо законоN,I не передбачено бiльш тривалоТ
ВiдпУстки, з виплатою грошовоТ допомоги у розмiрi серелньомiсячноТ заробiтrrоi'

пjIати.

1,1.7. фафiК LIерГових вiдпусток затве д)tусться адмiнiстрацiсю управ.lriння за

погодженням з радою трудового колективу,
1.1.8. Святковi та неробочi днi (ст,7З КЗпГI УкраТни) при визI{аченнi трива_lrостi
щорiчних та додаткових вiдпусток не враховуються.
].1.9. ПРИ Наявностi lloBa}KHoT причиrrи надавати працiвникаN,{ додатковi вiдпr,стttt,
без збереження заробiтноТ плати протягом року до 15 календарних днiв, згiдно
cTaTTi 26 та додаIковi вiлпусткИ без збережеttня заробiт,ноi плати вiдповiдно до
заяви та cTaTTi 25 Закону Украiни uПро вiдпустки>.
1.1.10. З Метою забезпе.tення рацiонального використаFIня бrодrкетних коштiв
\IОЖЛИВе НаДаНнЯ працiвникам вiдпуст:ок без збереirtення заробiтноТ плати,
встановЛеннЯ для праЦiвникiВ режимУ роботИ на умовах неповI]ого робочого ча}с}
з}IеншеНня абО скасуваНня стимулlоючих випла1, зменшеFl ня надбавок i доплат, якi
встановленi у граFII4I"Iних . розмiрах. Начальнrtк управлiltня ]\,1ас право у ме}ках
бюджетних призначень без згсlли та попереджеI{ня працiвникiв встановлювати для
них режим роботи на умовах неповного робоrIого часу та надавати вiдпустки без
збереження заробiтноТ плати на визначений головоIо райдержадп,liнiстрацiТ
термiн,(Закон УкраТни вiд 28. 12.2014 року J\Ъ 76-VIII)
-+.1.11. ЖiНцi, яка працюс i мас двох або бiльше дiтей BiKoM
до l5 poKiB, або дитинуiнвалiда, або яка усиновиЛа дитинУ, MaTepi iнвалiла з дитинства rriдгрупи А I гругIи,
ОДинокiЙ шtатерi, баrгьку дитиFIи або iНвалiла з д1.1тинства пiдгрупи А I груrIи, якпй
виховуе iх без MaTepi (У томУ числi у разi триваJIого перебуванняr MaTepi в
--tiкувальному закладi), а також особi, яка взяJIа пiд опiку дитину або iнвалiда з
_]итинстВа пiдгрупи А I групи, чи одно]\1у iз прийоNIних батькiв надасться шlорiчно
7
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календарних днiв без урахування
святкових iнеробочих днiв (стаття 7з Кодексузаконiвпро працю Укратни,ст 19
Закону Украiни <IIро вiдпустки>).
4.|.12. За наявностi декiлькох пiдстав для Ijадання цiсТ вiдпусткИ 1Т зага*пьна
тривалiсть не може перевищувати 17 календарI{их днiв на piK.
+.t,tз. В разi чергування державних службовцiв згiдно графiка у вихiднi та святковi
днi надавати iнший день вiдпочинку за заявою працiвника. За час виконання
обов'язкiв чергового по районнiй дерrкавrriй адмiнiстраuii, згiдно графiка,
переносити обiдню перерву на 1 голину або за погодженням з керiвником на любий
зручний йому час,
i.i.tц. За рi-."rr"цa начаJIьника управлiння лержавнi службовui мох<утЬ бутИ
вiдкликанi iз щорiчнот вiдпустки. Пiдставо}о для вiдкликання державного
службовця iз rцорiчноi вiдпустки е необхiднiсть виконанFtя невiдкладного завдання,
про яке не було i не могло бути вiдомо пiд час надання rцорiчноТ вiдпустки, за
на це
умови неможливостi виконання такого завданI]я 1ншою уповноваженою
Ьсобо-, вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 25 березня 2016
вiдкликання державного службовця iЗ
р, JФ 2ЗО кПро затвердження Порядку
шдорiчноТ вiдпустки>.
частина невикористаноi вiдпустки за погодженням з начальником управлlння
LIt1
FIадаетьсЯ державномУ службовцю У будь-який час вiдповiдного року
присднуеться до вiдпустки в наступному роцi з вiдшкодуванI]ям непередбачуванIlх
витрат державного службовця у зв'язку з його вiдклtrкання\,{ з вiдпустки вiдловiдно
до постанови Кабiнеry MirricTpiB Украiни вiд 25,0з.2016 рок)' лЪ 2зl uПрО
затвердження Порядку вiдшкодування непередбачуванИх ВИТРаТ ДеР/hаВНОГО
.пу*бо"ця у зв'язку з його вiдкликанням iз rцорiчнсlТ основноТ або додатковоТ

додаткова оплачувана вiдпустка тривалiстю

вiдпустки>.

uй колекm LlB зсl бо в' язу с, mь ся
4.2,|5. Щля виконання IтегайгIоi роботи, за наказом начальника управлlння, деряiавнl
службовЦi зобов'ЯзуютъсЯ з'явитисЯ на слуNсбу при вiдкликаннi з щорiчнtlхдодаткових вiдпусток.
4.2.16, Кожен робi,гник зобов'язусться дотримуватись трудовоl та виконавчоl
дисциплiни, проявляти зацiкавленiсть в кiнцевому результа,гi роботи колективу.
5. Со t4ialtbtti zapct lt плii
5. 1. ДDмiн i ctpp ацiя зо бо в' язу еmь ся :
5.1.1. Рiшення про надання допомоги по тимчасовiй непрацездатностi, включаючIl
дошяД за хворою дитиною, на поховання прийтrласться уповI]оваженою особото iз
соцiального страхування, яка.. здiйснюе контроль за правильним нарахуванняпl i
своечасною виплатою матерiаЛьного вабезпечення, tтриймае рiшення лро вiдмову в
його призначеннi, про припинення виплати матерiального забезпечення (повттiстtо
або частково), розгл,ядас пiдс,гаву i правильнiсr,ь видачi листкiв FIепраЦездlатносr,i
та iнших документiв, якi с пiдставою для наданFIя матерiального забезпечеI{ня та
соцiальних послуг,
5.|,2. Щержавни1\,I слух(бовцям шtатерiалъна доIIоNIога для вllрiшення соцiальнопобутови)r питань може надаватися один раз на 1эiк у розмilэi середньомiсячнот
заробiтнот плати на пiлставi особистот заяви.
4.

2.

Тру

d о в

о

Рiшення гtро надання матерiальноi допомоги державниN4

слl,я<бовцям

приймаеться начаJIьником управлiння в ме>ttах затвердженого фопду оллати працi.

Рiшення про наданFIя начальнику управrliння матерiалlьноi

допоN4оI,,I.1

погоджуеться головою районноТ державноi адмiнiстрацiТ.
ЩеРЖаВНИМ слУжбовцям, переведеним з одного державного органу в iнший,
матерiальна допомога надасться за умови, що вони не отримували iT за попереднiп,л
МiСцем роботи у роцi, в якому були переведенi, вiдповiдно до постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 08.08,2016 року J\.b 500 uПро затвердження Порядку надання
Державним службовцям матерiальноТ допомоги для вирiшення соцiально-побутових
питань)).

5.1.3. Надавати грошову допомогу слух<бовцям при наданнi rцорiчноТ ocHoBHclT
вiдпУстки в розмiрi середньомiсячноi заробiтноТ плати (згiдно Закону УкраТни <Про
державну службу>> ст. 57).
5.|.4. Надавати грошову допомогу робiтникам, зайнятим обслуговуванням органiв
ВИКОНавчоi Влади при наданнi щорiчноi основноТ вiдпустки в розмiрi
СереДНЬомiсячноТ заробiтноi плати (згiдно Наказу VIiHicTepcTBa працi УкраТни вiд

02.10.1996

року J\Lr 77 <Про умови оплати працi робiтлlикiв,

зайнятl.tх
обслУговУванням органiв виконавчоТ влади:, мiсцевого са]\,1оврядування та l'x
ВИКОнаВЧиХ органiв, органiв прокуратури, судiв та iIrших органiв> iз змiнаrчrи та

доповненнями.

5.2.Pada mруdовоzо колекmuву зобов'язуеmься:
5.2.5. Забезпечити соцiальний захист державних слlrх<бовцiв i робiтникiв, зайнятих

обслуговуванням.
5.2,6. Органiзовувати заходи колективного вiдпочинку, сrlортttвrтi зл,tагання, вечо]]I{
вiдпочинку.
б. Охорона tlрацi
6. I. Дtмiнiсmра цiя зобов'язуеmься:
6.1.1. У вiдповiдностi з вимогами нормативних aKTiB забезпечити на Ko}ItHo\I\,
РОбОЧОмУ мiсцi та пiдроздiлi безпечнi i нешкiдливi умови працi, лодержання прав
працiвникiв, гарантованих законодавством про охорону працi
6.|.2, ПРацiвники мають право вiдмовитися вiд дорученоТ роботи, якщо прл1
ВИКОНаННi такоi роботи створIосться ситуацiя, небезпечна для Тхнього життя i
ЗДОРОВ'я, а Також для життя i здоров'я iнших людей i навколишнього середовища,
якщо TaKi умови/ робота не передбаченi трудовим договором.
6.1.3. Пр' прийняттi на, робоlу ознайопллювати осiб з правилами безгtеки працi,
пожежноТ безпеки, caHiTapii та проводити вiдповiдниЙ iнструктаж.
6.1.4, Органiзовувати проведенFIд медичFlих оглядiв прачiвrIикiв управлiння. За час
проходження медичного огляду за , працiвниками зберiгаються мiсце роботrr
(посада) i середнiй заробiток.
6.1.5. Органiзовувати розслiдування
вести облiк нещасних випадкiв,
ПРОфеСiЙНИХ Захворювань i аварiй вiдповiдно до чинного законодавства.
6.1.6. Забезпечувати безперебiйну"роботу i належний стан санiтарно-побутових
примiщень.

та

6.I.7. Створити ддя працюючих осiб з iнвалiднiстю умови працi з урахуванням
рекомендацiй медико-соцiальноi експертноТ KoMiciT та заходи безпеки працi, якi
вiдповiдаютъ специфiчним особливостям цiеi категорiт працiвникiв.
6.1.8. ЗабезпечиТи виконаннrI Комплексних заходiв щодо досягнення встановлених
НОРМаТИВiв безпеки, гiгiени працi та виробничого середовиIца, пiдвищення
iСНУЮчОго рiвня охорони працi, запобiгання випадкам виробничого травматизму,

професiйного захворювання, аварiям i пожежам (лолаеться).
6.2. Аdлwiнiсmрацiя Iwш€ право:
6.2.9. В Установленому законом порядку притягнути працiвника, який }D<иJrIетъся вiд
Проходженrrя обов'язкового медичного огJuIду до дисциплiнарноi вiдповiдальноотi, а
ТаКОЖ ЗОбов'язана вiдсторонити його вiд роботи без збереженнrI заробiтноТ плати.
6.2.|0. Не ДоПУскати до роботи працiвникiв, у тому числi посадових осiб, якi не
проЙшли навчання, iнструктаж i перевiрку знань з питань охорони працi.
б.3. Труdов uй колекmuв зобов'язуепlься:
6.З.11. Знати Та виконувати вимоги адмiнiстрацiТ про охорону працi, санiтарiю,
ПОЖеЖнУ безпеку, енергобезпек} користуватися засобами колективного i
iндивiдуального захисту, проходити обов'язковi медичнi огляди.
6.З.I2. ЩОДеРжуВаТись правил внутрiшнього службового розпорядку, заI,аJIы{их
правил етичноi поведiнки державних службовцiв.
6.З.13. Щбайливо та лишIе у слуяtбових цiлях використовувати наданi iM TexHiKy ra
iнше майно управлiння.
6.З.l4. Спiвпрацювати з адмiнiстрацiеrо в органiзацiТ безпечних i неrлкiдливих умов
ПРаЦi, ОСОбисто брати участь в ycyнeнHi виробttи.Iоi ситуацiТ, яка створюс загроз\/
ДЛЯ ЖиТТя i здоров'я оточуючих, повiдомляти про загрозу безпосередньо cBocll\,
начальнику чи iншiй керiвнiй посадовiй особi .
б.4. Paia пlруDовоzо колекпlлtву зобов'язуеmься:
6.4,|5,ЗДiйснюватИ коItтроль за виконанням закоFIодавства про охорону працi.
7. Гаранlttii diяльносmi рudu tп,ру1)06р7о KOJleKmuBy
ТРУдовий колектив доручас головi радi трулового колективу представляти своТ
iнтереси у вза€мовiдноrшеннях з адп,tiнiстрацiею.
7. 1.Управлiння iнфраструктури, житлово-комунального господарства, захист\/
довкiлля, оборонноi роботи та цивiльного захисl,у:
- ГарантУе членам ради, не звiльненим вiд ocHclBHoT роботи, зберiгання середнього
ЗаРОбiткУ На час ведення переговорiв, пiдготовки проекту колективного договору i
проведення перевiрок йо,го виконання;
- для виконанНя обов'язкiв, в iHTepecax колективу, нала€ головi Р"ДИ, - вiльний .тас
iз збереrКенняМ оплати працi за основним мiсцем роботkт на проведення роботи,
,
органiзацii заходiв;
- ЗВiТУе не рiдше одного разу на piK, на загальних зборах трудового колективу tlpo
ВИКОНаННя УгIравлiнням, як роботодавцем, положень колективного договору.
7,2,Рада трудового колективу в особi його члеt+iв - уповноважених представникiв:
- ЗВiТУе не рiдше одного разу на piK на загалыIих зборах трудового колективу про
виконання обов'язкiв органiзацiТ, визначених колективним договором.
- Ма€ llраВо отримувати вiд адмiнiстрацiТ iнфорп,rацiю з литань, пов'язаних .з
фiнансовою дiяльнiстю i реалiзацiею соцiальних гарантiй колективу, передбачених
I
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колективним договором;
- проводити перевiрку лодержання трудового законодавства, умов працi, вимагати
усунення роботодавцем виявлених недолiкiв;
8. ГенDерна piBtticпlb
В. l. Зобов'язаttttя ud.uiн iсmроцii
8.1.1. Забезпечити piBHi права та можливостi жiнок i чоловiкiв (стаття lB Закону
Украiни uПро забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв>).
8.1.2. Створювати умови працi, якi дозволятъ яtiнкам i чоловiкам здiйснювати
трудову дiяльнiсть на рiвнiй ocHoBi.
8.1.3. Здiйснювати piBHy оплату працi ясiнок i чоловiкiв при однаковiй квалiфiкацiТ
та однакових умовах працi.
В. 2. Сmор о н u d о"uо в lul llc l, :
8.2.4. Ураховувати, що вiдносини мiж адмiнiстрацiсю i працiвниками, а такоя< Mix<
працiвниками устаноtsи будуютъся на засадах геFIдерноi piBHocTi та недопущеI{FIя
будь-яких дискримiнацiйних дiй.
В.2,5. Вживати заходiв, спрямованих r,ra формування гендерноТ культури трудового
колективу.
9. В iDпoBidcb,tbHicmb cпtopiH, в uрiluеrtня спорiв
9.1. У ВИtrадку невиконання або неналежного виконання обов'язкiв, передбачених
цИМ колективним договором, сторони несуть вiдповiдальнiсть у вiдповiдносr,i до
дiючого законодавства.
!о дисциплiнарноi вiдповiдальностi, як посадовi особлt, так i працiвники, моя{)/ть
бути притягнутi лише на пiдставi перевiрки, в ходi якоТ вiд порlzшника вимагаються
письмовi пояснення.
9.2. Спори мiж сторонами вирiшуються в порядку, встановленому законодавство\I
Украiни.
9.З, ТрУдовi спорLI, якi виникають мiж працiвником та адмiнiстрацiсю.
РОЗГЛЯДаЮться згiдно вимог чинного законодавства, комiсiею гIо трудовим спора}I
управлiння.
I0. Кiнцевi пололrcепня
10.1. Колективний договiр набирае чинностi з 01,0З.2020 року, застосовусться з
01.01 .2020 po}qy та дiс до Зi.|2.2022 року. Пiсля закiнчентlя строку дiТ колективнтlй
ДОГОВiР ПроДоВжу€ дtяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не
переглянуть чинний.
10.2. Змiни i доПовнення дО *опёп.r"ногО договору, протягом строку його дiТ.
можуть вноситися тlльки за взасмною згодою сторlн, пlсля попереднiх колективних
переговорiв, оформляtоться рiценням пiсля схвалення :]агаJIъними зборамttl i
пiдписання обома сторонами.
l
10.З. У разi реорганiзацiТ установи колектиtsний договiр зберiгас чиннiсть протягоII
СТРОКУ, На якиЙ Його укладеIJо, або може бути переглянутиil за згодою cTopiH.
;

.I

10.4. КОлективний договiр зберiгае чиннiст,ь

у разi змiни

складу,

cTpyкTypl,{,

найменування роботодавця, вiд iMeHi якого укладено чей логовiр.
l0.5, При виявленi порушень виконання договору зацiкавлена в ycyHeHHi сторона
ПИСЬМоВо iнформуе iншу сторону IIро порушення. У тиrкневий TepMiH проводяться
вЗасмнi Консультацii i приЙмасться узгоджене рiшення робочоi KoMiciT.
1l

10.б. СтОрони зобов'язуються звiтувати про хiд виконання колективного договору
За МИНУЛИЙ piK До 01 березня поточного року та розглядати пiдсумки виконання
зобов'язань колективного договору на заг€шьних зборах колективу.
10.7. За дор)п{енням cTopiH колективний договiр пiдпис€}JIи:

Bid аdлliнiсmрацii:
начальник
iнфраструктури,
комунального

Bid mруdово?о колекmшву :
Голова ради трудового колективу

управлiння

управлiння iнфраструктури,
житлово-комунчшъного
господарства, захисту довкiлля,
оборонноi роботи та цивiльного
захисту KaxoBcbKoi районноI
державноТ адмiнiстрацii

жи,гловогосподарства,

захисту довкiлля,

оборонноi
роботи та цивiльного захисту
Каховськоi ра ноi державноi
адмiнiстрацii

tob

гнилш]ъiкиrI
<<25>>

лютого 2020року

<<25>>
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Jlютого

2020 року

Додаток
до колекl,ив ного договору

КОМПЛЕКСНI
ОРЬНIЗАЦIЙНО_ ТЕХНtЧНI ЗАХОДИ

щодо досягнення нормативiв безпеки, гiгiени працi, пiдвищення iснуючого piBHrI
ни
о
Ns п/п
Заходи
Вiдповiдальна

особа

Медичний огляд державних
службовцiв та техпрацiвникiв

Гнилицъкий С.О.

Придбання аптечки

Зубач О.В.

за наявностi
коштiв

Придбання вогнегасникiв

Зубач О.В.

за наявностi
коштiв

5.

Навчання, журнали, нагJIядна
агiтацiя з охорони працi

Бруцька Л.В.

за наявностi
коштiв

6.

забезпечення заземлення
комп'ютерноТ технiки

Сливка А.В.

за наявностi
кошlтiв

l
2,

4.

начальник
iнфраструктури,
комунального

управлiння
житловогоспода
захисry довкiлля, оборо
роботи та цивiльного захисту

Листопадгрудень

Свген ГНИJIИЦЪКVЙ

Голова ради трудового non.nr"*
iнфраструктури,
управлiння

,LtS

господарства, захисту довкiлля,
оборонноТ роботи та цивiльного

захисту

1з

.Щода,гок

до колекти tsноI.о доI.овору

ЗАТВЕРДХ{ЕНО

Начальник управлiння iнфраструкту]]и,
житлово - комунального господарства,
захисту довкiлля, ронноiроботи та
КаховськоI районноТ
цивiльного зах
державноТ
вген ГНИЛШ]ЬКИИ
пiдпис)

полож(Ення

цро премiювання державних службовцiв та працiвникiв, якi виконують
функцii з обслуговування управлiння iнфраструктури, житлово-комунального
господарства, захисту довкiлля, оборонноi роботи та цивiльного захисту
KaxoBcbKoi районноi державцоi адмiцiстрацiТ
r. Загальнi положення

1. Це Положення розроблено вiдповiдно до Закону Украiни <про
державну
слryжбу>
Закон), Типового положення про премiювання державнlD(
службовцiВ органiВ державнОТ влади, iншиХ державних органiв, ikHix Ъпараriв
(ceKpeTapiaTiB), затвердженого HaKilloM MiHicTepcTBa соцiалiноI полiтики
Украiни
ВiД 13.06.20Iб J\Ъ б46, ЗаРеестрованого в MiHicTepoTBi юстицii украiъи з0.06.2016
за
Jф 90з129033, та постанови КМУ <Про умови оплати працi працiвникiв
державних
ОРГаНiВ, ЯКi ВИКОНУютъ функцii з обслуговування
2ОfВ
вiд
06.04
.zotB р. Ns
у
роцi>>
268 (.i змiнами), встановлюе порядок визначення
та
розмiрiв,
"uрu"у"u*rЙ
виплати премiй державним службовцям, якi займають .rо.uд"
державноi служби
категорiй "Б" i "в", та працiвникiв, якi виконують
функцiТ , об.rry.о"у"u"""
управлiннi iнфраструктури, житлово-комун€lJIъного господарства, захисту довкiлля,"
оборонноi роботи та цивiльного захисту КаховсъкоТ
районноi державноi
адмiнiстрацii (далi - управлiння).
Премii начальнику управлiння встаI{овлюються за погод}кення\,I головIl
районноi державноТ адмiнiстрацii,
2. ПремiюваннЯ державнИх слухtбовцiв проводиться з метою матерiального
стимулЮвання високопродуктиЁноТ та iнiцiативноТ працi, пiдвищення
1т
ефективностi, якостi, iaiHTepecoBaHocTi у досягненнi iT кiнцевого
результату та
посилення персональнот вiдповiдальностi державних с;rужбовцiв за
доручен}.
роботу або поставленi завданн.d
3. Щержавним слухrбовцям можутъ встановлюватись TaKi види премiй:
l ) премiя за результатами щорiчного оцiнювання слуrкбовоi'
дiяльностi;
2) мiсячна або квартальна премiя вiдповiдно до особист,ого tsнеску в загальний
результат роботи управл i гtня.
вид премiюванtlя, гrередбаченого пiдпунктом 2 цього tlyцk].y, визначас
начальниК управлiннЯ залежнО вiД особливОстей виконання
функцiИ завдань
управлiння.

(дuлi

i

i
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Встановлення премiй державним службовцям проводиться начальником
прав--тiння вiдповiдно до затверд}кеного ним Полоясення про премiювання,
розроб-lеного згiдно Типового положенням.
5. Розrriр премii' державного слухrбовця встановлюсться начальником
r прав_-liння шляхом видання вiдповiдного наказу.
6. Зага-rЬний розМiр премiЙ, передбачениХ пiдпунктом 2 пункту 3 цього
роздi:lу,
як1 \IоlF.е отримати державний службовець за piK, не може пеl]евиtцувати з0
вiдсоткiв фоrду його посадового окладу за piK.
7, ФОНД премiювання управлiтлня встановлIоетъся в розмiрi 2О вiдсо.гкiв
-+.

r

зага--IьноГо фондУ посадовИх окладiВ за piK та eKoHol\{iT фопду оплати працi.

8.

Загальний розмiр премiт працiвникiв,

якi

обслr,гоВ\,вання, граничНими ноРмами це обмежу€ться.

викончють функцiт

з

II. Порядок визначення розмiру премii

1. Порядок розрахунку та розподiлу фонду премiювання в

управлiннi

визначаеться у такому порядку:
1) фонД прептiювання управлiннЯ визначаСться вiдЛовiдно до пунктiв 6,J
роздi:l,r
I цього Положення.
2) мiсячНа абО кварталЬна премiЯ встановЛюстьсЯ як в абсолютнiй cyMi, так i у
вiдсотках вiд посадового окладу.
2. РозмiР мiсячноi або квартальноТ премiТ державного службовця залежить вiд

його особистого внеску В загальний результат роботи дер}кавного органу

з

урахуванням таких критерiТв:
1) iнiцiативнiсть у роботi;
2) якiсть виконання завдань, визначених положенняN{и про державний орган,
сапlостiйний структурний пiдроздiл, у якому працюе державний службовець, його
посадовою iнструкшiею, а тако}к дорученнями керiвництва вiдповiдного
державного органу та безпосереднього керiвника дерпIавFIого службовця;
3) TepMiHoBicTb виконання завдань;
4) виконання додаткового обсягу завдань (участь у провадженнi нацiональFIих
реформ, роботi коплiсiй, робочих груп тощо).
Пiдставамll длЯ зNленшеннЯ розмiрУ премiТ абО iT позбавлення може бу.ги
неналежне виконання посадових обов'язкiв, IIев}lконанuя або неналежне виконання
заходiв, передбачених ппанами роботи управлiння, порушення виконавськот
дисциплiни, порушення . трудовоi дисциплiни, застосування дисциплiнарнl-iх
стягнень.
накладання дисциплiнарного стягнення в установленому порядку посднуеться з
одночасНим позбавJIенняМ прецiТ, пов'язаноТ з виконанням слуrкбових завдань i
функцiй, за той мiсяць, в якому накrfадено стяI,нення, якщо iнше не зазначено \l
цаказi.
3. Премiювання державI,Iого службовця за результатами щорiчного оцiнtовання
службовоI дiяльностi проводиться у разi отримання ни]\,I вiдмiнноi, оцiнки,
Розмiр премiТ за результатамЙ щорiчного оцiнювання службовоТ дiяльностi
встановлюетъся в однакових вiдсотках до посадового окладу для державнLlх
15

службовЦiв управЛiння, якi отриМали вiдмiнну оцiнку за результа:I,аN,ILI tl{opi.tllot.<l
оцiнювання в лоточному роцi.
зазначена премiя нараховуеться незалежно вiд (lактично вiдпрацьованого часу
у мiсяцi, в якому вона виплачуеться.
IIl. Порядок нарахуваIIня та виплати премiй
1. ГоловНий спецiалiст управлiння, на якого покладено веденFIя бухгалтерського
облiку, щомiсяця або щокварт€Lлу вiдповiдно до пункту 1 роздiлу II цього
положення, розраховуе та визначае суму коштiв, яка може бути спряN,{ована на
премiювання IIрацiвникiв управлiння в даному мiсяцi та вноситъ пропозицiТ, щодо
розрахунку фонду премiювання по Управлiнню начальниI(у управлiння.
2. Начальник управлiння або особа, що його зап.лitlюс, на ocHoBi наданих
розрахункiв, встановлюе розмiр мiсячнот або квартальнот rrpeMii кожному
деря(авному службовцю та працiвнику, який виконуе функцiт з обслуговування,
шляхом видання наказу.
З. ПремiюванIш працiвникiв, якi звiль ються, проводиться у мiсяцi звiльнення
за фактично вiдпрацьований час за пропозицiею безпосереднъого керiвника.
4. У мiсяЦi, в якоi\{у державний слуrrtбовець перебувас у вiдпустцi (основнiй,
додатковiй та iнших, передбачених закоIJодавствопt), за перiод .гимчасовоt'
непрацездатностi та в iнших випадках, коли згiдно iз законtlдавством виплати
проводяться iз розрахунку середtlьот заробiтнот гrлати, мiсячна або квартzLлъна
премiя нараховуеться за фактично вiдпрацьований
ии чае,
5. Фонд премiювання за результатами щорiчttого оцiнtовання службовоi'
дlяльностi визначаеться управлiнням с мостiйгtо в N4ежах фонду премiювання
зазначеного управлiння.
6. Мiсячна преп,тiя держав}Iим службовцяпл та праtliвникам. якi виконуIоть
функцiТ з обслуговування) виплачусться не пiзнiше вiд TepMiHy виплати заробiтноТ
гIлати за мiсяць, у якому нараховано премiю, кварталъна премiя - не пiзнiше вiд
TepMiHy виплати заробiтноi плати за останнiй мiсяць кварт€Lл , за якиiт проводитъся
премiювання.

Премiя за резулътатами щорiчн го оцiнювання службовоТ

дiяльгtост.i

виплачу€ться не пiзнiше вiд тершлiну виплати заробiтноi плати за мiсяць, якоN,Iу
У
затвердЖено висНов к щодо результатiв оцiнювання службовоi дiяльностi, але не
пlзнlше грудня мlсяця РокУ, у якому провадиться оцiнювання службовоI дiяльностi.

Головний спецiалi ст управл iння

fu-

Голова ради трудового t{олективч
управлiння iнфраструктури, житлово комунального господарства, захисту
довкiлля, оборонноi роботи та цивiльного захисту
Каховськоi район
вно1
адмiнiстрацii
(пiдпис)
Iм'я ПРIЗВИIЛЕ
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оксана ЗУБАч

,Щодаток

до колективного договору

Правила
внутрiшнього службового розпорядку працiвникiв
управлiння iнфраструктури, житлово-комунального господарства, захисту
довrсiлля, оборонrrоi роботи та цивiльного захисту
KaxoBcbKoi районцоi державноi адмiнiстрацii
1. Загальнi положенця
1. цi правила визначають загЕUIьнi положення щодо органiзацiT внутрiшнього
сrц,жбового розпорядку управлiння iнфраструктури, житлово-комун€шьного
господарства, захисту довкiлля, оборонноi роботи та цивiлъного захисту
Каховськоi районноi державноi адмiнiстрацii (далi - управлiння), режим роботи,
умови перебування працiвникiв в управлiннi та забезпеченнrI рацiоналъного
використання його робочого часу.

2. Службова дисциплiна в управлiннi Грунту€
грунтует
ться на засадах сумлiнного та
професiйного виконання державним службовцем cBoik обов'язкiв, створення

нЕшежних умов для ефективноТ роботи, ix матерiально-технiчного забезпечення,
заохочення за результатами роботи.
З, Правила внутрiшнього спу}кбового розпорядку в державному органi
затверджуються
загальнllN,{и
зборами працiвникiв управлiння за лоданняN{
начапъника управлiння на ocHoBi Типових правил вlrутрiшгlього службового
розпорядку, затверд}кених наказом Нацiоr-rальF{ого агеFIтства УкраТни з пита}Iь
державноi служби 0З.OЗ .2016 року Л9 50.
4. Правила внутрiшнього службового розпорядку управлiння доводяться до
вiдома Bcix державних службовцiв, якi працюютъ у цьому органi, пiд пiдпис.
2.

Загальнi правила етичноi поведiнки

1. ,ЩержаВнi сrцrжбовцi повиннi дотримуватисъ

вимог етичноi поведiнки.
2, Щержавнi службовцi у своiй роботi повиннi дотримуватись принципiв
професiЙностi, принциповостi та доброзичливостi, дбатw про свою прЪфесiйну
честъ гiднiсть.
з. !ержавнi службовцi повиннi уникати нецензурноi лексики, не допускати
пiдвищеноТ iнтонацiТ пiд .tac спiлкування. Неприпустимими е прояви зверхностi,
зневажливого ставлення до колег та громадян.
4, Щержавнi службовrдi 'пiд час 'виконанIlя своТх посадових обов'язкiв повиннi
дотримуватися взасмопоЁаги, дiлового стилю спiлкуваrlня, виявJIяти принциповiсть
i витримку,
3. Робо*ий час i час вiдпо.rиtrку
1. Тривалiсть робочого часу становить 40 годин на тиждень,
- робочi днi: з понедiлка по п'ятницю;
- днi вiдпочинку: субота, недiля;
- початок роботи: В,00 годин, закiнчення - 17,00 годин;
- у п'ятницю початок робо,ги: 8.00 годин, закiнчення -15.45 годин;
- перерва для вiдлочинку i харчування з 12.00 до 12.45 годин.
1,7

Тривалiстъ перервИ для вiдпочинку i харчування
становить 45 хвилин. Перерва
не включаеться в робочий час, i
державний службовець може використовувати il.Ha
свiй розсУД. На цей час BiH може вiдлучатися
з мiсця роботи.
4' Напередоднi святкових та неробочих днiв
тривалiсr.ь робочого лня
скорочусться на одну годину,

5'

Працiвникам забороняеться вiдволiкати
державного службовця
виконання

вiд
його посадових обов'язкiв,
6, облiк робочого часу в
управлiннi здiйснюсться у табелi робочого часу (далi табелъ).
7, Вихiд державFIого службовця за межi
управлiння у робо.Iий .Iac зi службових
питань вiдбуваеться з вiдома його безпосереднього
керiвника.
4. Порядок повiдомлення
державним

1. Щержавний службовець повiдомляе

свою вiдсl,тнiсть

,u

роботi

у писъмовi

"l;

телефонного зв'язку або iншим
2, У разi недотриМання дер
вимог гIуtiкту 1 цього роздiлу
складастъся акт про вiдсутнiсть державног
ця IJa робочому мiсцi.
3, У разi ненадання державним службовцем
доказiв поважностi причини своет
вiдсутностi на роботi BiH ловинен ,,одати письмовi
поясltення на iм'я началъника
щодо причин своеТ вiдсlrтностi.
5. ПеребуваrIня дер}кавного службовця
в управлiннi у вихiднi,
святковi, rrеробочi днi та пiсля закiн.rеrlrrя
робочого часу
1.

Для виконання невiдкладних завдань лержавний слу;кбовець

мох{е
залучатисъ до роботи понад
установлену тривалiстъ робочого дня за наказом
началъника, в тому числi вихiднi, святковi,
у
неробочi днi, а також у нiчний час з
компенсацiею за роботу вiдповiдно
законодавства.

до

тривалiсть роботи понад установлену т,ривалiсть
робочого Дня, а також у
ВИХiДНi, СВЯТКОВi Та НеРОбОЧi
ДНi, у нiчний"чu. оr," кожного державного службовця
не повинна перевищувати чотири години протягом
двох лнiв посгli;rь i l20 iодtин гlа
plK.
2, Ifачальник управлiння, за потреби, може залучати
дерх{авних слутtбовцiв
управлiння до чергування пiсля .u*i"ч.rrrя
робочо.о дrr", у вихiднi, святковi i

неробочi днi.
Чергування державного службовця пiсля закiн.tення
робочого дня, у вихiднi,
святковi i неробочi днi здiйснюеться згiдно
з
графiкол,t, який розроблясться
ВiДПОВiДаЛЪНОЮ ОСОбОЮ i ЗаТВеРджуеться
начаJIь[tиком управлiння за погод}кенняN,I
iз радою трудового колективу,
3,
графiку чергування зазначuютЬся: завдання, яке
потребус виконанЕIя,
вiдповiдалъний державний службовецъ,, його
посада, мiсце, дата та cTpoIt
чергування.
4, У разi залучення до чергування пiсля закiнчення
робочого дня, у вихiднi,
святковi неробочi днi державного ЁлужбовI(я,
якого не включено до графiка,
наступного

У

i

робочого Дня пiсля черryвання вiдповiдна iнформацiя гIодасться

вiдповiдальноЮ особоЮ началъникУ
управлiння длЯ внесення
порядку вiдповiдних змiн до такого графiка.
18

в

установленоNrу

5, У разi

з,LтученI{я державного службовLIя до
роботи понад установлен}.
тривалiсть робочого дня В улравлiннi запровалжусl,ься
лiдсумований облiк
робочогО часУ з тим, щоб тривалiстъ робочого часу за облiковий перiод FIe
перевищувала норми тривалостi
робочого часу.

за роботу в зазначенi днi (час) д.р*u"ir"м службовцям надастъся грошова
компенсацiя у розмiрi та порядку, tsизначених законодавством
про 11рацrо, або
протягом мiсяця надаються вiдповiднi днi вiдпочинку за заявами

державних
службовцiв.
6, Заборонясться залучати до роботи понад
установлену тривалiсть робочсlго
дня) а також у вихiдгri, святковi та неробочi днi, у нiчний час вагiтних жiнок i
жiнок, якi мають дiтей BiKoM до трьох poKiB. ){iнки, якi п,tають
дjтелi BiKoM вiд З до
14 poKiB або дитину-iнвалiда, можуть заJIучttтися до надурочних
робiт лише :]а
iхньою згодою. Залучення iнвалiдiв до надурочIrих
робiт ш,tornnru. лише за iхньоло
згодою i за умовИ, Що це не суперечить медичниN{
рекомендацiям.
6, Порядок доведення до вiдома державного службовця
нормативноправових alcTiB, наказiв, доручень та розпоряджень зi службових

питань

1, Нормативно-правовi акти, накази, дорученI{я,
розпорядження

зi службових

питань доводяться до вiдома державних службовцiв шляхом ознайомлення
у
паперовiй або електроннiй

формi з пiдтвердженням такого ознайомлення.
ПiДТВеРДЖеННЯМ Mo)lte СЛУГУВати пiдпис
державного службовця на докуi{ентi, у,
журналi реестрацiт докvментiв або вiдповiдний електронгtий
Цифровий пiдпис, який
пiдтверлЖуе ознайомлення з певним службовиN,t
документом в електронъiiй формi.

2,

НорматИвно-правовi акти]

якi

пiдлягають офiцiйrтому оприJIюдненн}о,

доводяться до вiдома державного службовця шляхоN,t iх оприлюднення в офiцiйних
друкованих виданнях, а також шляхом розмiщення на офiцiйrrих веб-сайтах органiв
державноТ влади та на власному сайтi управлiння.
7,

{отримання загальних iнструкцiй

з охорони працi -tа протипоiкежtlоi

безпеки
управ-ltiння зобов'язаний забезпе.tити безпечнi умови Працi,
належниЙ стан засОбiв протИпох(ежноТ безгrеки, санi,гарiТ i
гiгiени rрuцi.
IНСТРУКТУВаННЯ З ОХОРОни працi та протипожежноi
безпеки ryrae здiйснюва'и
особа, на яку начальником управлiння rоппuд.rri вiдповiднi
функцii'в управлiннi.
2, Щержавний службовець повиЕен дотримуватисъ правил
технiки безпеки,
виробничоi caHiTapiT i гiгiсни працi, протипоlrtеrкноТ безпеки.

1' Начальник

з' Умови працi на робочомУ мiсцi, стаН засобiв

колектLlВного,l.а
iндивiдуалъного захисту, що використоtsуються
дер,,tавни'{ Слlr;кбовцем, а також
санiтарно-побутовi ушlови повиннi вiдловiда,Iи виIuогам норма1ивно-правових
aKTiB
з охорони працi.
4, За стан пожежноТ безпеки та дотримання iнструкrдiй з охорони
працi в орга1ri
державноТ влади вiдповiдас начальник управлiння та визначена ним вiдt-lовiдальна
особа, на яку покладено такий обов'язок.
8. Порядоlс прийняття,га передачi дi.llово/{с]-ва (справ)
i майна
державцим службовцепл
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1,

!ержавниЙ слух<бовець зобов'язаний до звiльнення з посади чи переведенFIя
на iнш1' посаду передати справи i довiрене зв'язку з виконанням
у
посадових
обов'язкiв майно уповноваженiй начальником
особi.
Уповноважена
управлiння

особа зобов'язана прийняти справи i майно.

2, Факт передачi справ i майна засвiдчусться актом, який складаеться
у двох
примiрниках i пiдписуетъся уповноваженою особою визначеною

начальником
управлiння, начальнI4ком управлiння та державним службовцем, якийзвiльнясться.
один прип,liрник акта видаеться державному слуrкбовцю, яttий звiльняетъся
чи
переводитъся на iншу посаду, iнший примiргrик долуча€тъся
до особовоТ справи
цього дерrкавного службовця.

Прикiнцевi полоя(ення
1. Не.лотриманFIя
вимог правил
l|ycLl1yLJL бпуlрtшньо1,(J
внутрiшrнього службового
слу}кOоВоI.о
е
роЗПоряДкУ
пiдставою для притягнення державного слуrкбовця
до вiдповiда-ltьностi у порядку,
9.

передбачено\{у чиFIним законодавством.

2, Питання, пов'язанi iз

застосуванням правил внутрiшl]ього службовоt.о
розпоряJк\;, вирiшуються начальником управлiнttя, u у Ь".ruдках, передбачених
чинни\1 законодавством, - спiльно або за згодою з
радою трудового колективу.
НачапьнrIк упр авл iгrня i нфраструктури,
жит-lово - ко\,rун€Lпьного господарства,
захист\, довкiлля, оборонноТ роботи та
цивi--тьного захисту КаховськоТ районноi
дер/Rавноi адмiн i страцiТ

ПОГОДЖЕНО
Голова ради трудового колективу
управ;riння iнфраструктури, житлово

-

KOlvI\lHa-f ЬНОГО ГОС ПОДаР СТВа, ЗаХИСТУ

довкi,rля, обороннот роботи та цивiлtьного захисту

Каховськоiрайонн

"

адшriнiстрацii

(пiдпис)
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