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I. зАгАльш положЕннrI

1.1. колективний договiр (далi _ ,Щоговiр) укпадено з метою реГУлЮВанrrЯ ТРУЛОВИХ i

соцiально_економiчних вiдносин, узгодженнrI iHTepeciB найманих працiвникiв ^rа

з,дмiнiстраuii з питань, Що е предметом цього договору.

ЩЪговiр скJIадоно вiдповiдно до ст. 10 кЗпП Украlни, ЗаконУ УкраiнИ вiд 01.07.1993 р.

N9 зз5б-Кt <iПро колективнi договори i угоди> та iнших aKTiB чинного законодавства,

генеральноi, гапryзевоi, регiональноi угод.
1.2. ЩогоВiр укJIадеНо мiЖ ВiддiлоМ культурИ i ryризмУ Сновськоi MicbKoi ради, в

особi начаJIьЕикu iдаrri - Адмiнiстрацiя) та Сновською районною органiзацiею профспiлки

працiвникiв кульryри, в особi голови профкому (дшi - Профспiлковий KoMiTeT).

1.з. Вiддiп культури i ryризму CHoBcbKoi MicbKoi ради та Сновська районна
органiзацiя профспiлки 

-праuiвникiв 
культури (далi - Сторони) визнають взасмнi

,rъ**rо*u*.ння i зобов'язуються дотримуватись принципiв соцiального партнерства при

вирiшеннi питань, що с предметом колективного договору.
1.4. Щей Щоговiр Ддмiнiстрацiя, Профспiпковий KoMiTeT i працiвники визнають як

нормативНо-правовИй акТ i зобов'язУютьсЯ виконуваТи встановЛенi в ньому норми, умови i
домовпеностi,

Щiя цього Щоговору поширюеться на Bcix працiвникiв вiддiлу культури i туризму,

ц."rр*i.Ованоi бухгалтфi вiддiлry, закладiВ культури, пiдпорядкованих вiддiлry кульryри i

туриirrrу Сновськоi Micbkoi ради нозttложно вiд строку i форми трудового договору, а також

11aa*a*"о вiд ix чпенства в профспilпдi. ПолохсенЕя договору с обов'язковими для CTopiH,

що його укjlttли.
1.5. Змiни та доповнення до цього ,щоговору вносяться тlпьки за взаемною згодою

CTopiH у письмовiй формi i в обов'язковому порядку у зв'язку зi змiнами трудового

законодавства, угод вищого рlвня (геноральноi, галузевоi, регiональноi) з питань, що е

предметом договору.
ГIропозицii кожноi iз CTopiH щодо змiн i доповнень надаються, розглядаютьсЯ

спiльноЮ робочоЮ комiсiеЮ сторirrв 10-денниЙ TepMiH. дy ix отримання irшrою стороною i
набираютi чинностi пiсля схв{tлоння колоктивом працiвникiв i пiдписання Сторонами.

Жодна зi CTopiH не може в односторонньому порядку приймати рiшення, що

змiнюють, доповнюють, припи}utють чи вiдмiняють зобов'язання, норми чи положення

цього Щоговору.
1.6. Щоговiр зберiгае чиннiсть шротягом строщу, на якиЙ його укIIадено, а також у

випадках:
- змiни скJIаду, структури, найменуван}И органу, змiни роботодавrц;
- реорганiзацiя установи.
t,7.y разi лiквiдацii пiдприемства цой Щоговiр дiе протягом усього строку проведення

лiквiдацii.
1.8. Цей Щоговiр визначас взасмнi зобов'язання cTopiH щодо регулювання трудових l

соцiально-економiчних вiдносин, зокрема:

змiни в органiзацii праui,
забезпеченЕя продуктивностi зайнятостi;
нормуваншI i оппам працi, встановлоння форм, системи, розмiрiв заробiтноi плати та

iнших видiв виплат (доплат, надбавок, премiй та iH..), встановлення мiжквалiфiкаuiйних

(мiжпосадових) спiввiдношень в оплатi праui;

режиму роботи, тривалостi робочого часу i вiдпочинку;

умов i охорони праui;
органiзачii оздоровлення i вiдпочинку працiвникiв,
гарантiй дiяльностi профспiлковоi органiзацii.
1.0. Щоговiр уппале**о на п'ять poKiB (2022-2026 рр.), набирас чинностi з дtLЯ

пiдписання його iroporrur" i дiе до укJIадення нового. Пiсля закiнчення строку чинностi

договiр продовжу€ дiяти до того часу, поки Сторони не укладуть новий .
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II. ЗАБЕЗIIЕЧЕНIUI ЗАЙНЯТОСТI. ТРУДОВI ВIДНОСИНИ. РЕЖИМ I]РДШ I
ВIДПОЧИНКУ.

Сторони домовились:
2.|. СпрямовуватИ своЮ дiяльнiстЬ на спiвробiтНицтво, створення умов дjIя

ПiДВИЩеННЯ ефеКТИвностi роботи, реалiзацiю на цiЙ ocHoBi професiЙншr, ,рудо"r* i
соцiально-економiчних гарантiй, забезпечення конституцiйних правпрацiвникiв, доa".rar""
злагоди в трудовому колективi.

2.2.Не догrускати необгрунтованих змiн форми власностi установи.
2.3.Не доtý/скати виникненIuI заборгованостi iз виплати заробiтноi плати.
2.4- Упереджувати виникнення колективних трудовrт* спорiв (конфлiктiв), а у разi iхвиникненНя - прагнУти дО розв'язанtш шлл(ом взаемних консультацiй i переговорiв.

Адмiнiстрацiя зобов' язуеться:
2.5. Адмiнiстрацiя повинна забезпечити дотриманrul встановленоi законодавством

норми тривtlJlостi робочого часу _ не бiпьше як 40 год, на тюкдень (8 годин в день) увlдповlдних умовах.
Адмiнiстрацiсю встановлюеться такий режим роботи, якого

дотримуватися Bci працiвники, згiдно Правил внутрiшнього трудового

тривалiсть роботи

працiвникiв пiсля

зобов'язуються
розпорядку для

кожного закJIаду культури.
2.6. У робочий день, який передус святкОвим i неробочим дням,

скорочусться на одну годину.
2.7. Змiнювати чи запроваджувати новий режим роботи для

узгодження з Профспiлковим KoMiTeToM.
2.8. Залучати працiвникiв до роботи У вихiднi днi лише за погодженням з

Профспiлковим KoMiTeToM з компенсацiею згiдно з чинним законодавством.
Працiвники мають бути повiдомленi про надурочну роботу не менш як за добу до

початку TaKoi роботи.
2.9. Адмiнiстрацiя не вправi вимагати вiд працiвника виконання роботи, не

обумовленоi труловим договором, посадовими iнструкцlями, якщо не виникас-виробнича
необхiднiсть, не порушуючи Закону Украiни кПро охорону працi>. У посадових iнсiрукuiях
може бути передбачено виконання одним з працiвникiв обов]язкiв iншого лише у випадках
тимчасовоi вiдсутностi останнього у зв'язку з хворобою, вiдпусткою чи з iнших важJIивих
причин, причому TaKi обов'язки можуть покJIадатися на iншого працiвника лише за
ДОДаТКОВУ ПЛаТУ i З УРаХУВаННям Його реальноi можливостi 

""nora"r" ix, тобто з
врахуванняМ йогО професiйноТ пiдготовки i зайнятостi при виконаннi безпосереднiх
обов'язкiв.

2.10. В разi необхiдностi переглядати функцiональнi обов'язки, посадовi iнструкцii
працiвникiв, приводити ix у вiдповiднiсть з тарифно-квалiфiкацiйними характеристиками.

2.1l. Надавати праuiвникам основну вiдпустку тривалiстю 
". ,.r-. 24 календарних

днiв, вiдпОвiднО до КодекСу ЗаконiВ про працЮ Украiни, ЗаконiВ УкраiнИ ,,Про вiдпустки'',
кПро культуру), кПро службу в органах мiсцевого самоврядування), пПро мiсцеве
самоврядУваннrI в YKpaiHi>, iншиХ законiВ та нормативно,правових aKTiB Украiни. Графiк
надання чергових щорiчних вiдгrусток скпадасться на кожний календарний pio i
затворджуеться Адмiнiстрацiею за погодженням з Профспiлковим koMiTeToM не пiзнiше 10
сiчня Року, у якому плануеться надання вiдпустки. Пр*u"з*rаrеннi вiдпусток ураховуютьсясiмейнi та iншi обставинИ кожногО працiвниКа. ГрафiК складастьСя такиМ """й, щоб буrru
забезпечена нормt}льна робота закладiв та установ кул"ryри, а також сприJIтливi умови для
вiдпочинку працiвникiв.

2.12. Перелiк категОрiй працiВникiв, якi маютЬ право на наданшI вiдгrустки у зручний
дJIя них час, визначасться вiдповiдно до ст.. 10 Закону вiд 15.11.199б р. JФ 504/96-ВР кПро
вiдгryстки>.



5

(додаток Jф l до цього колективного договору)
2.15. Перелiк посад працiвникiв закладiв культури, якi мають право на додаткову

вiдпустку за ненормований робочий день, i тривалiсть iakoi вiдпустки, наведено в додаток
]ф 2 до цього колективного договору. Тривалiсть додаткових оплачуваних вiдпусток
встановлювати для посадових осiб мiсцевого самоврядуваннrI згiдно з Постановою Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни Jф 250 вiд27.04.1994 року. Додатковi оплачуванi вiдпуски працiвникам
вiддiлу культури i ryризму CHoBcbKoi MicbKoi Ради посадовим особам мiсцевогс
самоврядування, надаються одночасно iз щорiчною вiдпусткою згiдно з установпеним
графiком або за згодою cTopiH окремо вiд Hei.

2.16. Надавати працiвнику вiдпустку без збереження заробiтноi плати за сiмейними
обставинами та з iнших причин за згодою cTopiH, ,tле не бiльше 15 пале"дар"их днiв на piK.

2.17, Надавати iншi види додаткових оплачуваних вiдпусток- i вiдпусток без
збереження заробiтноi плати згiдно Закону про вiдпустки.

2.18. Не допускати без згоди працiвника подiл вiдпустки на частини, ненадаЕryl
вiдгryстки за iнiцiативою Адмiнiстрацii або замiну ii матерiальною компенсацiсю.

2.19. Адмiнiстрацii не допускати економiчно та необгрунтованого скорочення робочих
мiсць, порушень правових гарантiй працiвникiв при реорганiзацii,

2.20, Не звiльняти жодного працiвt*ака без попередньоi згоди з Профспiлковим
KoMiTeToM у випадках i в порядку, встановлених чинним законодавством.

2.21. Звiльнення працiвникiв догryскасться лише пiспя використання Bcix наявних
можливостей для забезпечення iх зайнятостi в закJIадах культури,

При звiльненнi працiвникiв на пiдставi п. 1 ст. 40 кЗпII виплачувати вихiдну
допомогУ у розмiрi середньоМiсячного заробiтку за два ocTaHHi мiсяцi.

2.22. При звiльненнi працiвника адмiнiстрацiя зобов'язана у день звiльнення належно
оформити трудову книжку i провести з ним розрахунок. .Щень звiльненIUI вважаеться
ocTaHHiM днем роботи.

проводити в разi звiльнення працiвникiв виплату грошовоi компенсацii за Bci
невикористанi днi щорiчноi ВiДгцrстки, а також додатковоi вiдпустки матерям, якi мають двох
i бiльше дiтей.

Колектив зобов'язусться:
2,2з. Кожний працiвник зобов'язаний добросовiсно i якiсно виконувати свот

обов'язки, свосчасЕО i точнО виконуваТи розпорЯдженнЯ Адмiнiстрацii, лоrр"*у*ur"au
трудовоi дисциплiни, вимог нормативних aKTiB з охорони працi, на запит Ддмiнiстрацii
надавати звiти про виконання cBoix обов'язкiв.

2.24. Прачiвник зобов'язуеться виконувати доручену йоrчry робоry особисто й не мас
права передоручати ii виконання iншим особам.

Профспiлковий KoMiTeT зобов'яз}zеться:
2.25. Здiйснювати контроль за дотриманнrIм чинного трудового законодавства.
2.26. Вести роз'яснюваль[ry робоry серед працiвникiв з правових питань, надавати

безкоштовно консультацii.
2.27. Здlйснювати захист соцiапьних гарантiй працiвникiв з питань забезпечоння

зайнятостi, прийому та звiльненнrl з роботи, наданнrl передбачених законодавством пiльги та
компенсацii.

пI. оплАтА rрАцI.
ШДВИIЦЕННЯ РIВFUI ДОХОДВ IIРАLЦВНИКIВ,

нормувАн}UI прАLц.

3.1. Забезпечити дотримання чинного законодавства з оплати
гарантiй, норм генеральноi, галузевоi, регiональноi угод.

оплата працi працiвникiв вiддiлу культури i ryризму CHoBcbKoi MicbKoi ради
здiйснюеТься вiдпоВiдно ЗУ кПрО мiсцеве самоврядУ*анЙ в YKpaiHi>, ЗУ кПро службу в
органах мiсцевого самоврядуванЕrI в YKpaiHi>, Постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiнr.rщ 268

працi, державних



,{

вiд 09.03.2006 року <Про впорядкуваннrI структури та умов оппати працi працiвникiв
апарату органiв виконавчоi влади, оргаrriв прокуратури, судiв та iнших органiв> зi змiнами та
доповненнями, Постанови КМУ вiд24 TpaBHrI 2011 р. }lb 353 кПро внесоння змiн до
постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 9 березня 2006 р. JФ 268 та визнаннlI такими, що
втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету MiHicTpiB>, Наказу MiHicTepcTBa праui Украiни
вiд 02. l0.199б року JФ 77 <Про умови оплати пpalri робiтникiв, зайнятих обспуговуванням
органiв виконавчоТ влади, мiсцевого самоврядування та iх виконавчих органiв, органiв
прокуратури, судiв та iнших органiв>>, цим колективним договором та iншими чинними
нормативними актами. Оплата праui працiвникiв установ, закладiв культури, централiзованоi
бухгалтерii вiддiпу культури i туризму здiйснюеться вiдповiдно до Постанови КМУ вiд
З0.08.2002 року j$ 1298, наказу MiHicTepcTBa культури i ryризму Украiни вiд 18.11 2014 ]ф
999, що набув чинностi 5 грулня 2014 року, наказу MiHicTepcTBa культури i ryризму Украiни
кПро впорядкування умов оппати працi працiвникiв кульryри на ocнoвi Сдиноi тарифноi
сiтки> вiд 18.10.2005 ]ф 745.
3.2. Заробiтна плата працiвникiв за умови виконанюI ними мiсячноi норми працi не може
бути нижчою вiд установпеноi законодавством мiнiмальноi заробiтноi ппати. Оппату працi
здiйонювати на ocHoBi тарифноi сiтки, з дотриманням мiжквалiфiкачiйних спiввiдношень
розмiрiв основноi заробiтноi плати, визначених у гilJlузевiй угодi.

При змiнах в оплатi працi своечасно робити перерахунки з дня змiн або видачi галузевих
показникiв.
З.3. Виплаry заробiтноi плати у грошових знаках здiйснювати двiчi на мiсяць у робочi днi: за
першу половину мiсяця - не пiзнiше 21-го числа, за другу половину мiсяця * не пiзнiше 7-го
числа наступного мiсяця.

Розмiр заробiтку, що виплачуеться за першу половину мiсяця (першi 15 календарних
днiв) становить не менше оплати за фактично вiдпрацьований робочий час iз розрахунку
тарифноi ставки працiвника.

Утримання профспiлкових BHecKiB проводиться за особистою заявою працiвника
З.4. Здiйснювати оплату та стимулюван}ш працi працiвникiв зашадЬ сферикуJьтури
вiдповiдно до cTaTTi 29 Закону YKpair*r кПро rqульryру>.
3.5. В межах затвердженого фонду оплам прачi та вiдповiдно до чинного законодавства,
здiйснювати:
- виIIлати посадовим особам органiв мiсцевого самоврядуваннrI матерiальну допомоry на
оздорвлення в розмiрi середньомiся.пrоi заробiтноi плати та матерiальну допомоry дJuI
вирiшеrшя соцiаrьно-побутових питань в розмiрi середньомiсящrоi заробiтноi плати,
- виплати доплат за вислуry poKiB працiвникам вiддiлу, музеiв, бiблiотек, кпубних установ,
викJIадачам початкового спецiалiзованого навчального закJIаду (Сновськоi ДМШ iMeнi Н.Г.
Рахлiна);
- виIIлати грошовоi винагороди за сумлiш{у праIцо, зрilзкове виконання трудових обов'язкiв
працiвникам музеiв, викJIадачам початкового спецiалiзованого навчаJIьного закладу(Сновськоi
ДШI iMeHi Н.Г. Рахлiна);
- виплати матерiальноi допомоги дJuI вирiшення соцiаьно-побуювих питань у розмiрi до
одного посадового окJIаду на piK працiвншсам кlгубrп,rх закладiв, бiблiотек, музеiв.
шентралiзованоi бухгалтерiТ, вiддiлу культури i ryризму за HruIBHocTi фiнансового забезпечення,

;;жffi хЁ"ж";';;**н;*-ъ-"";*:**ш,.ж:**н;*ж:l
Рахлiна) ;

- виIIлати до 50% надбавки за особлгрtвi умови роботи гграцiвникам бiблiотек;
- виIIлати до 20Yо надбавки за престшкнiсть працi педагогiщrим працiвникам початкового
спецiалiзованого навч€lльного закIIаду(Сновськоi ДШI iMeHi Н.Г, Рахлiна);

Працiвникам централiзованоi бухгалтерii згiдно з пп.2 п.3 Постанови КМУ вiд
З0.08.2002 року N9 |298 та Haкzrзy MiHicTepcTBa культури i ryризму Украiни (Пр
впорядкування умов оплати працi працiвникiв кульryри на ocнoBi единоi тарифноi сiтки> та
наказу MiHicTepcTBa культури i ryризму Украiни кПро впорядкуваннrI умов оплати працi
працiвникiв кульryри на ocнoBi единоi тарифноi сiтки> вiд 18.10.2005 jt 745, наказом
начаJIьника можуть установлюватися TaKi надбавки:
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- надбавки за високi досягненнrI у працi - в максимальному розмiрi до 50% посадового
окладу;
_ надбавка за виконання особливо важкоi роботи - в розмiрi до 50% посадового окладу
(лише на TepMiH виконаннrI таких робiт);
_ надбавка за складнiсть, напруженiсть у роботi - в розмiрi до 50% посадового окладу.
- доплата уповнова;кенiй особi з гryблi.ших закупiвель в розмiрi до 50% посадового окладу,

3.6. Прачiвникам закладiв культури можуть установлюватися доплати: за виконання
обов'язкiв тимчасово вiдсутнього прачiвника; за сумiщенrrя посад; за розширення зони
обслуговування або збiльшення обсягу виконуваних робiт.

3,7. Керiвник вiддiлу мае право при наявностi коштiв фонлу оплати працi,
затвердженого в кошторисi:

а) премiювати працiвникiв вiдповiдно до iх особистого внеску в загальнi результати
роботи, Порядок i розмiри, покtlзники та критерii затверлжуються у Положеннi про
премiювання працiвникiв закладiв кульryри та вiддirry культури i ryризму CHoBcbKoi MicbKoi

ради, виходячи з обсягiв коштiв на оплату працi, перелбачених у кошторисi на зшначону
мету,

3.8. При наданнi вiдгrустки виплачувати Bci належнi виппати не пiзнiше як за 3 робочi
днi до ii початку.

3.9. При кожнiй виплатi заробiтноi плати повiдомляти працiвникiв про загальЕу суму
зарплати за видами виплат, розмiрами вiдрахувань, сумою зарплати, що пiдллае виплатi,

3.10, Праuiвникам, якi направJuIються у службове вiдрядження зберiгаеться протягом

усього часу вiдряджоннll:
- мiсце роботи;
_ оплата працi здiйснюеться вiдповiдно до п.2 Постанови КМУ вiд 08.02.1995р. N9 100

Про затвердження порядку обчислення середньоi заробiтноi ппати> тобто обчислюеться
виходячи з виплат за ocTaHHi 2 календарнi мiсяцi роботи, що передують мiсяrр вiдрядження.

3.11. Вiдшкодовувати витрати на вiдрядженюI за рахунок вiдповiдних коштiв в
розмiрах, установлених законодавством Украiни.

З.|2. У можах коштiв, передбачешгх навчаJIьному закJIаду, передбачати виплати,
гарантованi державою педагогi.ппам працiвникам та irшrим категорiям праuiвникiв навчального
закJIаду вiдповiдно до ст. 57 Закону Украiшl кПро ocBiry> та постанови Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни вiд 23.0З.20t1 р. Jф 373 (Пр встЕlновлення надбавки педагогi.пlим праuiвникам

дошкiльних, позашкiльних, загilJъноосвiтнiх, професiйно-технi.ш*ах навчilIьних закладiв,
виIIIID( навчi}Jъt{их закладiв I-II рiвrrя акредитачii, iншlоr установ i закладiв незалежно вiд ix
пiдпорядлсуванIuD).

Профспiлковий KoMiT9T зобов'язуеться:
3.13. Оперативно розглядати Bci зверненrrя членiв профспiлки i роботолавця з питань

оплати праui i доходiв працiвникiв та в установленому порядку вирiшувати порушенi
питання.

3.14. Здiйснювати контроль за дотриманням чинного законодавства, норм галузевоi

угоди, цього,Щоговору з питань оплати працi, вживати заходи щодо ycyHeHHlI порушень,
3.15. ПрелставJIяти i захищати на ocнoBi чинного законодавства iнтереси членiв

профспiлки при розгJIядi iндивiдуальних i колективних трудових спорiв.
3.15. Надавати членам профспiлки консультацii з питань оплати працi.

ry. охоронА IIрАtц.

Роботодавець зобов'язусться:
4.1. Забезпечити безпечнi i нешкiдлlшi умови працi на кожному робочому мiсцi у

вiдповiдностi iз санiтарно-побутовими нормативними актами з охорони працi дJu{

запобiгання виникнення професiйних захворювань
4.2. Здiйснюе заходи по приведенню умов працi на робочих мiсцях у вiдповiднiсть з

вимогами Закону Украiни кПро охорону працi>, (додаток Jt(b 3 до колективного договору)
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4.3. Впроваджувати сучаснi засоби технiки безпеки, якi запобiгають виробничому
травматизму.

4.4. Не вправi вимагати вiд працiвлпtкiв виконання роботи, поеднаноi з явною
небезпекою дJIя життя.

4.5. Забезпечити систематичне пiдвищення рiвня обiзнаностi працiвникiв з
проблемами пов'язаними з ВIЛ/СНIЩом, його впливом на здоров'я та eKoHoMiKy,
профiлактики ВIЛ-iнфекчiй/СНIЩу та ryберкульозу у виробничому середовищi та
недопущеннrI випадкiв дискримiнацii працiвникiв iз такими захворюваннями.

4.6. Систематично проводити iнструктаж працiвникiв з питань охорони працi.
4.7. За порушення Закону та нормативних aKTiB з охорони працi притягувати винних

до дисциплiнарноТ, адмiнiстративноi, матерiальноi, кримiнальноi вiдповiдаrьностi згiдно iз
законом (ст. 44 Закону Украiни кПро охорону працi>).

4.8, Вiдшкодовувати працiвникам збитки, завданi пошкодженЕям здоров'я,
пов'язаним з виконанrшм трудових обов'язкiв, на умовах i в порядку передбачених статтями
|73,17З-Т КЗпП, Закону Украiни <Про охорону працi> та iншими законодавчими актами

Права та обов'язки працiвникiв:
4.9, Мають право вiдмовитися вiд лорученоi роботи пiд час якоi створюеться

сиryацiя, небезпечна для ix життя i здоров'я та навколишнього середовища.
4.10. Зобов'язанi знати i виконувати вимоги нормативних aKTiB про охорону працi,

правила поводженнJI з ycTaTKyBaHHrIM,

Профспiлковий KoMiTeT зобов'язуgться:
4.11. Вiдповiдно до ст. 41 Закону Украiни кПро охорону працi> та ст. 30 Закону

Украiни <Про професiйнi спiлки, iх права та гарантii дiяльностi> здiйснювати контроль за
додержанням адмiнiстрацiею законодавства та iнших нормативних aKTiB про охорону праui,
створенням бозпечних i нешкiдливих умов працi, наJIежного виробничого побуry лля
працiвникiв.

4.12. Аналiзувати причини виробничого травматизму та профзахворювань, готувати
роботодавцю пропозицii щодо вжиття ефективних заходiв пiдвищення рiвня безпеки прачi.

4.13. Брати участь у роботi KoMicii з розслiдуваннJI нещасних випадкiв на виробництвi,
контроJIювати своечасне та в повному обсязi оформлення власником необхiдних Щокументiв
у разi HacTaHHrI страхового випадку для передачi ix Фонду соцiального страхування. Не
догryскати безпiдставного зменшенtuт одноразовоi допомоги, якщо нещасний випадок
трапився внаслiдок невиконання потерпiлим вимог нормативних aKTiB з охорони працi.

не допускати фактiв безпiдставного звинувачення потерпiлих, необгрунтованоi
вiдмови у складаннi акта за ф. Н-1 або внесення до його змiсry необхiдних змiн.

4.|4. Контролювати свосчаснiсть i повноту вiдшкодування шкоди та виплат
одноразовоi допомоги потерпiлим i сiм'ям загиблих на виробництвi Фондом соцiального
cTpaxyBaнIш,

4,15. Надавати працiвникам допомоry з питань законодавства з охорони працi,
соцiального страхування, вiдшкодуван[ul шкоди, заподiяноi калiцтвом. Представляти та
вiдстоювати iнтереси працiвникiв в судових та iнших державних органах та при вирiшеннi
спiрних питань з роботодавцями.

ч. соцIАJьнI пIлъги I гАрАнтIi,
Адмiнiстрацiя:
5.1, Гарантуе надання працiвникам вiльного часу дJlя проходженшI медичних оглядiв,

отримання медичноi допомоги; вiдвiдування державних органiв для вирiшення необхiдних
житлово-побутових проблем працiвникiв без здiЙснення буль-яких стягнень iз заробiтноi
плати чи iнших санкцiй; piBrry винагороду чоловiкiв i жiнок за працю piBHoi цiнностi.

5.2, При наявностi коштiв на спец рахунках органiзацiй або при достатньому
бюджетному фiнансуванню, надавати однораj}ову грошову допомогу працiвнIжам в зв'язку з
сiмейними обставинами:

- при всryпi в шлюб;
- при народженнi дитини;



- на поховання батькiв, дiтей працюючого;
- при виходi на пенсiю (при yMoBi багаторiчного стажу роботи).
Розмiр виплат визначати спiльно з керiвником та профспiлковим KoMiTeToM, виходячи

з реальних можливостей вищезгаданих paxyHKiB.
5.3. Надавати працiвникам безкоштовно один раз на piK в корисryваннi наявний при

вiддiлi культури i ryризму транспорт (пальне за рахунок працiвника).

Профспiлковий KoMiTeT:
5.4. Органiзовуе привiтання працiвникiв з ювiлейними датами.
5.5. Забезпечус урочисте проведенrul традицiйних i професiйних свят, культпоходiв,

поiздок, новорiчних свят, тощо.
5.6. В межах фiнансових можJIивостей надавати допомогу у разi захворюваннrI чпенiв

профспiлки чи в iнших випадках.

vI. гАрАнтIi дUIJьностI IIроФспIJIковоI оргАнIзАцIi.

Адмiнiстрацiя гарант.ч с:

6.1. Безкоштовно надавати профспiлковим органам примiщення, засоби зв'язку, при
потребi транспорт для забезпечення його дiяльностi, проведення зборiв та засiдань (ст. 249
КЗпП Украiни).

6.2. За заявами членiв профспiлки проводити утримання членських BHecKiB iз зарплати
i перерахувати ix на рахунок профспiлки не пiзнiшо днrI виплати зарплати.

6.З. Надавати профактиву для виконання суспiльних обов'язкiв, профспiлкового
навчаннrI зi збереженням сероднього заробiтку ло 3 год. на мiсяць.

6.4. Забезпечення дотримання норм i гарантiй, встановлених дJIя керiвникiв
ПРОфспiлки чиЕним законодавством, зокрема, щодо притягнення iх до дисциплiнарноi
вiдповiдальностi, змiни умов трудового договору, оплати працi, звiльнення з iнiцiативи
роботодавця, тощо.

6.5. Надавати головi профспiлкового koMiTery всю необхiдtry iнформацiю з питань, що
с предметом цього Щоговору.

YII. KoHTPoJlb зА дотримАнI-UIм коJIЕктивного договору.
7.1. У разi невиконання чи несвоечасного, ненr}лежного виконання обов'язкiв i

ПОлОжень передбачених цим договором, Сторони несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до
ЧИннОгО Законодавства. Сторони аналiзують причини та вживають заходи щодо забезпечення
iх реалiзацii.

7.2. Начальник вiддilry кульryри i ryризму та голова профспiлкового KoMiTery е
вiдповiдальними за виконаннrI положень колективного договору.

7.3. ,,Щвiчi на piK (липень, грулень) спiльно аналiзувати хiд виконання колективного
ДОгоВору, заслуховувати звiти cTopiH про реалiзацiю взятих зобов'язань на зборах
працiвникiв.

7.4. У разi невиконаннJI положонь колективного договору з об'сктивних причин
(погiршення фiнансового стану через тимчасовi економiчнi трулнощi, iншi об'сктивнi
причини) своечасно вносити до колективного договору вiдповiднi змiни i доповнення.

7.5. Суперечки Mixc Сторонами вирiшуються в порядку, встановленому
Украiни.

кульryри i Голова профкому працiвникiв

&/культури

Щ1_/С.I. Крецула/
/а
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(ЗАТВЕРДИТИ)

Голова профкому працiвникiв

Jqультури

_Ии2/rс.I. крецула/

ry
домток лlь 1

ПЕРЕJIIК КАТЕГОРЙ ГrРДЦIВНИКIВ КУЛЬТУРИ,
ЯКI МАЮТЪ IIРАВО НА НАДАННrI ВIДIУСТКИ У ЗРУIIНIЙ ДJUI НИХ ЧАС

1) жiнкам - якi мають двох i бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB;
2) працiвникам, якi успiшно навчаються в навчаJIьних закJIадах та бажають присднати

ВiдпУстку до часу складанЕя iспитiв, залiкiв, написаннJI дипломних, курсових, лабораторних
та iнших робiт, передбачених навчilIьною програмою;

3) праuiвникам, якi мають путiвку (KrypciBKy) дJIя санаторно-курортного
курортного) лiкування;

4) в iнших випадках, передбачених законодавством, колективним
договором.

(амбулаторно-

або трудовим



а."*#
культури i

(ЗАТВЕРДИТИ)

Голова профкому працiвникiв

.Щобненко/

додАток J\b 2
/згiдно галузевоi угоди/

IIЕрЕлIк
ПОСаД i професiЙ з ненормованим робочим днем органiзацiй системи
MiHicTepcTBa культури i ryризму, робота яких передбачае надання

вiдпустки додатково трива-пiстю до 7 календарних днiв
/за факп.lчно вiдпрацьований часl

1. кЕрIвники
1.1. .Щиректор Сновського БК та його заступник - 7 днiв (але щоб вiдпустка нс
перевищувала 3 1 календарний день).
1.2. ,Щиректор Сновського iсторичного музею - 7 днiв.
1.3. Щиректор Сновськоi публiчноi бiблiотеки та його заступники - 7 днiв.
1.4, ,Щиректори сiльських булинкiв культури - 7 днiв.
1.5. Завiдуючi сiльських клубiв - 7 днiв.
1.6. Засryпник директора Сновського БК - 7 днiв.
1.7. Хуложнi керiвники сiльських будинкiв кульryри - 7 днiв.
1,8. Керiвники (начальники, завiдувачi): структурних пiдроздiлiв та ix заступники - 7 днiв.
1.9. Головний бухгаптер централiзованоi бухгалтерii вiддirrу - 7 днiв.
1.10. Головний зберiгач фондiв - 7 днiв.
1.1 1, Завiдуючий господарством - 5 днiв

2. проФЕсIонАли, ФАхIвцI
(у Класuфiкаmорi професiй Kol почuнаеmься з цuфр 2, 3)

2.1. Бiблiотекарi, бiблiографи, методисти, р9дактори ПБ- 7 д"i*,
2.2. HayKoBi спiвробiтrилсr Bcix категорiй - 7 днiв.
2.3. Керiвники народних та зразкових самодiяльних колективiв Будиtпсiв кушryри * 5
днiв.
2.4. Куrьторганiзатори, акопгrанiатори, концертмейстериБулиlшсiв культури- 5 днiв.
2.5, Iнструкгор, методистиБулшlкiв культури - 7 дriв.
2.6. KiHooпepaTop, звукорежисер * 5 днiв.
2.7. Ькенер -3днi.
2.8. Бухгалтери, KepiBHlж групи облiку - 7 днiв.

3. TEXHIIIHI СЛУЖБОВЦI, РОБIТНИКИ СФЕРИ ТОРГIВЛI ТД ПОБУТОВИХ
послуг

3. 1. Сецретарi керiвrпжiв - 7 днiв.
3.2 . Оператор MHo)IryBaJIbHoi технiки - 4 днi

4. ОПЕРАТОРИ ТА СКIIАШЛЬНИКИ УСТАТКУВАНЕЯ I МЛШИН
4.1. Водii tlвтотранспортIilD( засобiв (легковi автомобiлi) - 3 днi.

4j;;кр*ула/

э
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(ЗАТВЕРДИТИD

Голова профкому прачiвникiв

додАток J\b 3

ЗЛХОДИ ШО ЗАБЕЗIIЕЧЕННЮ НОРМ БЕЗПЕКИ ПРЛЦI

Проведення заходiв по захисту працiввикiв вiд уражен}ilI електричним струмом
Приведення у вiдповiднiсть систем вентиляцii повiтря, природного та штучног
освiтлення робочих мiсць
Створення нttлежного температурного реrrмму в зимовий перiод
Забезпечувати працiвникiв засобами гiгiени на робочих мiсцях для дотриманЕ
працiвниками норм гiгiени працi.
Визначити та облашryвати захиснi спорули цивiльного захисту для працiвникiв.
Розробити i затверлити iнструкчii та нормативнi акти, що встановлюють правиJl
виконання робiт i поведiнки праuiвникiв у слуясбових примiщеннях, на робочи
мiсцях вiдповiдно до державних i гаlryзових нормативних aKTiB про охорону прачi
Своечасно проводити необхiднi iнструкгажi з охорони працi
Проводити навчання з цивiльного захисту та наданнrI первинноi медичн(

допомоги.

культури 1
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культури i

кЗАТВЕРЩИТИ>

Голова профкому працiвникiв

обненко/

ШОЛОЖЕННЯ

про порядок премiювання працiвникiв закладiв культурлI

1. Загальнi положення

1.1, Положення про премiювання працiвникiв вiддiлу культури i ryризм1
чентралiзованоi бухгаrrтерii вiддiлу, закладiв культури (далi-положеlшя
розроблене вiдповiдно до положень Кодексу законiв про Пращо YKpaiHz
Законiв Украiни кПро с"гryжбу в органах мiсцевого самовряДуванIUD), <<Пр,
оплату працil>, накiLзу MiHicTepcTBa культури i туризму Украilп.r вй 18.10.2005r
}lb745 кПро впорядкувtlннrl умов оплати працi працiвникам культури на основ
сдиноi тарифноi сiтки>, наказУ MiHicTePcTBa культури i туризму Украiни Bi
11.10.2007 р. м67 кПро BHeceHHrI змiн до наказу MiHiciepcTBa культури
туризму Украiни вiд 18.10.2005р. }lb745), з метою стимуjlювilння доброоовiЪно
працi працiвникiв та визначае порядок i розмiри виплати iM премiй зi
пiдсумками роботи, за своечасне та якiсне виконtlння вiдlовiдних iu"дu"u
зобов'язань.

1.2. Премiювання працiвникiв здiйснюеться вiдповiдно до ik особистог(
внеску в загалънi результати роботи за пiдсумками роботи за мiсяць.

1.3. В окремих випадках з нагоди держilвних та професiйних свят зi
розпоряДженшIМ мiського голови (начальнику вiддiлу) з врахуваннял
особистого внеску працiвникам може бути виплачена однорitзовъ премiя l
межах затвердженого фо"ду оплати працi.

1.4. Премiя не нараховуеться працiвникам за чао вiдцlустки, тимtIасово
непрацездатностi, протягом дiт дисциплiнарного стягнення, а також в iнши;
випадках, коли згiдно з чинним законодавством виплати проводяться виходячI
iз середнъоi заробiтноТ плати.

1.5. Працiвникам, якi звiльненi з роботи в мiсяць, за якъй проводитьс,
премiювання, премii не вrшrлачуютъся

1.б. Фонд премiюваннrl утворюстъся в межах коштiв, передбачених Hi
премiювання у кошторисi та ekoнoмii коштiв на оплату працi.



2. IIоказнпки премiювання i розмiр премii

1. Рiшення про премiювання працiвникiв вiддiлу, приймаетьс
головою MicbKoi Ради i оформлясться розпорядженням, iнших працiвникl
накчlзом нача"Jьника вiддiлу за поданням керiвника закJIаду.

2, Конкретнlй розмiр премii началънику вiддiлу визначаетъся голово]
мiсъкот ради, iншим працiвник€lп{ начапьником вiддiлу з ypaXyBaHIUIM думк
трудового колективу, в з€lлежностi вiд внеску у виконаннrI показникi
премiювання.

2.2 Премiя може нараховуватися щомiсячно у вiдсотках до посадовог
окJIаду, або середrьомiсячноi заробiтноi плати, або у визначених сумах.

2.З. За результатами роботи за мiсяць дIя визначення розмiру прем
працiвник€tI\{ враховуються TaKi показники:

- своечасне та якiсне виконtlннll поставлених керiвником завданъ
доручень,

- постifuiе самовДосконаJIення, пiдвищеннrl професiйноi квалiфiкацii.

2.4. Зменшення вiдсотку премiювання працiвникiв або позбавлення i
премii здiйснюстъся у разi:

- порушеннrI трудовоi дисциплiни, правил внутрiшнього трудовог
розпорядку;

- порушення TepMiHiB виконання документiв, недотрим€tннrl вимог щод
порядку ix пiдготовки;

- порушеннrI TepMiHiB розгляду зверненъ громадян,

- невиконtlнIUI без повrDкних причин irшrих обов'язкiв, передбачени,
посаJовою iнструкцiею;

- застоСуваннЯ дО працiвника дисциплiнарногО стягненЕя або заход
Лtсrшгшiнарного впJIиву.

3. Порядок премiювання

3.1, Виплата премii проводитъся У разi вiдсутностi заборгованостi з
обов'язковими платежами у межах затвердженого фонду оIшати працi

3.2. Розг-цяд спорiв з IIитilнъ премiювання розглядЕtються у порядку
передбачено\п, чIIннI-1]!I з аконодавством.

Щане полоiýенЕя ввоfЕться в дiю з _ 2022 року.
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