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Роздi.ll 1. Загальнi rro.1roжeнIlя

1,1, Колективний договiр укладено MiiK алмiнiсr,рацiсtо фiltаttсоlзоr.сlвiддiлУ КорюкiвСькоТ райОнноТ дерЖавttоТ адмirriсr,РачiТ (,,a)tarIi a/lMilticr.pitltiя) вособi начальника вiддiлу Сременко Валеtt,I,иrlи Iвагliвttи, :з olttricj' с,гороtIи -I.a

гоJrовIlим спецiалiстом Погодiноlо BiKтopiclo IJiKтopiBIIoto, yrIoBI{oBa){ctIt.lM
Представником, обраним трудовим колек'иI]ом у вiдrlовi:trlосr,i /lo чилIIlоl.о
законодавства УкраТни, з ;1ругоТ сторони.

1.2. Ко;tективгtий zlor.orзip с ослIовним норма,гивI,1им /l()KyMe Ill.oM, IIl()визнача€ взасмоtзiдlFIосиFIИ а:tмiгliсr-рацii' i l,ру/{овоr,о колектиI]у, зобов'я,зttttltя iвiдповiдальнiсть cTopiH.

|,4, Ко"rtекr,ивний доl,овiр yKJIalleIIo Ila lti,,lс.гаlзi Закоltirз YKpai.rlrr ..I l1loколектиВнi договорИ i угоди", ,,ГIрО oIlJIal.Y lIpaLli'', ,,IIро /lержавtI), сLlу,жСl1,'..
..ПрО вiдlпусr,кИ", ,,ПРО охороLlУ праlli", KozteKcy закогtit] tIpo IIpaIlIo Украi.lrи.iнших норматиВLIо - правових aKTiB законодавства. Жolltra стороIIа tIe Moiкc t]о_{носторонньому поря/]ку припиIIити I]икоIlаIlIlя взяl,их tta себе зобов'яl,заIiL IIокоJекти BI{oMy llоговору.

1.5. Колективltий договiр rлабирас чиltttос.гi з /lIIя йоl.о rtiiltlисаllllя
представниками cTopiH.

].3. ПоложегtгtЯ колек.гиВt{оI.О llоговору
праtliвrтикiв срirrансового Biluti"lry i с обоlз'язковими
-lJя праI{iвllикiв.

1.6. Пiсля закiнчення строку дiт колективний
того часу, поки стороIIи не укJrадуть IJовий або r.re
iнше не гrередбачено договором.

l.]. Колективний договiр зберiгас чинrIiсr.ь
стр\ ктури, наймеIlуваFIня уповноI]аженого вJIасtIиком
\ K,laJeHo цей договiр.

I.B. У разi реоргагriзацiТ
проlяго]\.{ строку) на який його
cTopiH.

поширюються на Bcix
як для aлMiHicтpaItij'. l.ак i

договiр IIродовжус дiяr.и ,,to
перегJlянуть чиIlrIий, якll1о

у разl змlIIи cKJIally,
органу, Bi.'t iMerli якоI.о

устаноIзи колективний договiр зберiгас чиtlt-tiст.ь
укJ]адеFIо, або може бу,rи переI]lяну,гий за зI.о/lок)

1,9' У разi змiнИ власника устаFIовИ чиtlt-tiстЬ коJIекl.иl]tlоI.О /1or.oBopyзберiгас,гься протягом cl,poKy його дiТ, але не бi,lrьше оllltоt.о року, У rtей rlcpicl;1!,lopoljИ повигtнi розпочати переговори r]po уклалсFIrIя IIового чи змirrу або
_ 1t] Il о В Н e}I lJя ч и FI IIО го KoJl ек.I.и BI I о гО lior.o вору.

l ,l0, У разi лiквiдацiТ установи коJlек'ивt-tий лог,овiр ztic tIро.I.яI.ом ycl)O1.o
v' T]--lQ ц1' про ведення л i квiдацiТ.

L 1 1. ПроекТ колектиВногО договорУ обговорtОсl.ься у 'ру/(овому^t-l.le KTIIBi i вигrоситься на розгляд заI.аJIьFlих зборiв .,pynn"nr.o коJIскl,иlзу. IIiс.lrя.,\за-lенНя проектУ коJIек.гиВI{оI.О /loI,oBopy заI.аJlьIIимИ зборами.гру/lовоI.о
:.tr.лc'K]'llBr BiH lriдписусl.ься }IIоIзI.1ова}кеllими rIреllс.гаI]Ilиками c1.opitI tlc lli,зrlirttс::' череЗ 5 днiв з MoMeI]Ty його схвалеtII]я. Адмirлiстрацiя (ct,ti.llbtro :]

" 
_,озновЭжеLIиМ пре/iстаВникоМ трудового колективу) гliсля пi/lllлtсаllltя



-]

колективFIого договору rlре/lс.гавJlяс йоl,о на pcccr.paltiro в Уrlраlз;Iiltltя
соцiаJtьноI,о захисту LIасеJ]ення KopIoKiBcbKoi'paйotttloT lteplcaBtloi'altMittic1.1эaltii'.

ЗмiнИ i доllовНеннЯ llo колеКтивIIоI,О lloI,olropy Ilроl,ЯI.ом с.гроку йоr.tl ,,til'
Mo}ItyTb вItоситися тiльки за взасмtIоIо зt,оl(ою cr.opill i за.r,вср.rl)куlо1.I)ся яl(
додаток до колективного договору на спi.ltl,гtому засi2lаttгti с.горitt.

l .l2. Кон,гроль за виконаIII'ям коJIек.гиl]ного llоговору rlрово/lи,гься
безпосередньо сторонами, що його уклаJIи, чи уповIIоважеIlими Ilими
представниками.

1,13. 11ри розг.гrядi IIитань, гIов'язаI{их з lliя"llьtliсr,lо ус,гаIлови, llсй ,,1сll.сrlзiрвикористовуеться державними органами виконавчоТ влали УкраТлrи ,n ,-,рu"о,r"й
акт.

1 , 14, Сторони, шlо пiдписали колективний договiр, зlзiтуюr.l, Ilgpc/(
тр}/довим колективом про викоIlаIIIIя cBot'x зобов'язаllь Ilo коJIекl.иl]Iiому
,]оговору 1 раз на piK на зборах трудовоr,о коJIекl,иву cPirlarlcoBoI.o вi.,t,,tiлу. 

2

Роздiл 2. обов'язки членiв трудового коJIективу

Кожгrий члеFI трудового колек,l.иlзу зобов'язус.гься :

- виконувати правила внутрiшнього службового розпорядку;
- бережнО ставитисЯ дО майна фiгrансового вiд2liлу, patliolta.ltblto

BI I користовувати енергоресурси ;

- якiсно i свосчасно виконувати обов'язки lзiдповiдtllо llo llоJlо}кеllIIя I1pO
фiнансовий вiддiл, посадових iнструкцiй;

- llотримуватися поже}кноТ безпеки,
безпеки r,a caHiTapiT;

викоIIува],и tIраI]иJ]а tlо>кежtlоТ

- дбати про особисту безlrеку i злоров'я, а .гакож
оточ\,}очих лtодей в гlроllесi викоIlаIltIя I1оса/lоI}их
перебування FIа територii вiддiлу;

- зI{ати i викогrуI]а,ги вимоги llорма,гивrIо - I]равових aKr-iB з охороIIи
гrраtti, правила поводження з ocpicrrolo технiкою, корис.гуваl.ися засобами
ко.lективI]ого т.а irrдивi/Iуал ь[Iого захис.гу;

- кожнИй праrцiвник вiддiлу, який о,гримав у користуваrIIlя ма.гсрiа"ltl,rti
uiHHocTi, НеСе За НИХ ПОВНУ матерiальну вiлповiдiаuо,ii..,.о, в разi tlccтa,ri ].а
пс\ вання без поваrкних причин вiдшrкодовус стовiдсоткову варr,iст.ь.

гtро безгtеку i зl(ороrз'я
обов'язкiв LIи lti/t .tac



Роздiл 3. Обов'язки адмiнiстрацiТ

3.1. З питань органiзацii праlli т,а зайtlя,l,осr,i ч,llенiв
,t,pyl{oBoI,o колекI,иву

3.1.1. LIe допускати звiльнення працiвникiв з irriцiативи адмilliсr.рацiТ бсз
попередIlьогО погод)tеI,1IJЯ з уIlовI{ова}ксLIиМ преllс,гаВIlиком ,гру/lоI]оr.о
колективу (KpiM випадкiв передбачених чинним законолавс1,1]ом Украi'rrи).

з,\.2. Iнформувати уповFIова}кеного представIIика трул()вого коJIективу
про N,Iоя(ливе скорочення штату, r.icT чи iншtоТ посади за З0 калеrtдарltих /lt,liB :ro
фактичного скорочення.

3.1 .3. Сприя,ги гIpalteBJratIITyI]atIIIIo звi;lьrtеIIих за скороLiс}Iltям ltlr.ar.ill.
з.1.4. IIроводити оцit,tlоваьtня резулы,атilз с.ltужбовоТ дiя.ltьttос.гi Ita

пiдставi показникiв результативностi, ефективt-tостi та якостi, визIiаLIеIlих з
}'Рахl,uuпням посадовиХ обов'язкit] держаВноI-о слух<бовl(я, а.гакож /tоl.римаIillя
HII\I правил етичноТ поведiнки ,га вимог закоI{одавсl,ва у сферi заrlобiI.аllI|я
корl,пrtiТ.

3. ].5. ЗабезrlечуI]атИ гlрацiвtlикiв маr,ерiа;tьltо-,гехttiч ними рссурсами,
необхiдними для виконання посадових обов'язкiв, створи,ги безrlечнi умови
прашi.

3.1 .6. Здiйснювати контроль за /iотриманням ,гру.,tовоi' ltисIlиlt;tirtи 1.i,l
правиJ] вну,грiшнього службового розпорядку.

3.2. З питань ошлати працi
З,2.1.11роводиr,и поrriт.ику, I{aI]paBJlelIy tla tti/tвиlIlеIJIlя I.роIilових,,ltlх(l.,litз

:раrtiвникiв фiнаrrсовоr.о вiltдilrу.
з,2.2. Здiйснrова"I,и в ме}ках за.гвср/iхtеIlоI.о cPolr7ly оIIJIаl.и rrparri BиllJliI.1.\

-раltiвникам вiддiлу заробiтноТ плати, гlремiй, iгtдексаrtiТ, ,ruлuuаl.и /1oIIoMoI.y.
З.2.3, УСТаНОВЛIОВаТИ /(ержавIlим с.llуrIсбовtlям tloca/(oBi onлo,,l,

зi:повiдгtо llo чинного законолавс.гва
3.2.4. Розмiр надбавки за pa}{l, /lep){al]Ilo1,o с"ltуrкбовrця l]изllачtt(..I.ься

Кэбiне-топt MirIicтpiB гliдt LIac :]аl.верllжеLIIIя схеми lIоса/lових oKlta/tiB lla l1Octt/ltlX
-rСр'lд3uпоТ с;rужби.

з.2.5. УстановлIова.ги надбавку за вислугу poKiB IIа /lер)(авrriй сlrужбi Iltl
:iBHi З вiдсоткiв поса/]ового окладУ /1ep}KaBIloI,0 с.llужбоtзllя:]а KOililtltй
^,l,-lен_lаргtий piK с,гах(у /lcp)KaI}}Ioi' сltуrкби, аJIс Ilc бi.lll,tltc 50 lli..tctl t кitз
. . t),.-3.1O ВО ГО О КJIа/(У.

j.].6, За наявнос.гi кош,гiв виIIjlачуваl.и
..:-lангti rrцорiчноТ octtoBttoT вi.I1ttустки
aj:]еfньолIiсячнот заробiтгrоТ п;tати, I]аllавати
з,::]itll.-ння соцiально - побутоI]их IIи.гаIlь.

j.].7. l]a наявIlосl.i Korrlr.ilз з/iiйсrIIоI]а,ги IIрсмilоlзаttltя trpalrilзttt.tttitз
з, -:tlBilt,to дО ЗакоrrУ УкраТrrИ <I Ipo дер)кавIIУ с-ltуrкбу>>, I Io.rIorKctttrя I1pc)
,l^-,,,1ltt_ltзанttя гlраlцiвникiв фiIrаrIсовоI.о lзi;t.Itirry, заjlсжIIо вi.ц Тх особltс.t,оt.о

лержавI-iим с"rtужбовllямt Itl)l.t

гроtшову допомогу у розмiрi
MaTepiarrbHy допомоI.у /lJlя



BI{ecKy в загальн1 результати роботи вiддiлу за пiдсумками робо.ги за мiсяl(l,.квартал.
з,2,в' ЗабезпечуватИ виI]латУ мiIriмальноТ заробir.Itоt' rt.llаr.и ),вiдповiд(ностi до чинного законодавства УкраТни.
з,2,9, Здiйснюват'и iнДексаr(ilо ilr:tивiдуаltьllоТ заробi,гrrоj' ll;tаr.и Bi/lltcllli,,ltttlJo чинного законодавства УкраТни.
з.2.10. Здiйснrовати виплатУ заробi.ггrоТ п"ltа.ги Bi,цtloBi/ttto /lo чиI{llоI,()законодавства двiчi на мiсяltь:

- заробiтна I]J]al,a за I по"rlо|]иIlу мiсяltя - l5 чис.ltа KoiKll()I.() мiсяltя;
- заробiт,на I]JIal,a за II llо,llоI]иtIу мiсяllя 30 чис,гltl l{OжlIoI.o мiсяtrя.У разi, коJIи деFrь виI,]Jlаl.и заробir.ноj'tt"llа.ги3бil.асr.l,ся з lзихi/tltипr.святковим або неробочим /lHeM, заробir,на IIJIа,га I]иIIJ]аL|у...ься

напередоднi.
I\4iнiмальний розмiр заробiтноТ гlлаr-и IrparliBttиKiB за IIcpIIly IIоJIовиtIуrriсяця не N,Iоже бу,ги мелIIIlим, tli>lc оllла.га за,Рuп-,,r,-,,,п lзiltгlраl(ьоваLий,lас iз

розрах\,нку 50 вiдсо,гкiв посадовоI,о окJlаду з урахуваIIIIям ltа/lбавок l.а il()IIJlal.3,2,1l, За особистоIО письмовоIо згоliоIо праlliвIIика виIlJlа1у заробil.rrоi'п,lатLl здiйснювати через установу ба.rку з оплатою посJIуг за paxyllokсЬiнансовогО вiддiлу. CBoc,iactlicTb ,га об."." вигIJIа1,1] заробir.lIоТ lt;Iа.гtl;lраuiвникам не можутЬ буl,и пос.гавJlеtli в залежttiстl, вi.ц з.ltiйсltсrIltя itIlltихп.-tатеrкiв та Iх черговостi.
з,2,12, Вiдрахування iз заробiтноТ п-гlати rrровади,ги r,i.ltьки у виIlаllках.переlбачених закоIJодаI]ст,Iзом. IIри ко>rittiй вип"rtа,гi заробilrlоТ IlJIа.ги заI...JI1,1lItйt,озrriр ycix вiдрахувань не може перевиIцувати дваlulяти вiдсо.l.кilз, а узI{паJках, передбачених заког{одаl]с.гвом, - lt'я,гдесяr,и Вi,ltсо.гкiв заробi1,1r j.

*.-]атII, що нале}кить до виплати працiвникам.
з,2,13,Про HoBi або змiну дiючих умов оплати праlli в бiк гtогiрlшеllllя:-,rriнiстрацiя повiдомляе працiвникiв rrе пiзrriшI як за З0 кшегUtарних ltHiB:to l.хljп}]оваJження або змirrи.
3,],14, lIри кожнiй випла,гi заробi,гttоТ l1.1lат,и l-tовiдомJIя.ги праlliвltикiв lrpo-:Ki :aHi, ЩО належатЬ до перiодУ, За якиЙ прово/lи.гься опJ.Iаr,а праlli:
- загальну суму заробiтноТ плати з розшифровкоIо за видами виIIJIа.г;
- розл,riри i пiдстави утримань iз заробiт"оТ nлurr;
- c\,\Iy заробiтноТ плат.и, що FIале}ки,гь до виплати.
Забезпечува],И досr,овiрrlий обlriк виt<оttуваноТ rrparliI]IJиKoM робоr.и i\гаJтерський облiк ви,гра,г на огIJIа,гу rlpalli у Bcl.alIoBJretIoMy IIоряltкV.

3.3. З tIитаtIь режиму робо'и, 'риваJIос.гi робочоl.о часу i
вiлпочиllку

3,3,1, УС'ГаНОВИТИ IIJIЯ ПРаЦiвt,lикiв фirlансовоl,о Bi:tztiJIy rI'я.гиllсtiliий 40. =;тннlIй робочий тиждеFIь з двома вихiдt;ими днями.



]
3,З,2,Режим працi Biдд2ii.lry реI,JIамеIll,уват,и IIравиJIами вrrу,грiIII}II)оI.о

ТРУlIОВОГО РОЗПОРЯДКУ, ЯКИЙ /fоВолиться llo Bi/toMa Bcix Ilраlliвttикiв (ilcllta,ltlK
3).

3,3,З, Робо,гУ в cPirlarrcoBoMy вiдzti.lli розIIочиIlаl,и о 0ti.00 i закiIILtуI]а,I.}.l о17,00 годигri. Обiдня перерва з l3.00 ло l4.00 го/]иIIи. Ilaгrepezto/tlli сllяr.кових(неробочих) днiв тривалiсть роботи скорочувати на l годиrtу.
З.З,4. Вихiднi днi - субота та недiля.
3,з,5, Залучати до роботи праrIiвrtикilз у lзихi/lrri, ltсробочi т.а сrзя.гкоlзi :ttli.lllt-tle з l{озвоJIУ уповrIоважсIlоI.о t[рсl(сl.аВIlика,гру/lоl]оr.о коJ]сI(,].иву ),вllняткових, передбачених закоtIодавством випадках. Комltеttсува.ги робо.гч всвятковi, rrеробочi днi згiдr.rо чинtIого законодавстI]а.
З.З.6. Встановити TaKi свя.гковi днi:
] сiчня - Новий piK, 8 березня - МIiжнародгrий жiltочий /(ellb, l ,гравrrя -

-{ень праui,9 травrlя - /{clrb IIеремоt.и IIall наIlизмом у /{руl.iй clзir.oBiй Biйrlilfeltb переп,tоги), 28 червFIЯ - /]errb Когtсти,гучii' Укра'rr"i,'24 серI1Ilя - /(clrbrlеЗа_lе/kностi УкраТlrи, l4 rковтня - /{еrrь захисFIика УкраТгrи.
РоботУ такоЖ не провО дитИ в днi релiгiйrrих сI]ят: 7 сiчгrя та 25 I-ру/]Ilя -Рiз:во Христове, один день (недiля) - Пасха (Великдlень), о2lигI день (не,,1illя) -Трiйця.
Якlцо святковий або r,rеробочий /let{L збiг,асr,ься з вихi/tlrим /tlicl\l.зltхiдниЙ денЬ переноситИ lla наступний пiсля святковоl.о або неробо,.lоl.сl.
з.з.7. Надаваr.и державIIим слу>ltбовIIям ll1орiчну вi.rtlrус.гку .гриI]аJIiс.гкl 30кL]-lенларгtих днiв. /(ержавним слуя<бовI(ям, якi маlо.гь сl.аж робоr.и'В /(ер)кавtIих

t-.l]Г3FI?х понад п'ять poKiB I|адаI]а,ги /tо/lа,гкову оIlJIачуl]аtIу oi,,,,,y.,r,,),,эltва;iстtо один ка-пендарний день. Ilочиrrаючи з IIIос-гоt-о року с.га)ку.,!,iaBHoT служби ця вiдпустка збiльlшусr.ься на один ка.'1еllдарttиЙ /letIb .].l
,-,,l,KHIlIYl FIаступний piK. 'I'ривалiсть до/lатковоТ вi:tпустки Ile мо)tе llсреr]иIlIуI]а,ги
-' ятI-IаJцяти калеIrдарr{их дrriв.

З,З.В, I-IадIавати ГIоIIад BcTaIIoBJlclli закоtIо/]австI]ом до/iа.гковi ol1.1llt,.lytlatli
з, -lr cTKll у випадку cMepTi близьких родичiв * з ка.пегtдарrri дrli.

з.з.9. Надавати rцорiчну додаткову вiдпуст,ку поIlал lцорi,lIIу oc}Iot]tl),
.. .-пr cTKr, за однiсю пiдставоIо, обраноrо працiвником.

ЩОРiЧНi ДОДаТКОВi ВiДПУСТКИ За бажанIlям гlрацiвttика Mo)l(y'.I) IIаllава.гись
- -:]оЧасtrо з rrlорiчНоIо ocHoBI{oIo вiдttусr,кою або onp.*o tзizt lrcT.

Загальна .гривалiсr.ь шlорiчних осIIовttоj. ,га ll,оl{аl,кових lзi:tltусl.ок Ilc l\4o)I(C
*.,_]евIlш\,вати 59 календарних днiв.

LЦорiчнi основна та дода,гкоlзi вiдllус,гки надава,ги lrpartiBIlиKaM ,] .гакиN4
]],jlre\\HKoп,t, щоб вони були використанi, як праI]иJIо, /lo закiIJчеIl}Iя робо,.lсlt,ir.^ 11.1

Право праiliвrrика на Lцорiчнi т,а до/lа,гкоlзi l

_l'.]__ll1й piK робоr,и насl,ас пiс,llя закitlчегtlJя IIlес,I.и
- _ __ _ _ .. I l .

вi2lпус,гки Itовгtоi' r.рива.llос l.i у
мiсяltiв безllерервlrоi' робо,ги у

\' разi наданнЯ праlliвrrиковi зазFIачениХ ll1орi.lttих lзi/tttчсr-ок ,jl()

"'_,'iегttlя lлесr,имiсячног,о термiгrу безгrсрсрвrrоl' робо.ги i'x .t.риtза;tiс,гь
:,: ::;ЧЭТIl гtроtrорцiйно /io Bi7llrpaIlboBaHo[,o часу.
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Працiвникам, дiти якиХ У вiцi дtо l8 poKiB встуIIаюТь 11O IIаI]ЧаJII)IIИх
закладiв, розташоВаних в iншiй мiсцевосr.i, за TxHiM баrканням tlаltава.ги
шорiчну вiдпустку або iT частина (гrе менш як 12 календарIIих дlliв) lulrlсупровоДженFIЯ дитини дО мiсцЯ розташуВання навчаJIьI,Iого закJlа/lу ,га 

узворотному напрямi.
Надавати, по мо}кливос,гi, праrцiвникам фiгrансовоl.о вi:tltiлу, у сiм'ях, вякllх е дi,ги BiKoM до l5 рокilз, lЗillгlо,_lиtlок в зliтttiй гrсрiод1.
LI(орiчнi в_iдпустки за другий та rIас,гуItнi роки робо.ги можу.гь бу.ги tta,r(atli

прашiвнИковi В будь-який час вiлповiдного робочоI.о року.
Черговiсть IJадання вi2lпУсток I]иЗнача,гИ графiком, який скJlаllас",.I)сЯ .I'tt

затверджусться власником до 10 сiчня поточного року за ltого/lжсll}Iям з
\ повноваженим предс],авI{иком ,груllового коJlек.l.иl]у, i доlзо/iи1.1)ся /io Bi/toMat
Bcix праuiвrrикiв.

Конкретний перiод наданIJя щорiчних вiдгrусl,ок у межах, усl.аtlоI]JlсlIих
, р''афiкоrr, узгоджувати мiж працiвником i власником, який зобов'язаltий
пllcb\IoBo повiдомити працiвника про дату початку вiдгlустки не пiзttilIt яlк за

Ва TI,I/IHi до BcTat]oBJreljol-.o грасРiком .гермiгrу.

Власник зобов'язаний вести облiк вiдпусток, Iцо IIаl(аIоться rlpalriI]IiиKaN,I.
LI_{орiчнi вiдпустки за бажанням працiвника в зруqttий для ltbol.o LIac

.. ]]аВаТИ:
l) iнвалiдам;
2) жiгrкам перед вi2lпусr,коl<l у зв'язку з вагi,гнiстю ,га ttо"rlоl,ами або lliс.ltя

З) жiнкам, якi MaloTb двох i бiльше дi,геЙ BiKoM ло l5 poKiB або /tи.t.иtl),-
... зз_li:а.

3.З. l 0. IJ{орiчна вiдпустка на вимогу працiвника пови1-1на буr.и Ilepellecella
,_, :ншr,rрi гrepiolt у разi:

l) порушення
_:l:LiBHt.tKa про час надання вiд1llус.гки;

]) несвоечасноi виплати адцмirliстраr(iсlо заробir,ноТ l1-1lаr-и праltiвllику 3а,_,; _uорiчноi' вiдrrус.гки.
lL{орiчгlа вiдпусr,ка гIовиI,{Ilа буl,и tlepetIecclla Ilat iltttlий llcpitl;i ltбti

,.^ __OB/h*L.tla lз разi:
] ) т llrlчасовоТ llепраI{с:]да1-IIосr,i ltраltilзttика, засвill,tсtltll' }, Bc,t,i,llI()I].ICll()\l\

.:_1t\\.

]l вllконанIJя працiвником l(ср}кавrlих або грома/lсLких обов'язt<ilз. якIIi()- :::t'l з законоДавс,гвоМ BiH гriдлЯгас звiльrIсIItIIО lla rlсЙ ,lac Bi/( осttоlзltоl.робо.ги
, ] i.,:]-,кенt]я\,I заробi.гrrоi' п.ltа.ги;

] l настання строку вiдпустки у зв'язку з ваt,i,гtliс,гIо l.а IIоJI()I.ами;
_ r збiг1, rr_{орiчrrоТ вiдпустки з lзiдгtусткою у зв'язку з tIавLIаIIIIям.
lJ{орiчгrа вiдпус,гка за iнiцiативоЮ власника, як виIlя.гок, мо}кс бу'и

-'.]*,:r'g'еГ{а tla iнruий перiод тiльки за письмовоIо згоlIоIо llрацiвIIика.ru,u
___i:еl{ня\1 з преllс,гав[Iиком l,рудоIrоI,о колективу у разi, коJIи Ila/lalIIlrI

-. . :::t)I ВlДПУсТкИ В ранiше обУмовлеr;ий перiодt МоЖе IIссIlрИЯl.JIИI]о, _].,_;:"я на HopMaJIbFIoMy ходi роботи вi:tдiлу, ,.u за умоI]и, IIto час.гиI{а

адмitliстрацiсю TepMirry письмовоI.о lloBi/{oMlrOIiIlя
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вiдпустки тривалiстю IIе менш]е 24 калеНдарниХ zlr,liB буле викорисl.аIIа впоточFlому робочому pol 1i.

у разi перенесенFIя щорiчrrот вiдlпустки новий r.cpMirr lT IlallilllIlявстановлIос'ься за згодоIо мiлt працiвttиком i I]ласником. ЯкlIlо I]ричиIlи, IIl()
З\ \IОВИли переFIесення вiдпустки IIа iltItlий ltcpio71, l{ac.I.aJ]и lli:t tlac Гiз}Iко}]истаIIня, то [Iевикорис,гаIJа IJастиIlа Itlopi.111oi вi/{ttус.гки tIa/(acl.bcrt llic,,lrtзэкirtчеtllrя дiТ приLlиtI, якi ij' IIcpcpBaJl и, або за зI.о/tоЮ cr.opirr IIcpcII()c[.1.1'I)Crl lIi.l.чшlll,"t перiод з додержа}Iням u"rni- Закоlrу Украi'rlи ,,I lpo ,,i2l,,yc,.n"'..

Забороняеться IIеIIалаI{I{я rrtорiч,,"* 
' 

BiztlIyc ioK l,borrol' ,l,риlзiutсlс,t 
i]l]отяго]\4 двох poKiB пiдряд.

З,З.l1.I{ОРi.llrу вiдпусr.ку на IIрохаIIIIя rlpartiBI{иKa Mo}I(e бутиllо/(i,rlсltо lla:1]CTIiI]I,1 буль - якоТ 1,ривалосr.i за умови, IIlo ocI{oBtta бе:зrtсрсрвrrа ii. LIac,t,t1IIa]
-.эноt]1.1ти\.1е r{е менш_rе l4 каJlеI]дарItих 71ltiB.

Неlзllкористану частиl{у шцорiчrrоi вiлгrус.гки мас буr.и HalIaHo rrраltit]IIику.:,\ ПI_]аВI,1-1о, ло кirrця робочог,о року, аJIе не rliзгtiше l2 мiсяltiв ltiс.rtя закittчсttttrt:,..бочого року, за який tlаl(асl.ься uiл,,у..r.пu.
ВiДКлИкання з ш(орiчltоТ вi71IIусl.ки /lоtIускас1.I)ся за зI.о/tоIо llpartiBIlt.JIial

, ,,_lJe ,]ля вiдвернення с,гихiйrtоl,о JIиха, виробtlичоТ аrзарii' або rrcr.aijII()l ()
a,. нення l'x нас"ltiдкiв, 71ltя вi2lвергtеriIIя IlсlIIасttих виltаllкiв, Ilрос.гою. ,зirl,ибс,ti

,1_, псrвагrгlя майна ],а в irIшtих вигIаl(ках, ltсрс7lбачсllих закоllо/{авс.гt]ом. У pa,li] _.:i.l]lкаI]ня праIliвника з вiдlгlус,гки йоl.о IlраI(ю оlIJIачуIоl,ь з урахуваIlltяп,t-l.iсl.- ,,1;l, rцо буrIа HapaxoBatla Liа olUla,I,y IlсI]икорисr^аtlоt' час,гиtIи вi7ltrус,гt<и,
з,3,12. IJадавати rкiнцi, яка праIlюс iMac /IBox zti.гей lliKoM zto l5 рокilз, або

__,] ,,iHr - iнвалiДа, шlорiчнУ Доllаткову оrTлачуI]а}Iу вi;lпусr.ку .грива,гtiс.гlо l0
,: --:J-]арtlих днiв без ураху]]ання свяl.кових i неробочих днiв.

За ttаявttос,гi декi;rькох гtiдстав дJIя IIаltаIIIIя т,акоj'вiлllус.гки ii заI.аJIьIlа,:зэ,-tiсть FIe мо)tе перевиlI(ува.ги l1 кале.IдарFIих /llliB.Невt,tкорИстанi В 1-Iопередrri рокИ вiдlпуст,кИ прИ ЗВi"ltьrIсlltli- ]1_енс\,ватися.
],з,13,Надавати вiдпустку без збережеI-IFIя заробiтllоТ плати за бажаltltям

_,-,.-,BHIlKa в обов'язковому поряl(ку:
] t rIaTepi, tцо мас /IBox i бi-lrblrre дi.гсй BiKoM llo

,,._:_.. .з - трrlвалiстIо до l4 календарних дtriв шцорiчllо;
i i rraTepi, в разi якIIlо дитина поr.ребус домаLIIнього

: ::-,:::ено}о в i\,{едичному висIJовку, але не бi-lIbttl як llo
_--_,::].чного BiKy;

З l rraTepi для догля/lУ за /{и].иI.1оIо BiKoM /to l4 poKiB rta перiо/( оI,оJIоIIlсI]IIя- .:]-::...1.J\ на вiдповiдrliй терит.орiТ;
- r пенсiогтерам за BiKoM та iнваlliдам

- . -:1-:,.]нttх днiв щорiчrrо;
III групи - тривалiстю /to 30

_{ .,lBe-tirfaM I тa II груп -трива"lliс,гtо /lo 60 KarreItzlapIiиx /tltilз rllclpi,ltlo,,] \_rсоба,\t, якi одружуIОться - тривалiст,Iо /(о I0 калеrчlар}Iих 71ltilз;- ;lэацiвникам у разi cMepTi рiдних по KpoBi або по llI"пtобу: .lo,1toBiKa- , .l::,:). батькiВ (вiт.tима, мачухи), диl.инИ (llасиttка, rtа71,.lсрки), браlilз.', - 1l]IlВалiстlо до 7 каЛеНДарних Дгtiв без УрахУВаtI}]Я Llacy, lteoбxilllto1.o

l5 poKiB або ди.гlлttу-

/iогля/lу - l-ри Ba.ll icr.ro,
llосягrlеI{}{я llи,гиtIоrо
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_],1Я проТздУ дО мiсцЯ похованНя ,га назал; iнtпих рi2lгlих r.риtза.lliс,l.tсl з
каJендарниХ днiв без урахуI]аFIня часУ, необхiдного /|Jlя lrроi'з7lу /lo Micllrt
поховання та назад;

8) праrliвникам
якltй за висIIовком
-.tr, .lяJ\ - триваjIiс.гtо,
:.;-.еН_]аРНИХ ДНiВ;

для догляду за хворим рiд1llим llo kpoBi або llo tltllltrбy,
меличIJого заклаllу rrо.гребус пос.гiйtlот.о с.гороtlIII)оI,о
, визначеною у медичному висновку, аJIе не бiльlrlе 30

вiдпустки випJIачувати IIe

9) працiвникам длЯ завершенI-{я санаторно-курор,гного .ltiкуваllttя
. ::;:вэ_-liстIо, визначеноIо у медичному висt{овку;

l0) праlliвникам, якi IIе l]икористаJlИ за rtогtсрс71lliм MictlcM робо.ги
-, оlliчн\ 99llgBtly ,га додIаткоI]i вi7lпустки ltовнiс,гю або LIacl,KoBo i o-,tcpliu, lи .\а

:l,:\, ,t]oLI]OB)/ компенсацiю, _ тривалiсr,tо до 24 календарних д1lliв у перl1lий piK
,: _ ltl:;t на даномУ пiдприсмствi до FIастання tлестимiсячного T.epMilly-_, .j:.еI]вноi'роботи;

] l t гIрацiвIIикам, дliти яких у Birli 21о l8 poKiB t]cTyIIalo'-b /to tIавчаJ]I)tlих
,-'-.:_,.]iB. розташоваI]их в irrшiй мiсцевосr.i - трива,пiс.гtо l? Ka.ltelUlapIJиx,,tltirl бс.з
l]_:},\ВаННя чаСУ, необхiдного для проТзду /]о мiсцезнаходжеlJIIя I]aB.1aJIbIioI.11

] _:::..]_]\ -Т'а \' ЗВороТIJоМУ напрямi.
j,з,l-+. Надавати працiвt+икам за сiмейними обсr,авинами 1,а з ilttltих

,],1Чlltl tзiJгtt,стку без збережеllt,lя заробi,гrrоj' п'ltа,ги llа ,гсрмirt, oбyMoB.ltctlllt-i
, _, ,ою rri,+,. пРацiвником та aдMirricT,paLlicto, аJIе IIе бi.llьlllс l5 каJIсr1/tарttих /ltriB

]- -_ t\1 r,
_ __ - l-\.

],j.l5. ДНi 'ГИМЧаСОВОi llеПрацездаr,носr,i гlраlliвltика, засlзi/1,1сrlот \,
],-,1:loB,leHo\1Y ilОРЯ/lКУ, а ТаКОЖ ВiДlrУСТКИ У зв'язку з lзаl,iтlliс,гю l,a,,o.,,,r,.ur"

.trltliLil IIlx вiлtrус.гок tIе вкJIIочаl.и.
_r, j, 1 6,Святковi i rrеробочi дгri

: _ -_\,-'ТоК Не ВраХоВУВаТИ.
при визначеннi триваrlостi ltlорiчttих

_r._].17. Заробiтrrу плату працiвникам за час- ,.. ile Hi,K за три дr-ri до lT поча.t,ку.
].j.18. У разi звiльненгtя праltiвI{ика /to закittчеI-IIlя робочоr.о року,за який, : i,lie о-]ержав вiдгlустку поlзllоТ ,гриlза.ltос,гi, /IJIя I]окри.гl.я йtll.tl

,,'_ l]. L]BaHOCTi власниК провадиТь вiдрахУваIlI{Я iз заробi.гtlоТ tt.ltа,ги за iltri, _,-'_ ,- , KIl. шо були наданi в рахуIIок tlеlзiдlгlрацьовалtоТ LIасl.иl{и робочоl.о

Зl:рехr ваннЯ I{e провади,ги, якII{о llpallillltиK зlзi.ltьllився з робо.ги ),

:lереведеFIням праtцiвtrика за його зt,о/lоIо lta iltllte tti71llpиcMcr.lзo itбсl
- ', . _o\i IIа виборlrу ПосаlIУ У l]И[IаltкаХ' IIереllбачеt;их ЗаКоIlаМи Уr<раТrrи;

] Bi:rroBoIo вiд продовження робо,ги у зв'язку з icтoтttoltl змiIlоt1.1 yMol]

_] з\tiнаr,lи в орг,аttiзацiТ виробttиllr,ва r,a llpaIli, в .],ому LlисJli lriKrзi:tartiсttl,' ' :_ - -'':"зэшiсrо або Переrrро(рi-lttоваr'tням lli2lтtрисмaruu, скОр()ЧсlllIЯМ
- -.-;.:t]c гi або ш-t.гату праlliвникiв;



l]4) виявлеFIням невiдповiдностi працiвt-tика займаrriй ltосадi абсЗllкоН\lВанiй роботi вrlаслiДок НеДос'аr,ньоТ квалiсрiкаltii або .].u,ry злороI],я, II(о-е]]ешкоджа}оть продовженнIо даноТ роботи;
5 ) lJез'явленIlя lla робо,гу i,o,,ur, чоl,ири мiсяlti гli.,tря:t Bttitc.ltiiloti,:],:r,aCOBoi' непрацездатIIосТi, tte рахуlочи tзiдrrустки у зв'язl<у з ваг.i.гltiс.гIо ,га* "_trr;]\II1, якrrlО законолавстI]ом не Bc],atIoBJleI,1o бi:rbtll .гриваltий .гсрмirr, 1;:е,дення мiсця роботи (посади) при rIeBгIoMy зa*BoptoBalttli;
6 ) вllходом на пенсilо.
].],I9. [3иr,ра.ги, гlов'язаrti з оIIJIа.гОю вillllуС.гок, з/Iiйснlсltза,ги за paxVIl()K, _..:ts. перелбачених I{a опJIа.гу праlli.
_r,],]0' У разi звiльнегtнЯ гtраlliвника йомУ випJIачуваl.И I.p.IIIOB)': ',1-ечсацitо за Bci не викорисr.анi n"r o,-,i ,,,пiiчпоi.вiдtlус.гки.\ 1lазi перевеl(еIrFIя праЦiвника rrа роботу на i.rrl,re llil{rlрисмс.гво I.pOIIIOl]a' ''l--"''-]ЦjЯ За I]еВИКОРИСТаrti Ним 21tti ,цпрiчпr* вiдllус.гок за його бажаltгt.ltп,t:,:"--] б_r тИ перерахОваI]а IIа paxytlo* lri71llрисмсl.ва, }Ia якс ltcpcйlttrlB_, .з.iIlк.

*,.]оо.,':lН:J:,.ГrРаlliВНИКа 
LIасl,иIIу ttlopi.tltoT вi/tllус.гки зам illlоlза,гt.t

. _,.: 
i*";;?#i Т,, 

";:?i:::i: 
"J,, jJiJ,.iJ,",Y 

;, J н,, н **T;,,Ti 1 х I

3,4. З шитаIIь умов охороIIи tlрацi
_],], l,С,гворtоl]а,ги IIа ко)tIIому робочому.мiсrti умови rrpalli Bi/lrrolliltr19.;(t)-',1-'_. iiВНо-ПраI]оВИх ак.гiв, а ],акож забсзllсчи.ги /Jol1ep1l1ur,,,, Rиl\,1()I_: :- ,-,l] -звства щодо прав працiвникiв у галузi о*оро"" lrparti.
-:.-i. ]. Проводит,и rIавчаIJIlя гrрацiвrlикiв з IIи.г?[{ь r: ;,...-.r-]j' безпеки, цивi.ltьгlоТ оборони. " ' llИ l alib оХороНИ llPalti.
-: '-' -], ЗабеЗПеЧУВаl'И НаJIсжIlс уl,римаllIlя бy,,tilllri .га oб;ti.tilllallllr]._ -:::,_,з.]f Il rtонi.гориIJI. .гехltiчttоl.о 

с.гаIlу,
_:,- ;, \'гlовнова}ке}lому lIре/(сl.аВнику .груi (OI]ot.O KojlcK l tll]\- _- _ .,:Оts;]-Гtl виконання захо:tiв з'oxoporri lrpalti

\,}roB
3.5.,5, З llи'апь r,apaIIT,i[,I,a забезUечеIlня

дiя.ilьllос,I,i уIIов IIо важеIIоl",о преlIст,а в II и ка
j _, ,IjезкошI,гоlзгtо Ilаllава.и yltoBIloBaжe'o'y rlреllс.гав,lику .гру/lовоl.О

- 
- - ,, .'.. гlрltrlirr{ення, засоби ЗI]'яЗкУ, rIрИ Irеобхiдrlос,гi, тpaIlcrIop.l. /IJIrl_ --- t:::1я йоI'о Дiя,llьttос,гi, rlpolзc.,leIlIlя зборilз, засiдаltь .t-а irtlllих захоililз.: -' :, ФiНаrlСОВИй Вiдtutiп KoprniBcbKoT рuЙп,r,по,. l{eplcaBtroi. aztMilric.гpaltir'

_ - -_:-_::.:ке Трудового колективу фiнансового вiд2lirrу ttolilri,ry Riкт.сlрirо
, 
-"'_,,Т.}:::ffi}|lнJ:г.:,-оворах 

lIри Bиpilttelttri llиr,аrlь, якi c1,ocy,n,:r.,,
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3,5,3, I]адавати уповIIова}кеному прелставIIику,гру/lоIrоI.о коJIсI(l.иI]\, Ila;lого загIиТ iI-rформацirо з питаIIь екоttомiчttоТ, фiriаlrсоl,от дirr,r,,".li ],l

- t)liia,l btIoI,o розt]итltу l.py/loBoI-o коJIскl.иI]у.
j,5,4, Адмiнiс'рацiя фiнаrrсового вi:tлiJIу ,га yIloBIloBa>lccll1.1й tIpC;,lCl.aI]IIllK

.]]'. -t]ВоГо колективу розробЛяIоТI) l.а поI.о/utуlоl.ь tIоJIояtсtIIlя l1po IIpeMil<lllitttttяt.: ,,:,О]ri\,вIlзначаIоться KoHKpeTrri умови, поряlIок r-а розмiри ltромitоtзаltltя.
] . -i.5. Надаваr.и уповIlоважеI{омУ гIре/lсl.авI{и ку труllоlrоI,о коJIск,гl..l l]\/,,- ,]\i_lrlr iнсРормацilо з ltиr-аtlь, llio с tIpellмc.гoM IlboI.o KoJlcKl.иBIIoI.o,rtOt.oI]()p)'.

Роздiл 4. Обов'язки уповIIоваженого преlцс'авIIика
:l,рулового колек.I.иву

].1 .l , Сприя,ги дотримаI]FIIо ],pylloBoT дисl{игl.гlittи

за лотримаtIпям коJIек.l-ив но t,о
договору

викоIlання tIoJIO)KeIlb

],а праI]иJt вlлу,грiIlItIl)оI,о
___.3ого розпорядку.

+. i.], Захиш{аr-и законtti праI]а .га irl.герсси LIJIcIlilз r.py,,191]oI.o Ko,,IcKIl]I]\
_',___.З]ТIl КОНСУЛЬТа.ГИВНУ /1ОПОМОI.У.j, 

1 , 
j, ЗдiйснrоВа'ГИ коIl'ГроJIЬ За /lо'гримаIIllям l,py/(oBoI,o ,JalKotIo/tilt]c 

l t]ll tj
,-- -.l--:i праuевлашl,уI]анFIя та звiлl,ненIlя праrliвttикitз.

r.l .+. fаВа'Ги ЗГодУ на вивiлI)IJеI]tlя праltiвllикilз cPiгrallcoBo1.o Bi:tzli"lty .ltиllrс-": зilкорI,IсТання Bcix моlltливостей для збереяtеttrtя ,гру/iовиХ Bi/lltocиlt., ,_,:,;1сТов\ ватИ Нала[lе закоIIо/(авс,гвом tIepeBa}KIlc IIраво Iia збсрс>*сllltя' . '',. окре\IИх ка.гегорiй llрацiвrtикilз.
-, ] ,5, ЗдiйсНюваl,И коIlтролЬ за до'римаIlllяМ закоIIо/(авс,гl]tl rIp[.l_ "_.--::jl{i графiку вiдпусl,ок, за лотриманFIям I]имог Кодексу закоrriв tlpo llpallK)- , -:-,-.:1;:. чIlнного законодавства УкраТни у сферi трудlових оlлпо.",,.:, ],6, З,riliснlовати коI]троль за /IотримаIlням a,,1Mirrici.pal{icro l.а йоl.о-,l _ ;1;1Ki]\I}l вимоГ законодавI-1иХ ,га tIормаl,ивIlиХ ак,гiв з IIи,],аtIь охороIIи- ,: _ . ,

_ 
"-, 

Разоп,t з адмiгriстраrцiсIо вирirшувати гIитаIItrя робочого часу l,а LIacy, - _ ]1.:: к\ . ПоГоД}кУВа.гИ графiк НаlIа[IIlя вi71l,rус.гок.:",S, }' разi порушеннЯ адмir-riстРurti.,О трудових IIрав IIpatlIoIoLIиx'_--_'.:з..ятlт i'x iгtтереси В сУДоI]ИХ орГаI{ах т.а вiлстоЮВа].И ii rrpaBa.

Роз:i.r 5. Коlt.гроJIь

- - _\it]HIl зобов'язую].ься:

_' .. i, Визначити осiб, вiдповiдальFIих за
::'-,: З_ОГО JОГОВОРУ.

: ], Сторони здiйснlоlоть коrI.гроJIь за виконаIJtIям /lаIlого /{o1.olзopv ,t,a
- -], _r.lt]a однiй необхiltгrУ лlrя I(IlOI.o ilr(lормаIliю.
r ._r. Перiодично llровоllиl.и зус,грi,-li aztMitlic.гllaltij. .га yIlol]lloI]i.l)KcIlo1,o_ - -1]-;iKa ТрУДоВоr'о коЛеКТИl]У З []Иl'аFIЬ I]ИкоIlаНIJЯ KoJlcKl.ИI]tI()I'o i{()I.()l]Olly'.



l

';iСIltОВа-ГИ аIIаJIiЗ IIРИЧИIl IlСВИкоIIаtIIIя с,гороIIами .]обоr],rI,]tillь 
гi.l I])Ii1,1I]i.l l: :,l,ii ttoBi заходи lло/(о забсзlle,,tcllllя i.x pca.lliзаitii..

5.1.4. У разi невикоFIання положеItь колекl,иI]llоI.о /1оговору з об.ск,гивtttt, -':.-,;:Н tПОГiРШеrIFIЯ фirrаНСОВОГо cTaIly, ,гимчасовi скоltомiчrli l.py,rlltclltii, itttll''- --..]ЗНi причини) сВоеЧасно ВFIосИТИ До коЛекТИВIlоГо lloI,oBopy oi;t,,uoi;l,]", :, f оповнеIII]я у поря/(ку, I]с,гаtIовлсIlому у коJ]скl,ивtIому /rоr-оlзорi.
-',,,*<, \/r,lови даrIоt,о /1оговору с обов'язпо,,"r" lulя c.,.opitt, llolltиpI..,I().t.Lcj- :,.,, _р.аltiвникiв фiнаrrсового вiддiлу КорrокiвськоТрай7lсрiкадмilriс,l,раrlii..

Роздi.гl б. Зак.гlючнi [IоJIоIIIеIIIIя
: .,,. Сторони, l]{o пiдгtисаrIи ко.ltекr.ивtlий доt.оlзiр, звi-l.уlо.t.ь IlI)C: l-:---::я по--lо)n{ень договору на зборах трудового коJIек.гиву l раз на pir<.

- ,], Jодатки до коJIективI]ого договору с його rtеtзi/l'смlIоIо часl.иIIоIо., _]' СторонИ домовиJIися, IIIO o .,apio71 дiТ ко.,rеК.гивI{оI.О /lor.oBopV, II1-11,- :',::;оi]аННЯ адмilriс,граrliсю його IlOJIO)Ke IIIl, rrраrtiI]IIики t,Ie висчI]аIо I ь: :,,:].1t]Г з пLl,гаг{ь, якi охоп,rlIоIо1.1)ся коJIекl.иl]llим lloI.oBopoM,: . ,+. J.-rя врегулюВання розбirкностей пizt час веllеI,{Ilя коJIек.гивtIll\- :- . -:-В стороFIИ викорисl,овуIотЬ примирНi lrроItеltури, гtсрс;lба,tс.tt']] ,.l \-Крl31'ц11 ,,ГIро onr,anr"oHi ltоговори та уго2lи''.

_:_',l..::.-траЦii:

_ - _- , : ..,: :; с) iнаI]сового вiддi

Вiд трудового колектив}r:
Z-л6$НА Ддо-

YrъlРОваа, ррученням трудового колекl.и ву
оважеtlи й IIpe/lcl.aBrI и к

I}iк,горiя I IOl 'O/tlI 
I \

, :,{..i раЙ:ер>lса2цм i
/' 'l

i
,]

wfваsлентина
r)

J2. 'l()y o,Lo ,

*аtнд 1
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l_

f{одаток Ml до колективного
договору на 2022 - 2024 роки

С кл al,t l<o м i с ij'
п t'l п i_]веденнIО п iдсумК i в в икоНаFII IЯ коJrек],И в I Io I,o /(о I,o IrOpy

мlж адмlнlстраtllсю та трудовим колек-гивом
.:il i н ансового в iltлiлу Корюкi всько l' РаЙдержа/tм i н i cl.pal tiT

на2022 -2024 роки

.'.] \ 1I- ]{К() Ва.ltенr'иltа IlзartiI]Ila -. IlаLIаJII)Ilик фiIIаIIсовоI,о Bi:tlti.llv

- . o-]IHA Вiкторiя t3iKTopiBHa - уповноважсllий I1рс/lс.гавIlик .I.pyiloI]OIil

коJ]ектиI]у (lir-raгrcoBo1-o Biztlti.lly
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Додаток J\!2 до колективIlого
договору на2022 2024 роки

|-Iрлl}иJIд
' 

:i\ Трitttrlьог'ол с,lrужбовоI,О розIlорrUIкУ llpitlцiBttИKiB фillаIlс()воl () Bi,uti.llrKoploKiBcbKoT paйotllloi лер*r,оtlсlТ tr/lMillii.l ра,,гi 
--"' \' "';l;l" lcl

I. За r,rt",l 1,1li llo.1loжetl llrl

цi правиJ]а визначаIотЬ заl,а"ltьнi I]оJIо)ксIIIlя II(o/lo орI.iiIli,заrtil': - 
- ,'1f,ОГО СЛУЯtбОВОГО РОЗПОРЯ/lку (lillaltcoBol,o Bi;pli"lry KoploKiBcl,Koj.l]l _ lep/^a.HoT адмirriстрашiТ (даri 

- 
- вiztдiл), р.rо",, 

'робо.ги. 
yN,l()I]tl

- :-.-1ння Його робочого чаоу.
_ t'.lr кбова дисциплiна у вiддirri ГруIl].уе.гься I{a засадах cyMJlillllcll.cl -la-, :-..:..ого вI.IкоFIанI{я державFIим службовrlем своТх обов'язкiв, с.гворс}IIiя, - : ::,:]" \ \1ов для ефективrrоТ роботи, Тх ма,герiа-пьltо-l,ехlti.IIlоI-о

- --':::..::t-{Я. ЗаОХОЧеIlIIЯ За РеЗУЛЬТа.ГаМИ РОбОТИ._: 11равtlла Brryr-piItIllboI,o с"llужбовоl.о розIIоря/(ку в rзi,,1,,li_ti
: _ " : ":t)ТЬСя за.альtIими зборами lrparliBrtиKilз фillаriсовоl,о Bi]1,,lilty ,]il
_ ,,"т 

"1 
:jЗЧа-lЬНИка вiддiлУ та угIовIIоваженим прелс,га|]IJиком .,.pylloBoI.o

- "-':--" :]З ОСtlОВi I'ИПОВИХ Правил внуr,рilшгtього сJlу)кбовоl-о poзIloprtll.K\.
_,- - ,,з],l\ наказоМ FIацiоrrаЛьногО агеIIтства Украi'riИ з IlитаLIь /lcprKaBttcli'- 1 , i ,_iеllезня 2О16 року J\l,r50.
_ ":l:BltJa ВНУТрitлнього сltУrкбовоГо роЗI]орЯl{КУ ДоВоДя1.I)сЯ /(о Biiioпta

. _,.ii]IlKiB вi:tдi"lrу Ililt lliдtltис.

II. Зага.llьlti правила етичrlоТ поведiltки

*эр;кавнi службовrцi фir-rансового: - - ,::._Jоi'поведiнки.
вiддiлу гtовиtlнi llотримуr}а,гисI)

- ]e:",,KaBHi слухtбовrцi у своТй робот,i повиIllli /lо.I.римуrrа,гисI)' : _i.офесiйност,i, приIIIlипоlзост,i .га iоброзиLIJ1ивос.гi, /lбаr.и tIpO cBol..,

' --e:.,l.,aBHi с"llужбовrli повиtllri уtlикаl.и rlerlcltзypttoi'JIcKc[]Kt.l. lIc-, -,: .li:BltЩeHoT iнтонацiТ пi.rr час спiлкуванttя. I{сllриlrус.гимими (- ,: _:;l^\HOCTi, зневажливого с.гавлення до колеa i apoMa:tr,,.
- -,-:,i\aBHi слухtбовцi гliд час виконаrII,tя cBol'x гIоса/lоI]их обов'я.зкiв. .:]Il\I\,ВаlисЯ взасмоtIоваI-и, lti.lloBo1.o с.гиJlЮ сгti,чкуlзаtIIiя, I]иявJlяl.и, 

-_.; гь i ви.гримку



](l

III. Робочий час i час BilllIo.1иtlKy /lepжaBtlol-o сJIун(бовllrt

l, 1-риваliiсть робочого часу дерЖавного слун<бовllя стаIIоtsи1ь 4О t.о/IиIl, -: -,:,:,_]еНЬ.

], \' державгIих оргаIJах, як правило, встаIJовJIIосl.ься гt'я,гидсltllий- | _',:й тtt,кдеНь iз триВалiс,гtО робоr,и по /IIlях: поtlе/Ii.ltок, BiB,I,opoK, ccpc1,1a.,- :;] - по 8 годин 15 хвилин, п'ятнИця - 7 годиII; lзихilllri .ltrli - счбо,га i

?з,хltrI робо,ги державIIого оргаIlУ вс,гаIIоI]JIIос,гься з урахуваIItIя\l_ . ':_,,1_11lltйttятого 
режиму робо.ги tti/lприсмсr.в, yc].aIloB i орl.аrliзаltiii )::.ч-tlе.ВОС'Гi, а 1.акож сlrеlrисЬiки .га особ.lrивосr.сЙ робоr.и у l(I)()\|\, _:,lr gppapli.

_, ]:- lнlцlатиI]оIо державtIого службовtlя i зго/tоrо йоt.о безгtосере/ltIьоI.о
- : ::.1 .з керiвника самостiйгrого структурного пiдроз;tilrу (за ltаяlзltос,гi)

: _ . О РrОЗпорядку реяtиму робо.ги llepжaвHol.o оргаIlу.
" -,кllЙ режиМ робочогО часу встаIIовJIIоеться Ila визI{ачеIlий ст.рок абtl

- ' :' - ЗО З \'РаХУВаI]ГlЯМ НеОбХiДrrОС'Гi ДотримаIJI-Iя норми робочоl,о tjac_\ 
.'- '_-,-_-,-ого Закоltом УкраТгlи uПрп /tep)I(aBt,Iy с-rlу>lсбу>>. або ,гриllа,ltосгi

:, _ З,-]t'lI о дJIЯ /{ep}KaBIIoгo сltухсбовl(я tIeIlol]lloI,o робочоl.о Llac\
:_ - _-. t] робочоl,о 21ня або HeIIoI]IioI,o робо,лоl.о r.ихсllя).

""'-;Г111'1 РеЯ{ИМ РОбОЧОГО ЧаСУ МОяtе бу,ги сtliксоваllим або змitlltим.
, :,: cliKcoBalloMy ре>rсимi робочого часу /(ep}KaB}IoI.o с.llужбсllзltя
,1- , з!'я початоК i KiHeltb робочого LIacy, час Ilоча,гку i закiIIlIсIliIя

__.-,я вi:починку i харчуваIIIIя. lIри I(LoMy /lcp)KaBIIoMy cJIyx(бolзtlttl
::,,.ЧэТ]lсь вiлмitlllа вiд вс,гаllов-rtеl,tоТ У дер}IrавIlому opl.arri -гриtза.,tiс.ll,

по -]нях тижня, а також подiл робочого дня на частини.
, ,:,liгtHoivty режимi робочого часу деря(авrIого службоВця вi;lсу.гlriй

не поширюсться встаIJовлеIIа у державному органi трива,пiст,ь
по днях тижня, за потреби можуть визначатися перiоltи часу, в якi

нrй сrryЖбовецЬ зобов'язаний бути присутнiм на робочому Micrri. IIри
ý режимi робочого часу державного службовItя с обов'язкоI]им об.,riк

-:]; 
I ва,lос,гi йоl.о робочоl.с-l /1ttя.

,;:lt ре)iим робо,,lоl,сl часу /lcpx(aI}ll()I,сr сLtч;tсбtlвtlя \l()7lic: з.:,]llся у /lepжaBIIoMy crpt.atti, у якомV (lvlrKl(itlttvr lзi.,llltltзi,tttit
-'::] ПРОГРаМа, ЩО е CKJ]alloBOIO аВl'ОМа'ГИЗОВаIIоt'сис,гсми KOllI,p(),lt(,)
'- 'lprtI\IiLr(eHb а/iмirliсТраl'Иl]IrИх бУлit]еJIЬ т'aKot'o opI-aI{y i /tозtзо",lяr,],: ,: евтоi\,Iа,гизоваllий об"rliк робо,lоl,о Llacy l(ср}I(авlIих c;lr,;ttбtitittitз

_ :,_:,;1t{OI'o opt,aIIy. /{срхсавrrий с;rу>rсбовсllь. який IIpaIlloc зa ,]Miltltl.tbt
, l]очоI'о чаС}, самос,гiйllо KoIl1,poJIIt.tC заl,аJIьIIу ],рLltзil,iliс ll, cl]()I ()
:.._a\ протягоМ тижня з Mel.olo IIс/lоIIуlliснr|я ii. IlсрсrзиIItсIllIrI.
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Гнr чкий режим робочого часу державFIого службовця t]с.гаI.IоI]JIlос,гься'.'-ltf \I (розпорядженняМ) керiвгrика державноТ слу>tсби в ztepя<al]HoMy opl.alri.

: _ ],l\ ЗаЗНачаСТЬсЯ:
, t прiзвище, iм'я, по батькоlзi (за Ilаяlзlrост,i) /tср)кавrIог.о с.ltуrtсбовItя.

. зg,тэновлIосться гljучкий режим робочоr.о часу,га йоl.о I]oca/la;
] i ВСТ?Новлена норма триваJlост.i робочоI.о часу;
-] , _]?ТЭ. з якоi,всl,аtlовлюсl,ься гнучкий рс)(им робо,лоl.о ulaс},
_ .lL-pioJ, г{а якиЙ вс-гаIlоI]JlIос,гься I.Нуrlц"й рсжим робочоl.о часу (у, разi, -: :.]-ння на визначений с.грок);
: ,лэС початку i закiнчеrtня робо.ги, час поча.l.ку

: -_O:]llHK)/ i харчування (у разi застосуI]аtIIIя
i закilt,ленIIя IIерерl]и

фiксованоr,о режимуэ часу);
-l]lо_:lи часу, в якi 71ержавltий с.ltУжбовсllь зобов'я:заltий бу гl.t:::,] РОбОЧОМУ МiСЦi (За llО'Греби, у разi засl,осуI]аIII{я,rппi,,,,,.,,.,.,

: _-,-.очого часу).

', - , Ь'"Я t'trУЧКИЙ РеЖИМ РОбОЧОl'О .jacy, ,га йоl,t-l бс,зlrоссрa,,,,,,,,r, ,,
_: __t1 ПоЧ3,гку зас,госуваIlIlя 1,Ilуцц6,,о рсхrиму рсtбо.tсrt-tl tIac).
, :,1С Bcl,atloBJIellIlЯ I,1Iучцо,,,' рсх{имУ робtl,ttlt,tl tIilc} lttl tlriбttt,

,^trli\ BKJlIoLIeIlIIя llo робо,lоl,о LIacy tti,tllol,cl IIасу, ви.]IIаIIсII()I-()
. j:__io iгtше не ltере2lбачеIiо закоlлом;
....:HicTb забезпечеtlлtЯ IIaJIe}KIIoI,o cbyrrKrtiollyI}a}IIiЯ Jtcp)lialt]IlOI()
"1-;iэ\ вс,гаIIовJIеIlоI,О рсжимУ робоr,И (tta,,lartItя I]ocJIyl,, ttpltiiorr

, _:;1йrtаttня,га вiдlrравJlс[{IIя Kopccпoll/tcllrtiI .гоlrtо);
,: .:-::t'i{Ня IlaJIeжItoi' взасмо,лii' с,грук.гурIlих lli:tроз;ti.lliв ,,lcp;ltaBIlOl.()

'::-__.jЯ..\'\Iоl] 
/]JIЯ cyM",tiltlto1,o illpotPeciйrrolr) вик()lIаllIIя /rlcp)Ki.llJlll1\l

1 --зоlх посадових обов'язкiв;
_.J.. в ефективнiй iзацiт робочого часу державного службовIlя,

, * ']:]l1 ,\llСЦеttОС'Гl, ЗОКРеМа TaKl, ЯК t'О/(ИIlИ ГttКовоl заl]аtl,га)ltсtttlс t i- :.. Lш.lяхilз, зIIаLItIу Bi/Ulalletticr.b мiсrtя рсiбо.ги rзilr л.tiсttя- -e!'/\aBI{o],o с.ltу>кбовllя, режими робоr,и закltадilз /lotltl<i.lt1,1tol',ta
- ; _, =_]н boi' осlзi.ги;

_ : 1,5_1lIBocTi роботи деря{авIIого оргаFIу, зокрема нерiвtlомiр'rий
: _] -'-_:.еННя на державного службовLIя впроilовж 21гrя (ти>rсtlя), Ko.Jll.t

_-г., робiт' припаlIаС на гIоча.гоК чи KiIlcl(l, робо,lоt,о /(tIя абi.l
_ ]'_, t] rIe;Ki,

- _:. ОК та кittець робочого часу' rlepepBa' II(о I{a/laС],I)crI /lJlя
\Арч\,ваIJня, вс.гановлIоIоться l(ля дер}кавIlого с,ltужбовllя .з

] :e,1,II\Iy роботи державI{ого органу або .,ryrooin рсжиN,{у- . f,когО державI]Ого службовttя (у разi I]сl.аIIовJIеlltlя).
_ -]_: -,-lЯ вiдпочиНК} i харrlуваI]IIя гlовиIlна IrаlIаваl,ись, як lIраI]иJIо._.: гоJI]ни 1,1iс"rlя початкУ робоr.и. 'I'рива"гriсr.ь I1cpcpB1.1 iUlrI
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__"очllнк\' i харчуВаtIIIЯ с,гаIlови1,I)) як tIраI]иJ]о, 45 хвLlJIиII. Ilcpclэlla IIс
-,_ ]_rчасться в робочий час, iдсрхtаlзllий службовсIlI) I\lo)Kc t]1.1коl]llс,Iillзrlзlttlt ll.. :з.й розсуд. FIa цей час Birt може вiл.ltуча.гися з мiсltя poбor.ll.

-i, I{апереДолrIi сВя'ГКоI]ИХ 'Га Ilсробо,lих ,,tllilз l,prr'Ba:licтl, робо,rtll.t-l .,lttlt,,,,-1\ сl,ься на о/Ulу I.оllиIIу як Ilри ll'я,гиltсtltIому. r.aK i IIри IIIсс.гt4.,(сtIll()\1\- ],rr\1) Tlt;KHi
НЭПеРеДОДrri ВИХiДНИХ Дrriвтривалiсr,ь робо,ги l]ри IIlсс,ги1,1сIIlIоNlу

' . ., ]1.1r 111дцi не може перевиII{увати 5 голин.
]. П}-.аrtiвникам заборонясться вiдlзо.triка.ги llepжaBIIoI.o с:tуrlсбовtrя Bi.t- ]_l:l,,я Його tIосаllових обоlз'язкiв.- ОL" аПiЗаrtiЯ ОбlliКУ РОбо',lоl,о часу llepx{al]Ilиx с.,tу>ttбtltзltill \

].1,. органi покладlае].ься на Kepi lB сl,рукl,урIIих rIl /llJ]lI] ItbOl,(l вt{и Kl lllpoз/llJ] l

1 _, q]РГЗНу. Облiк робочого часу веltеться У кожномУ cl.pyKl.ypllolvl\. зi:повiдальноIо особоtо', на яку покJIадеFIо r.aKi tPyHKltii., .].а

. :,'. }]ОООЧОГО LIaCY.
- -,.,-зэцiю об;liку робочоl,о часу /1ер}I(авIjих с.ltухсбоlзttilз )' , t)l]Г?нi, rлта,гltа чисельгtiс,гь якого становиl,ь меIIU]е 20 осiб, Moiкc
"-,:-e,-Jo на службу управJIiнгtя гlерсонаJIом tIього /(ер)кавrIого opl.a}I\.

,: -- ,енняrr керiвIIика держаВLIоТ служби у дер)кавIlому opI-aIli об.lriк
, --:-----" 

) llepжaBlIoMy opl,arri можс з/tiйсlttова,гися:]а /(oIION,OI.0tO
_:,, :, ектрогrноi IlроI,рами, tllo с cKJ]a/(ol]olo ав,гоматизоI]аIlоТ сисr.сrltt- _trCT\ П\1 дО примiшlеtlЬ адмiнiстративIIих бу.,tilзе"lrь /lep}Ka3tloI-o

_, l,:,-'зtl i гrорядок такого об"lriку визнаLIаIо,гься Ilаказо\I
- _ ]'.-_:я\1) керiвпика дер}кавI]оТ служби у державIlому opl.arli,

-,:,__^ _]ep,кaBtIoI,o сltужбовllя за Me>rti a/tMirricr.ial.иBlloi.

-:_'3=lНЬого керiвника. У державrIому оргаIIi мояtе вес.гися
, ,eBIlx вiдрядхtеttь.
, ..:,]TIlBoIo держаI]Ilого слуiкбовlIя i зго/tоtо йоt,о бсзгtоссрс/llIьоt,о
l:.-,JiBF{tlKa самосr.iйltоl.о с.грук.гурI{оt.о lriztpoзzti.lIy (за lrаяlзlrосгi)
,",,1й с-rуrкбовеllь може викоIIува,l,И зав/IаIiliя за I1осil.;(оI() Jll
...-тратt.iвгrоi булiвrri дерiкавгIоI.о оргаIlу. /-[.rlя rlbor.o 71срrкавttиil
_-rзIIнен погодIити у письмовiй формi, зокрема засобап,tlt

'.__..":ного зв'язку, перелiк вiдгtовiлllиХ завllаl{L .га сl.роки j.x

5езпосерсltlriм ксрilзllиком .1.а керiвltиком самос.гiйttоt.tr
. __,,аоз:li;rу (за trая вtIос,гi ).

буliiв. ri

з Bir,to\ta

)iypria- I

п
rI
fr

I

_ r:_._зНоГо слуrкбовця обсяг завдаIlь за lloca/Iolo за мс)(аN4и
, _ - бl:iвrri державIlого органУ повиIIеIl визIJача.гись ,]

-.].:з:-1_1остi його робочого часу.
,:'_:'.:.l а:пtiНiсr,ративItоТ бу.,liвлi лержавIlоI.о оргаIlу моll(у,гь
,: j:з-]аННЯ, яКш[о Тх якiсltе, ссрскr,ивttс l,а рсзуJIt,,гLl,гllвlIс
_ .. _ .:еб\,с:
--:-..;я iнформаuiТ з обмсх(еItим /lосl-упом;



t
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]ост\,пу до комп'tотергIого, l,eJleKoMyHiKalliйHoI,o ,га/або гIрогра]\4IIоI,(

;]Iсчення, яке сРункцiот]ус лише у межах примiшlеI]ня державIIоI,о opl,.ltI):
t-lбов' язкового t]еребуван ня tз при м i l rlett It i /Iep}KaBHo t,o opI,a[Iy.
Пр.авилами внуr,рirrlнього службоrзого розпоря/(ку I} /lcp}KaBIIoMy ol]t,alI

: . _ь вIlзначатись додатковi умови виконаI,{ня llерiкавIIими сJtужбовllяrlr

- :.-Ь З3 посадою за межами адмiлriстративrIоТ булiвлi l1ср)кавI{ого opI,atI\
,':::tl Bi: особливостей реалiзацiТ функцiй i зав/,(ань llього ltcp)KoBtloIt
_: 

]]'.

Час виконання державним службовцем завдань за посадою за Meжai\t}
нiс,гративноi булiвлi державного органу облiковусться як робочий час.

I\-. Порялок llовiдомлеIIIIя праlliвlIикiв вiltдi"шу lIpo cBolo
Bi/tcy,1,1l iс,гь

.--,__.Bt{IlK вiддi"lrу lloBi/loM"rtяc [IачаJILIIика (lillallcoBo1,o lзi:utijIv I1l.c

- - ] ::,-1 роботi у письмовiй cPopMi, засобами eJleKl,porItIoI,o Lll,

- зв язку або iгrшим дос,гупIIим методом.
. .:.,, недотримаtII]я /lержаr]ним слуrкбовIlем вимоI, I1yIlK,l,y l tlbot,_

_ ". _'.-:-СТЬся акт гrро вiдсуl,гIiс1,1, /tержавIIого с.ltуrltбовllя lla робо,ttllt,,

. :,,зj ненадання дер}кав}Iим слух<бовltем :tоказiв IlриLIиIlи сlзос.

- 
- -: роботi вiгt повинен подати llисl,моlзi I]оясI]еIItIя IIа irr 'я

, _l -. -:i.lv IIlollo причин свосТ вiдсуr,lrосr'i.

Перебl,вання державного службовця у вiддiлi у вихiдlri, свя,l,ковi,
неробочi днi та пiсля закiнчення робочого часу

. :.:коtIаltttя tIсвi/lкJIадtIих заI]/I[аIlь lI1cp)iaI]ll1.1t',t c"lll,;t,бoBctlL \lt),,ii*

_ __ .^tlбогlt tIoIIall ycl.atIoI]JIcIIy ,гриl]а.1tiс,гь 
робо,lсlI.il ,,1ttя 1]а lI|ltill ]()',I

. - -,iJr'. про який повillом.ltяс,гься yI1oI]Ilotзa>tccllи й I]pc,,(c I а I]I l l1 .,

,-...eKTIlBy, в тому чис"lti у lзихilllli, сtзяl,ковi, tlcpoбo.ti .trri :

-. ) роботи поIIа/l ус,гаIiовJIсIlу 
,гриlза"ltiс,гь 

рсrбtl.tt,lt,t,l .,tllя. ,

' . ч-I]яl,ковt ,га ltсробо.ri :trri :t.llя l(o)KlIOI-() /tcp){aBrIO1,o с.ltYittбtltзttя

-,-;зlllLl\,ваl,и l-tо,гири I-о/tиIlи rIроl,яl"ом /lBox /(IliI] IIoclri:rb i I]r

: ,- ,1к вiддirrу за llо,греби мо}ке заJIучаl,и /lер)I(авtIих c.lty>ltбtltзtti t,

: ,_,-.lя закitl.tеtttlя робочоI,о /1Iiя, у lзихi7lrri, сtзя,гк(lвi i tlсрtlбtl,ri
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-] . У графiку черI.уваIlлlя зазIlачаIо1.1,ся:
'] -:Г-IГ{Я' lзiдповiдlаJIьниЙ /Iеря(авIlИй с,lrу>кбОВСI(Il,

_-,{ чергування.
-. }'разi залучення до чергува}Iня пiсля закiнчення

заI]/tаIltIя, яке ltor рсбr
йоl,о Iloca/la, Micttc. . ta t

llepжaBllot,o сJIужбовltя Ilорма,ги RIlо-
та розtlоря/lжеIIь зi с.ll\,жбових tIll-I.illlt,

, J yGJr JсUrу,lgl-tня ло чергува}Iня пlсля закillченIrя робочого lt}Iя,
- святковi i неробочi днi державIJого службовця, якого не t]ключено _-|

-i, Ilacl,yI]Ho1,o робо,lоl,о дIlrI Iliс"llя t]срI,уваIlIlя Bi/tlroBi;tlta itt(lo1lrrirlll
:..'я \ г]овI-IоваженоIо особоrо вiд/tirrу, LIa яку покJIа/lсtlо обов.я lк, r правлiнt-lя персоналом, начаJIьIJику Bi:tzti,,ly lUIя I]lJcccllllя
;..-HO\Iу порядку вiдповiдrлих змiн до такого г.рафiка.

\' разi залуLIенНя державлIого службоlltlя ilo робо,гlt IIoI1.1
]. -'::\ l,pиBaJlicT.b робочоt.о /tIIя заlIроваi()кус.].t)ся I1i;ic),broBalrrrii tlб, ::;y'} з -гим, II(об l,pИBa.ltic,l,b робо,lоl,О tIacy 1]а об-,littоlзиii ttc1-1it1,1

.-1 1.1 }Iорми .гриI]аJlос,гi 
робо,rоI.о IIi]c),.

, - - 5oTi, в зазIIаI.JеtIi дrli (час) /tержавtlим с;tуrкбовl(япл lIa.,lA( Il,!
' ].:пенсацiя у розмiрi та lIоряlIку, визIlаLlсIIих зaKotIo.llaBc,I.I]()\l ]l:.i

-.-., ,лбовlliв.
-

-.:_ -\l1оНяс,гься з?;lуq31." /1о робо,ги tlоIItч( ус,гаIlоl]JIсlIу .lptttзit.tit 
t

_..]':. а l,акож у вихiлrri, сlзяr.ковi ,га ltеробо,лi /1lti, llat.irllиx iKitttlK:, "-'-itflb дi,гей BiKoM /{о l,рьоХ poKiB. )ltillки, якi Mator.|, /(i.t.ей lliKtlrl Bi
- : ._э. \Iояtуl,L заJ]учаl.ися /(о I]а/lурOчLlИх робiг JlиIllс ,]а I.\lll,t'it

_ :_ . --.еt]tlя lrII]aJIll_tlB /lo IJаl(уроч|lих робi.l. мо)I(JIиl]с JIиIIlс ,}а l.Xlll,tllt
-,- "',1t]B}ll It(o l(e Не сУ[IереЧИ'ГЬ Ме/lИЧIJИМ pcKoMcIl/laIlirlM.

- 1. ]llK _1oBc/IelIIlrt llo BiltoMa
,, {IiB. llаказiво llоручсttь

:-:TllBI{0-IlPaBOBi ак'ги, Ilакази, /lopylJcIlIlя, розIIорril(7IiсtttIя з;
]_:]Нь доводяться до вiдома державIlих с,lrужбовlliв ItIJIяхо\I
, паперовiй формi з lliltтвердя{енням тaкoI.o ознайом.l1с}Illя.

-:_]/hеННЯм може сJIугуваТи гtiдпиС держаI}IIОI-о с;tуrlсбовIlя (\
.. -повiдалIlIlоI.о вико}Iавl(я) lra дооуr.,i.гi, у rKypl,uni p....,pu,,ii.

- ],1.]тIlвно-правовi акти, якi t-tiдlлягаtоть офirliйlrоirrr
. fоводя,гься до вiлома д(ержавного службовrlя цlJlяхом j'x
з осРiцiйних друкованих виданнях, а ,гако)( IIIJIяхо\I, ,-эiшiйгrомУ веб - сай,гi Корlокilзськоj' paйolrrroj' ztepx<aBttt-lI'

rрIl\IаIIIIя заt,аJIьIIих illс,l,руrсlцiй з охороIIи ltраrцi r.a
п роl.и ttожежltоТ безllеки

,,, вiддiлу зобов'язапий забезгtечиr.и безttс.ttti умоlзl.t ltpalti.
- ]iB гlротипоя<елсноТ безtlеки, саrri,гарiТ i l.il-iсrIи rrpalli.



2. IнструктуванIJя З охопоIJи Гlпатri 
2l

ЗД]ИСrIIОВ?ТИ Нl

- 
з, I lрац, "1Т#1nш#:;fi,J;.;:::: _н; ;^виробничоТ caHiTap=ii i г;г;сни прuцi, npor"nbri.*"oT безпеки.4, Умови працi на podouo,1i ri.uj,"..un засобiв KoJleK'иBIlo,.o l,а

iндивiдуальFlого захисту' Ulо використовуються праtIiвltикамИ lзizt,,ti.rtу, а
;Ж;:Т;.:|"* "ОбУТОВi УМови гtовиrtlti вiд,rовiztаr; *";;;:ui,, ,,ооrаl.иI]II()*

";;;llh}HrТ*iЗj#ш":Li,;:J;ffiJ],с,грук iй з охоро lи ра ti

VIII. IlОРядок llрийltятт.я l.a llсреzlачi lIi.llr
/(еРжавIIим сJIу}ко"",?i,lОС'ГВа 

(cllPaB) i Майllа

n.o."*.#rT-,::"1i СЛrЖбОВеЦЬ зобов'язаний /(о звi.rtьttеltгtя :] Ilоса/lи Llи
викоFIанням 

на lIJl,,Y посадУ передатИ справИ i zrooipa,ra, у зв'язку ,]

призначення ъ::Н:Т;"Jff;#;о;.#]u*'о уIIовrIоI]ажеrriй .yo;.o1nno
майно. 

У rrvulrUIJ.,Kc"Ha ОСООа ЗОбОв'язаttа ltрийtп'и a,,p,,nr"i
2. Факт'пепепяui п.,ллл .

lIBoX np"^,;pnx::r';l;Jг;:J,:i'}Hi;Ti,;J,il#'jý};,]-1.T':,T1]:,,acl,bcя 
уПОКЛаДеIJо обов'язки слутсб; u;;;;;';:::-:j]:,:. 

ОСОбОlО вilt.цi.rrу, IIа ооу
Державниr.пч*Ёо;;;;:"_*1:i;,1;:i;.;:П'"IIаJIОМ, IIаLIаJIьIIиком rзi,,uti ,,у ,Ь

Один примiрник ;-;;
ЗВiЛЬнясться чи переводи.rо." ,,лu|ДаеТЬСЯ ДеРЖаВIJОМУ с;tух<бовlIlо, який
/Io особовоi'справи держав"".j':;;}",'Jff.'^r, 

iнlllий up"rip7rr* IIоJIучас..ься

IX. При KilltteBi полонtеIIIlя

. l. Недотримання вимог г

;ý'#:;'Ъй,ТНШК"^,чж#Нij;,#,'Ч}u;;Н,i;;fi iJjI';
2. Питання, пов'язанi

слухtбового розпорядку, urpiryJr"#HЖ:,""'' tlраI]иJI вtlу,грillltlьоI.о
гtереДбачеllих u"nn"no ;;;;;;;;ff "::чаЛЬникоМ 

вiztl-tiлУ, а у випаl(ках,
п р ед с та в н и к о м iJrЖ# ."'ffjl"Jý ;Т;i,",. i, 

".,Нt Ll't^; 

"' 
у u n о,, n о u ж е I I и м

11РаВИЛа BrvTpirrrllboгo трудоIJого розпорядку обговоренi i заr.всрджеrriна зборах ТРУдового колективу 05 ..pnn" zoii року



yKPAiHA
КОРЮКIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦlЯ

ЧЕРНIГIВСЬКОi ОБЛАСТI
УПРАВЛIННЯ СОЦIАJIЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

вул. Вокзшьна 9, м. Корюкiвка, l 5300, тел; (04657) 2-1 5-05, факс: 2-1 5-05, e-mail: kоrаdm uszп@се,gоч.uа,
код згiдно з €!РПОУ 03t96M7

09.08.20Z2 л! 01_2212368 На Лs вlд

Фiнансовий вiддiл Корюкiвськоi

районноi держав ноТ адмi нiс"трацiТ

П р о р еесmрацiю К олекmllв Hozo
iozoBopy

Управлiнrrям соцiального зЕlхисlу населення КорюкiвськоТ районноi
державнот адмiнiсграчii вiдповiдно до Порядку повiдомнот реестрацiт галузевих
(мiжгалузевих) i територiа.гlьних угод, колективних договорiв зареестроваво
Ваш Колекгивний договiр за Jф04-2l/154 вiд 09.08.2022 року.

начальник Свi,lлана САМСоН

-] 
сIяrrа ЧIiI)КАСоВА 2t505


