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РОЗЩIЛ III: ОПЛАТА ПРАЦI

Роботодавець (адмiнiстрацiя) зобов'язу€ться:

3.1. оплату працi здiйснювати згiдно вимог Закону УкраiЪи "Про оплату працi", Кодекс
l =_-l.'HiB про працю, Постанови Кабiнету MiHicTpiB <Про оплату працi працiвникiв на ocHoBi
] -;iHoi тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати прачi працiвникiв установ, закладiв
= ОрганiзацiЙ окремих галузей бюджетноi сфери вiд 30.08.2002 Jф1298, постанова КМУ
*:.-l оплату працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноТ

- _ eэIiD вiд28.12.2016 Jф 10З7, iнших законодавчих aKTiB.
З.2, KoHKpeTHi розмiри оплати працi встановлюються кожному працiвнику згiдно

- _]тного розпису з урахуванням квалiфiкацii, займаноi посади.
3.З Адмiнiстрацiя (роботодавець) зобов'язуеться забезпечити виконання в ycTaHoBi

: зl,riру заробiтноi плати працiвника згiдно законодавства про оплату працi в YKpaiHi за
_ _;нiстю виконану мiсячну (годинну) норму працi не нижче за розмiр мiнiмальноi
. =:-,бiтноi плати. Якщо ж нарахована зарплата за виконану мiсячну норму працi е Еижчою
j.- ЗаКОНОДаВЧО ВСТаноВленого розмiру мiнiмальноi зарплати, роботодавець проводить
- - '.--]аТY ДО Рiвня мiнiмальноi зарплати, яка виплачуеться щомiсячно одночасно з виплатою
" .: _,бiтноТ плати.

],1 Пiд час обчислення розмiру зарплати працiвника для забезпечення iT мiнiмаJIьного
: -.l,tip1' не враховуються допла^ги за роботу в несприятливих умовах працi та пiдвищеного
:,lr;.к\'ДJUI Здоров'я, за роботу в нiчниЙ та надурочниЙ час, роз'iЪний характер робiт, премii
_ _ Jзяткових i ювiлейних дат.

З,5 У разi укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу,
- _:_r(o,K ПРи неВиконаннi працiвником у повному обсязi мiсячноi (годинноТ) норми працi

.:_ ',ILlbHa заробiтна fIлата виплачуеться rrропорцiйно до виконаноi норми працi.
-: б МiНiмальний посадовий оклад (тарифна ставка) працiвникам встановлюеться у

: ..l,:ipi. не меншому вiд прожиткового MiHiMyMy, встановленого для працездатних осiб на 1

- :_1; кfulендарного року . (ст.6 ЗУ кПро оплату працi>).
].3 За Виконання працiвником додатковоi роботи понад норму робочого часу, включаючи

: , 1-,Tr на умовах замiщення тимчасово вiдсутнiх працiвникiв з затратами робочого понад
: _ .:jiовлену норму, доплата провадиться пропорцiйно до виконаноi роботи.

З,б. ПРемiювання працiвникiв проводиться в межах фонду оплати працi та за- . -_]/l\енням з профспiлковим KoMiTeToM, щомiсячно згiдно Положення про премiювання (
:.l :erIBHocTi коштiв).

-].5. ВИплата вiдшкодувань за ушкодження здоров'я або калiцтво, яке стЕUIось з вини
- _--rBII, проводиться згiдно чинного законодавства УкраiЪи.

-].6. ПРОвОдити систематичну виплату вiдряджень працiвникам згiдно з нормами,
_ :::.],\еними Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.

,1.7. Працiвникам закладу надасться вiдпустка за свiй рахунок на TepMiH,
. ._:чениЙ угодою мiж працiвником i роботодавцем, але не бiльше 15 днiв на piK.

3.8. Виплата заробiтноi плати проводиться два рази на мiсяць у термiни виплати
-: _ 1_:Hoi плати, через промiжок часу, що не перевищус 16 календарних днiв. Виплата
- _ -___:тII за час вiдпуски гIроводиться першочергово.

-] 9. Bci пиТання, що стосуються заробiтноi плати i премiювання, узгоджуються з
- . _:..i_-lковою органiзацiею.

-: L tJ. Надавати коЕсультацii щодо гIитань оплати працi та дотримуватись вимог чинного
, , _-_:,]евства про працю.

-1,11 При порушеннi TepMiHiB виплати заробiтноi плати компенсувати працiвникам
: l:]-; ЧаСТини зарплати згiдно iз чинним законодавством (постанова КМУ вiд20.12.|997 р.



з.12. Не приймати в односторонньому порядку рiшень, якi змiнюють установленi в
коJективному договорi умови огIлати працi.

3.1З. При кожнiй виплатi заробiтноi плати повiдомляти працiвникiв про загЕrльЕу суму
заробiтноi плати з розшифровкою за видами виIIлат, розмiри i пiдстави утримань, cyl\(y
зарплати, що нtlJIежить до виплати.

3.14. Погодинну оплату працi педагогiчних працiвникiв здiйснювати лише у випадках:- замiщення протягом менше нiж два мiсяцi тимчасово вiдсl,тнiх тренерiв-викладачiв;
3.15. Здiйснювати оrrлату працi у випадках, коли заняття не проводиться з незалежних

вц црацiВника причин (несприятливi метеорологiчнi ).мови, епiдемii тощо), з розрах1д{кузаробiтноi плати, встановленоi при тарифiкацii, за умови виконання працiвникалли iншот
органiзацiйноi роботи вiдповiдно до ix функцiональних обов'язкiв. ПрЙ вiдсутностi такоi
роботи, оплатУ здiйснювати з розрахунку не монше двох трет"" зароЬir"оТ плати (ст.113
КЗпП Украни, п.77 <Iнструкцii про порядок обчислення заробiтноi плати працiвникiв
бюджетних установ>).

3.16. Забезпечити працiвникалл, якi за графiком роботи працюють у нiчний час,
Jодаткову оплату у розмiрi 35оlо Годинноi тарифноi ставки за кожну годину роботи в нiчний
час (п. 93 кIнструкцii про порядок обчислення заробiтноi плати працiвнЙкiв бюджетних
1-станов>).

своечасно здiйснювати iндексацiю грошових доходiв працiвникiв, та осiб, якi
вавчаються, вiдповiдно до чинного законодавства у зв'язку iз зростанням цiн i тарифiв на
споживчi товарИ та послуги. Забезцечити виплату доплат, надбавок, премiй працiвникалл у
розмiрах, визначених вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вl,д'Оg.tZ.z0l5 й
1013 кПрО угlорядкуваншI структури заробiтноi плати, особливостi проведення iндексацii та
tsЕесення змiн до деяких Еормативно-правових aKTiB>. Не допускати зменшення або
скасраннЯ стимуJIюючих виплат, надбавок i доплат, якi встановленi у гранитIЕих розмiрах.

Профком зобов'язуеться :

3. 1 7. Здiйснювати контроль за дотриманням в даному закладi законодавства про оплату
працi.

3.18. Сприяти в наданнi працiвникаN,I закладу необхiдноi консультативноi допомоги
щодо питань оппати працi.

РОЗЩIЛ IY: РОБОЧИЙ ЧДС ТА ЧАС ВIДПОЧИНКУ

Роботодавець (адмiнiстрацiя) зобов'язу€ться:

4.1.Забезпечити дотримання встановленоi законодавством норми тривалостi робочого,асу дIя тренерiв-викладачiв. Режим щоденноi роботи спортивноi школи визЕачаеться
;}озкJIадом заIUIть, що затверджуеться на навчальний piK директором спортивноi школи,
]хравилами внугрiшнього розrrорядку та колективним договором мiж адмiнiстрацiою
.-IIортивноi школи та профспiлковим KoMiTeToM.

4.2. ВстаНовити тривалiсть щорiчноi основноi вiдпустки дJUI окремих категорiй
.трацiвникiв у вiдпоВiдностi до ЗаконУ УкраiЪИ "Про вiдпУстки", не менш ,iZц *-."дuрr"*
-эiв за вiдпрацьований робочий pik, iншим працiвникам встановлюеться гарантована
_ривалiсть щорiчноi оплачуваноi вiдпустки 24 календарнi днi.

тимчасовим працiвникам вiдпустка нада€ться пропорuiйно до вiдпрацьованого ними
iacy.
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4.3. Гарантувати працiвникаrrл адмiнiстрацii з приводу сiмейних та iнших обставин за
ix бажанндл надавати вiдпустки без збереження заробiтноi плати згiдно статей 25,26 Закону
УкраiЪи "Про вiдпустки".

4.4. Iншi види вiдпусток, передбачених чинним законодавством, надаються у
вiдловiдноотi до Закону Украiни "Про вiдпустки", Кодексу Законiв про працю та iнших
Еормативно-правових aKTiB.

4.5. Жiнцi, яка працюе i мае двох або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB, або дитину -
iнвалiда, або яка усиновила дитиЕу, MaTepi iнвалiда з дитинства пiдгрупи А I групи, одинокiй
r,taTepi, батьку, який виховуе дитину без MaTepi, а також особi, яка взяла дитину пiд опiку,
батьку дитини або iнвалiда з дитинства пiдгруп А I групи, який виховуе ik без MaTepi (у тому
числi у разi тривалого перебування в лiкуваJIьному закладi), а також особi, яка взяла пiд
опiку дитину iнвалiда з дитинства пiдгрупи А I групи, чи одному з прийомних батькiв
надаеться щорiчно додаткова оrrлачувана вiдпустка тривалiстю 10 кч}лендарних днiв без

}рахуванням святкових i неробочих днiв.
За наявностi декiлькох пiдстав дJuI надання цiеi вiдпустки if загальна тривалiсть не

}{оже перевищувжи |7 кЕrлендарних днiв.
4.6. Встановити додатковi отrлачувzlнi вiдпустки тренераN{-викладачаN{, робота яких

пов'язана з пiдвищеним нервово-емоцiйним та iнтелектуальним навантаженням, дае право на
щорiчну додаткову вiдпустку за особливий характер працi (вiдповiдно до постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪивiд 13 травня 2003 року j\Ъ 679) в кiлькостi 18 ка_пендарних днiв.

4.7. Встановити додатковi оплачуванi вiдпустки у зв"язку з сiмейними обставина:rци:
- cMepTi близькихродичiв-3 днi.
4.8. Надавати додатковi вiдпустки працiвникам iз ненормованим робо.шам

шем тривалiстю 7 календарних днiв згiдно iз спискаtrли робiт , професiй i посад, визначених

у додатку колективного договору на пiдставi орiентовного перелiку робiт, професiй i посад
працiвникiв з ненормованим робочим днем.

4.9. Графiк щорiчних оплачуваних вiдпусток затверджувати за шогодженням з
шрофспiлковим KoMiTeToM не пiзнiше сiчня поточного року.

Труловий колектив зобов'язуеться дотримуватись правил внlтрiшнього трудового
розпорядку, встановлених в закладi.

4.10. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень
обсягу трудових прав працiвникiв.

роз.щIл Y: соцIАльниЙ зАхист, гАрАнтIi тд пrлъги

Роботодавець (адмiнiстрацiя) зобов'язуеться:

5.1. При проведеннi реорганiзацii, рестр}т(туризацii та iнших змiн в закладi,
звiльнення, переведення працiвникiв проводиться за погодженням з профспiлковим
KoMiTeToM. Не допускати звiльнення працiвникiв перед пенсiйного BiKy, caMoTHix, що е

единим годув€rльником сiм'i., iнва.пiдiв без подальшого ix працевлаштуваIIня.
5.2 При наявностi коштiв надати кожному працiвниковi матерiальну допомогу для

вирiшення соцiально-побутових на piK питань один раз в розмiрi
середньомiсячного заробiтку при HajIBHocTi кошторисних призначень.

5.3. Роботодавець (адмiнiстрацiя) закладу гарантуе надання працiвникам вiльного часу
f,JuI шроходжоЕня медичних оглядiв, отриманшI медичноi допомоги, явки у державнi органи
атя вирiшення необхiдних житлово-побуrових проблем працiвникiв без проведення яких-
небудь вирахункiв iз заробiтноi плати або iнших необгрунтованих санкцiй.

5.4. Надавати працiвникал.л для оздоровлення путiвки на санаторно-курортне
riкування з частковою оплатою за рахунок коштiв працiвникiв адмiнiстрацii BapTocTi
пуriвки, якi видiляються Фондом соцiа.лъного страхування з тимчасовоi втрати
працездатностi.
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5.5. При проведоннi культурно - масових, спортивних заходiв, видlJuIються кошти
вiдповiдно до кiлькостi учасникiв до встановлених законодавством норм.

5.6. Виплачувати однорtlзову матерiальну допомогу в розмiрi посадового окладу
(ставки заробiтноТ плати) працiвникам, якi виходять на пенсiю, за рахунок власних коштiв

установи( при наякностi коштiв).
5.7. Виплачувати BciM працiвЕикам одноразову допомогу на оздоровлення при наДанн1

щорiчноi вiдпуски в розмiрi посадового окладу (ставки заробiтноТ плати) на piK.

5.8.Профспiлковий KoMiTeT надае одноразову грошову допомогу працiвника]\{ У
зв'язку з такими обставинами:

- з нагоди ювiлейних дат
вiтання працiвникiв з .Щнем народження
на поховання близьких родичiв ( батьки, чоловiк (жiнка),лiти) прачiвника; на

закупку KBiTiB, BiHKiB до згiдно квитанцiй.

РОЗЩIЛ VI: ОХОРОНА ПРАЦI

6.1. ПрИ вiдшкодуваннi шкоди, заподiяноi працiвниковi ушкодженням здоров'я,

пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язкiв, вJIасник зобов'язаний керратись
законом Украiни "про загальнообов'язкове державне соцiальне страхрання вiд нещасного

випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату

працездатностi".
6.2. Роботодавець (адмiнiстрацiя) зобов'язана видiляти фiнансовi та матерiальнi ресурси

дJIЯ ремонтУ i належногО утримаЕня санiтарно-побугових примiщень, забезпечити

необхiдним iHBeHTapeM та орггехнiкою.
6.3. Забезпечити своечасну розробку i виконання заходiв зi створення безпечних та

нешкiдлиВих умоВ працi вiдповiднО до вимог нормативних документiв з охорони працi.

6.4. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язаний дотримуватись вимог законодавства про

охорону працi та всiляко сtrрияти адмiнiстрацii в реалiзацii заходiв lrо oxopoнi ПРаUi.

РОЗДIЛ VII: ГАРДНТIiДШЛЪНОСТI ПРОФСПIЛКОВОi ОРГАНIЗДЦII

Роботодавець (адмiнiстрацiя) зобов'язу€ться:

7.1. Всiляко сприяти професiйним спiлкам i ix дiяльностi.
7.2.ЗазЕuIвками членiв профспiлки проводити безготiвкову оплату членських BHecKiB та

lтерерахувати профкому протягом 3-х днiв пiсля виплати зарплати.
7.3. Надавати членам профспiлкових KoMiTeTiB та профактиву дJUI виконання

громадських обовязкiв профспiлкового навчання час iз збереженням середнього заробiтку 2

години на тиждень.
7.4. Не застосовувати до працiвникiв обраних до скJIаду профорганiв дисциплiнарних

стягнень без погодженнrI з вiдповiдними профорганами.
7.4.надавати профкому всю необхiдну iнформацiю з питань, Що е предметом цього

колективного договору.

РОЗДIЛ YIII: ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Змiни та доповнення до цього колективного договору вносяться в обов'язковому

порядку у зв'язку iз змiнами чинного законодавства, Генера-rrьноi, галузевоi, регiональноТ

}тод з питань, що е преДметом колективного договору та за iнiцiативою однiсТ з cTopiH пiсля

l



проведення переговорiв та досягнення згоди i набувають чинностi пiсля схвЕtлення

загаJтьними зборами працiвникiв i пiдписання сторонами.
8.2. Пропозицii кожноТ зi cTopiH щодо внесення змiн i доIIовнень до колективного

договорУ сторонИ розглядаЮть спiльнО i приймаЮть рiшення в 10-ти денний TepMiH з дня ix
отримання iншою стороною.

8.3. Жодна зi cTopiH, що уклали цей договiр, не може протягом усього
строку його дii в односторонЕьому порядку приймати рiшення, що
змiнюють норми, положення, зобов'язання колективного договору або припиняють ix
виконання.

8.4. Контроль за виконанням колективного договору проводиться безпосередньо

стороЕами, якi його уклали або ix представникаN{и.
8.5.Сторони, якi пiдписа-rrи колективний договiр, щорiчно звiтують про його виконання.

8.6. Копективний договiр укладеIIо в чотирьох примiрниках, що зберiгаються у кожноi
iз cTopiH i мають однакову юридичну силу.

Цей договiр складениЙ у двох примiрниках, якi мають однакову юридичну силу i
зберiгаються у кожного iз cTopiH.

Колективний договiр пiдписали:

Вiд профспiлкового KoMiTery:
Голова профспiлкового KoMiTery_

Валерiй МИХАЛЪЧУК .а;wа**;
|6.11.202lp.

t
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,IIогоджЕно"
Голова профспiлкового
KoMiTery первинноi

1б.11.2021р.

IIравила вIIутрiШЕьогО трудового розпоРядку для працiвникiв

Комунального закпаду

XycTcbKoi дитячо-юнецькоi спортивноi школи
<Хуст -Нарцио>

XycTcbKoi мiсъкоi ради

,Щодаток 1

,,зАтвЕрджЕно"
,Щиреrсгор

.:*Цlr.rськоi ШОСШ
щёйrъ- Нарцис>
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правила внутрiшнього трудового розпорядку для працlвникlв

РОЗЩIЛI: Загальнi положення

1. Вiдповiдно до Конституцii Украiъи громадяни Украiни мають право на працю, тобто

наодержаIIнягарантованотроботиз оплатоюпрацiвiдповiдно до iT кiлькостi та якостi

i не Еижче встановленого державою мiнiмаJIьЕого розмiру, включаючи право на

вибiР професii, роду занять i роботи вiдповiдно до покликання, здiбностей, професiйноТ

пiдготовки та з }рахуванням суспiльнихпотреб.
В дитячо-юнацькiЙ спортивнiй школi трудова дисциплiна rруIIтуеться на свiдомому

) виконаннi працiвник.lN[и cBoik трудових обов'язкiв i е необхiдною умовоЮ органiзаuii

ефективноi працi i навчального процесу.
трулова дисциплiна забезпечуеться методаNtи переконання та заохочення до

сlмлiнноi прачi. Що порушникiв дисциплiни застосовуються заходи дисциплiнарного та

громадського вIIливу.

РОЗЩIЛ II: Порядок прийняття i звiльнення працiвникiв

1. Громадяни Украiни вiльно обирають види дiяльностi, незабороненi законодавством, а

також професiю, мiсце роботи вiдповiдно до cBoik здiбностей.
працiвники дитячо-юнацькоi спортивноi школи приймаються на роботу за трудовими

договорамивlдповlдно до чинЕого законодавства.
2. При прийняттi на роботу керiвник зобов'язаний зажадати

працевлаштовусться:
поданнЯ трудовоТ кIIижки, оформленоi у встановленому порядку, пред'явлення паспорта,

диплома або-iншоГо докумеЕта прО ocBiTy чи професiйну пiдготовку. Вiйськовослужбовцi,

звiльненi iз Збройних СиЛ УкраiЪи, Служби безпеки УкраiЪи, Прикорлонних вiйськ Украiни,

щивiльноi оборони Украiни, Управлiння охорони вищих посадових осiб Украiни, iнших

вiйськових формувань, створених вiдповiдно до

законодавства Украiни, та вiйськовослужбовцi, звiльненi iз Збройних Сил колишнього

Союзу рср i Збройних Сил держав учасниць снд, пред'являють вiйськовий квиток;

Особи, якi влаштовlтоться на роботу, що вимагае спецiальних знань, зобов'язанi подати

вiдповiднi документИ прО ocBiTy чИ професiйну пiдготовку (диплом, атестат,

посвiдчення), копii яких зiвiряються керiвником i залишаються в особовiй справi

працiвника.
При укладаннi трудового догоВору забороняеться вимагати вiд осiб, якi постуIIають на

робоiу, вiдомостi про iх партiйну та нацiональну приналежнiсть, походжеЕня та

документи, подання яких не передбачено законодавством.
З. ПосадИ тренерiв-Викладачiв порядок наймання та звiльнення педагогiчних працiвникiв

дитячо-юнацькоi спортивноi школи , Що € у загальнодержавнiй власностi, затвердженого

накtr}ом Мiносвiти УкраiЪи вiд 5 серпня 1993 року N 293.

4. Працiвники дитячо-юнацькоi спортивноi школи можуть працювати за сумiсництвом

вiдповtдно до чинного законодавства.
5. Прийняття на роботу оформляеться наказом, який

розписку.
6. На осiб, якi працювали понад п'ять днiв, ведуться трудовi книжки.

На тих хто працюе за сумiсництвом, труловi книжки ведуться за основним мiсцем роботи.

на осiб, якi праrцоють на умовах погодинноi оплати, трудова книжка ведеться за умови,
якщо ця робота с основною.

запис у трудову книжку вiдомостей про роботу за сумiсництвом проводиться за

бажанням працiвника власником або уповноважеЕим ним органом за мiсцем основноi

роботи.
10
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Ведення трудових книжок необхiдно здiйснювати згiдно з Iнструкцiею про порядок
ведення трудових книжок на пiдприемствах, в установах i органiзацiях, затвердженоi
спiльним наказом Мiнпрацi, Мiнюсту i MiHicTepcTBa соцiального захисту населення
УкраiЪи вiд 29 липня 1993 року N 58.

трудовi книжки працiвникiв зберiгаються як документи сувороi звiтностi в дитячо.
юнацькiй спортивнiй школi.

вiдповiдальнiсть за органiзацiю ведення облiку, зберiгання i видачу трудових книжох
покJIадаеться на керiвника дитячо-юнацькоi спортивноТ школи.

7. ПРИйМаЮчи працiвника або переводячи його в установленому порядку на iншу робот1
керiвник зобов'язаний:

) а) роз'яснити працiвниковi його права i обов'язки та icToTHi умови працi, наявнiсть нч

РОбОЧОмУ MicTi, де BiH буде працювати, небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв, як_

Ще Не УСУНУТО, Та можJIивi наслiдки ix впливу на здоров'я, Його права на пiльги :

КОМПенСацii за робоry в таких умовах вiдповiдно до чинного законодавства j

колективного договору;
б) ОЗнайомити працiвника з правилап,Iи внутрiшнього розrrорядку та колективним

договором;
в) визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними для роботи

засобами;
г) проiнструктувати працiвника з технiки безпеки, виробничоi caHiTapiT, гiгiени працi та

протипожежноi охорони.
8. ПрипиненЕlI трудового договору може мати мiсце лише на пiдставах, передбачених

чинним законодавством, та умовами, передбаченими в KoHTpaKTi.
9. Розiрвання трудового договору з iнiцiативи керiвника допускасться у випадках.

передбачених чинним законодавством.
ЗВiльнення тренерiв-викладачiв у зв'язку iз скороченням обсягу роботи мо}ке мати мiсце

тiльки в кiнцi навчалъного року.
звiльнення тренерiв-викладачiв за результатап,rи атестацiт, а також у випадках

ЛiКВiДацiТ ЗакJIаду, скорочення кiлькостi або штату працiвникiв здiйснюеться у
вiдповiдностi з чинним законодавством.

10. ПРипинення трудового договору оформляеться накff}ом керiвника дитячо-
юнацькоi спортивноi школи
11. Керiвник зобов'язаний в день звiльнення видати працiвниковi належно
ОфОРмленУ ТрУДову книжку i провести з ним розрахунок у вiдповiдностi з чинним
ЗаКОНОДаВСТВоМ. Записи про причини звiльнення у трудовiй книжцi повиннi проводитись
У ВiДпОвiдностi з формулюванням чинного законодавства iз посиланням на вiдповiдний

I

IIункт, статтю
роботи.

вважаеться останнiй день

РОЗЩIЛ III: OcHoBHi правила та обов'язки працiвникiв

1. Тренери-викладачi мають право на:
- захист професiйноI честi, гiдностi;
- Вiльний вибiр форм, методiв, засобiв навчання, виявлення професiйноi iнiцiативи;
- iндивiдуа_тlьну дiяльнiсть;
- участь у громадському сап,{оврядуваннi;
- корист}ъання подовженою оплачуваною вiдпусткою;
- пiдвищення квалiфiкацii, перепiдготовку, вiльний вибiр змiсту, програм, фор,

НаВЧаНня, органiзацiЙ та установ, якi здiЙснюють пiдвищення квалiфiкацii i
перепiдготовку.

2. Працiвники дитячо-юнацькоi спортивноТ школи зобов'язанi:

закону. Щнем звlльнення

I

11



)

а) працювати сумлiнно, виконрати навчальний режим, вимоги статуту дитячо-

юнацькот спортивноi школи i правила внутрiшнього розпорядку, дотримуватись

дисциплiНи працi; 
вимоги з охо нiки безпеки, виробничоi caHiTapiT,б) виконувати вимоги з охорони прац1, тех

,rроi"пожежноi безпеки, передбаченi вiдповiдними правилами та iнструкцiями;

в) берегти обладнання, iHBeHTap, матерiали, навчальнi посiбники тощо, виховувати у
y.r"iu бaр"*п"ua ставлення до майна дитячо-юнацькоi спортивнот школи

ilрацiвниКи дитячо-Юнацькоi спортивноi школи в установленi строки повиннi проходити

медичний огJIяд у вiдповiдностi з чинним законодавством,

з. Коло обов'язкiв (робiт), що iх виконуе кожний працiвник за сво€ю спецiальнiстю,

квалiфiкачiею чи посадою, визначаеться посадовими iнструкцiями i положеЕням,

затвердженими в установлеЕому порядку квалiфiкацiйними довiдниками посад

служЬовцiв i ,uр"qrrо-Пвалiфiкацiйними довiдниками робiт i професiй робiтникiв,

,rono*."""r" i правиламИ внутрiшньогО розпорядКу вiдповiДного заклаДУ та }ъ{ова},{и

контракту, де ц1 обов'язки конкретизуються,

РОЗЩIЛ IV: OcHoBHi обов'язки власника або уповноваженого ним органу

1. Керiвник дитячо-юнацькоТ сrrортивноi школи:

а) повинен забезпечити необхiднi органiзацiйнi та економiчнi умови для проведеншi

навчыIьнО-виховногО процесу на pbHi державних стандартiв, ДЛя ефективноi роботи

тренерiв-викладачiв ..u iнших прiцiвникiв дитячо-юнацькоi спортивноi школи

uiдrrо"iдrо до iхньоi спецiальностi чи квалiфiкацii;
б) визначити тренерам-викJIадачам робочi мiсця, своечасно доводити до вlдома розкла-]

занять, забезпечувати ix необхiдними засобами роботи;
в) улоскоНалюватИ навчЕlльнО-виховний процес, впроваджувати в практику краIщ]и

досвiд роботи, пропозицii тренерiв-викладJчiв та iнших працiвникiв, спрямованi на

полiпшення роботи дитячо-юнацькоi спортивноi школи;

г) органiювувчIти пiдготовку необхiдноi кiлькостi педагогiчних кадрiв. LT

атестацiю, правове i професiйrr" 
"uu"ur,"я 

як у своему навчаJIьному закJIадi, так i вiдповi-шо

до угод в iнших навчальних закладах;

д) укладати i розривати угоди, контракти з тренерами-викладача},Iи вlдповцно .]о

чинного законодавства, Закону Украiни "Про ocBiTy" та Положення про порлок

найманнЯ i звiльненнЯ тренЁрiв-ВикладачiВ закладу освiти, що е у загалънодержавнiii

власностi, затвердженогО "un*o* 
MiHicTepcTBa освiтИ Украiни вiд 5 серпня 1993 poKi,\

29З;
е) доводити до вiдома тренерiв-викладачiв У kiHцi навчального року (до надаЕЕя

вiдпустки) педагогiчне навантаження в наст)rпному навчальному роцi;
uj 

""дuuu"и 
заробiтну плату тренерiв-викладачiв та iншим працiвникам у встановлен1

строки. Надавати вiдпуЬтки BciM прачiвникам закJIаду вiдповiдно до графiка вiдпусток;

ж) забезпечит" 
" 

yrou" ,a*"i*" безпеки, виробничоi caHiTapii, ЕаJIежне TexHi*re

обладнання Bcix робоwIх мiсць, створювати здоровi та безпечнi умови працi, необхiднi

для виконання працiвниками трудових обов'язкiв;

з) лотримlватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо

вдосконаленшI у1rравлiння, змiцнення договiрноi та трудовоi дисциплiни;

и) лолерЖуватисЬ умов колективногО до.оuору, "ЁrО 
ставитись до повсякденних потреб

працiвникiв дитячо-юнацькоi спортивноi школи, студентiв, аспiрантiв, y{HiB i слухачiв,

,uб..rr.*уu*r" надання iM установлених пiльг i привiлеiЪ;

i) своечасно подавати цеЕтральним органам державнот виконавчоi влади

встановлену статистичну i бухгЙтерську звiтнiсть, а також iншi необхiднi вiдомостi про

роботу i стан дитячо-юнацькоi сtlортивноi школи;
72
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i

i) забезпечувати наJIежне утриманЕя примiщення, опzulоння, освiтлення, вентиляцiТ,

обладнання, створювати Ha-rreжHi умови для зберiгання верхнього одягу працiвникiв

дитячо-юнацькоi спортивноТ школи, вихованцiв, yrHiB.

РОЗЩIЛ V: Робочий час i його використання

1. Щля працiвникiв установлюеться п'ятиденний робочий тиждень з двома
вихiдними днями. При п'ятиденному робочому тижнi тривалiсть щоденноi робОти
визначаеться rrравилап4и внутрiшнього розпорядку або графiками змiнностi, якi
затверджуе керiвник дитячо-юнацькоi спортивноi школи за погодженням з профспiлковиМ
KoMiTeToM закладу з додержання тривалостi робочого тижня.

В межах робочого дня педагогiчнi працiвники дитячо-юнацькоТ спортивноi шКОЛИ

повиннi нести Bci види IIавчЕ}льно-методичноi роботи вiдповiдно до ПОСаДИ,

навчiIльного плану i плану роботи.
час початку i закiнчення роботи i обiдньоi перерви встановлюсться для працlвникlв

Правилами внутрiшнього розrrорядку дитячо-юнацькоi спортивноi школи. Для окреМИХ

працiвникiв 1мовами контракту може буги передбачений iнший режим роботи.
За погодЖgнняМ з профспiлковиМ KoMiTeToM деякиМ структурним пiдроздiлам i окремим

групам працiвникiв може встановJIюватись час початку i закiнчення роботи .

2. При вiдсугностi тренера-викладача або iншого працiвника дитячо-юнацькоТ
спортивноi школи керiвник зобов'язаний TepMiHoBo вжити заходiв щодо його замiни iншим
працiвником.

З. Надурочна робота та робота у вихiднi та святковi днi не допускаеться.
Залl^rенпя окремих працiвникiв до роботи в установленi для них вихiднi днi допускаеТЬся

у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом керiвниКа

дитячо-юнацькоi спортивноi школи дозволу профспiлкового KoMiTeTy. Робота У
вихйний деЕь може компенсуватися за погодженням cTopiH Еаданням iншого Дня

вiдпочинку або у грошовiй формi у подвiйному розмiрi.
Працiвникам дитячо-юнацькоi сtIортивноТ школи допускаеться за погодженням З

профспiлковим KoMiTeToM закладу запровадження пiдсумкового облiку робочого часу з тим,

щоб тривалiсть робочого часу за облiковий перiод не шеревищувала нормаJIьного числа

робо.плх годин.
6. Робота дитячо-юнацькоi спортивноi школи

дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженими
Статугом.

7. Графiк надаIIня щорiчних вiдпусток погоджуеться з профспiлковим KoMiTeToM i
складаеться на кожний календарний piK.

Надання вiдпустки керiвнику дитячо-юнацько1 спортивноl школи оформляеться
наказом вlдповlдного органу державного управлшня, а 1нIIIим

працiвникам - наказом дитячо-юнацькоi спортивноi школи. Подiл вiдпУстки
на частини допускаеться на прохання працiвника за умови, щоб
основна iT частина була не менше |4 днiв для дорослих i

дванадцятИ днiВ дJUI осiб, молодше вiсiмнадцяти poKiB. Перенесення

вiдпустки на iнший строк допускаеться в порядку, встановленому
чиЕним законодавством.

Забороняеться ненадання щорiчноТ вiдпустки протягом двох poKiB пiдряд, а ТаКОЖ

ненадання вiдпустки працiвникам, молодше вiсiмнадцяти poKiB, а також працiвникам, якi

мають 11раво на додаткову вiдпустку у зв'язку з шкiдливими умовами працi.

8. Тренерам-викладачаN{ забороняеться:
а) змiнювати на свiй розсуд розклад занять i графiки роботи;
б) проловжувати або скорочувати тривалiсть занять i перерв мiж ними;
в) передоручати виконання трудових обов'язкiв.

1з

I

реглatментуеться Положенням про
Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи, та
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9. Заборонясться в робо,шй час: .. . -лл-_л*--:-, л6л_|-очiр .rrо w.rястi в пiзних
а) вiдволiкатИ тренерiв-ВикJIадачiВ вiд ix безпосереДнiх обов'язкiв для y{acTi в рiзних

,ойоБa"ких роботах, заходах, не пов,язаних з навчальним процесом;

б) вiдволiканшL,puuiu""olu дитячо-юныIькоi сIIортивноТ школи вiд викоЕаIIня

професiйних обов'язкiв, а також ylHiB за рФryнок навчального часу на роботу i

здiЙснення заход;; ;ь . пов'rзаних з процесом навчання, забороняеться, за

винятком випадкlв, передбачених чинЕим законодавством,

РОЗДIЛ YI: Заохочення за успiхи в роботi

1. За зразкове виконаншI своiх обов'язкiв,

в працi i за iншi досягЕення в роботi можуть
тривалу i бездоганну роботу,
застосовуватись заохочення,

новаторство
передбаченi

повинен зажадати вlд

вiдмови працiвника дати

2.ЗаДосягн"н,,""исоп'*резУльтатiВУВихоВаIIнiтренери-ВикJIаДачl
i представJuIються до

"""'й""ii.?нffiЫ;;;; 
""u]й"оur", присвоення IIочесних звulнь, вiдзначення

i---.,-,,rтт Dтrттят\лL мопапьного i
ffi;iuffiiЁ^'ffirii"*r, знакЕtI\{и) граI'отаI,Iи, iншими вида},Iи морального l

матерiального заохоченн,I,
3. праrliвн"**,- "а 

y.rri*Ho i сумлiнно виконуIоть своi труловi обов,язки, надаються

в першу чергупереваги'i соцiальнi пiльги в межах своiх IIовноважень i за рахунок

власЕих KoшITlB закладiв. Таким працiвникаlr,t надаеться також перевага при

просуванIIi по роботi.
заохочення оголошуеться в наказi (розпорядкеннi), *:|Ч::Х 

_ 
ОО _"ЗlYi__,Y::

копективУ дитяЕIо-юЕацькоi спортивIIОт шкЪлИ l aurо."r"ся до труловоi шIижки працшЕик*

РоЗЩЛYII:СтягненняЗапорУшеннятруДовоiДисциплiни

1. за порушення трудовоi дисциплiни до прачiвника може бути застосовано один з таких

змодiв стягнеЕнrI:
а) догана;
б) звi,lьненrrя 

гненнlI може бути застосовtшо вiдповiдно до п.п. 3, 4,
Звilьпеrптя як д{сцIдIлlнарне стя

т, вЪ.+о, ст.41 Кодексу законiв про працю Украiни,

З. Дисттиплiяарнi стягнеЕня застосовуються оргаЕом, якому надаЕо право прийняггя

на роботУ (обранrrя, зurтвердження, призНачеЕнЯ на посаду) даного прачiвника,

2. пршtiвшки, обранi оо .*uoy профспiлкових органiв i Не З"ЙНеТlл_YТб::::'
дiяльностi, не можугЪ бугИ пiддй ЙсциппiНарномУ стягнеЕню без попередньо1 згоди

ОРГZlЕУ, ЧПеЕаIч{И ЯКОГО ВОНИ е,

,Що застосраяЕя дlсциплl iнарного стягнgння керiвник
У випадку

пиъiмовi пояснешlя скJIадаетъся вiдповiдний акт.,iж;#йТЬ.rrо 
застосовуIоться власником або уповноваженим ним

о -ieriTTTe сtпного мiсяця вiд дня Ti

"п##Ъ;;ffi.п.й;пiсля 
виявлення',_1ry:":::::j::,:::l;""j}т:#:,iт вlд дня 11

:Ж:х#;жr,ffi ;;;й; "рuцьr"па 
або перебування його у вiдпустчi.

-:л..;,-^ lттАлтт, T.,riogTTin з пня ВчиIIенIUI
дисциплiнчр". "*"""" ". 

може буги накJIадене пiзнiше шести мiсяцrв з дня

порушення трудовоi дисциплiни накJIадаеться тiльки одне дисциплiнарне

4. Дисциплiнарне стягненнЯ оголошуетьсЯ В наказi i повiдомлясться працiвниковi

''i:Ё#:Чротягом року з дня накJIадеЕня дисц1lIлl_т1р:::1_":;'_,т"lJ:l,JJт:#
буле пiллапо новому дисциппiнарному стягненню, то BiH вважаеться таким, що Ее мав

дисциплiнарного стягЕення А

прост}iпку.
3. За кожЕе

стягIIенЕя.



Якщо працiвник не допустив нового порушення дисциплiни i до того ж проявив себе як
сумлiнниЙ працiвник, то стягнення може бути знlIто до закiнчення одного року.
Протягом строку дii дисциплiнарного стягнення заходи заохочення до працiвника не
застосовуються.

Власник або уповноважений ним орган мае прЕlво замiсть накладаЕня
дисциплiнарного стягЕення передати питаIIня про порушення трудовоi дисциплiни на
розгляд трудового колективу або його органу.

З правилами внутрiшнього трудового розпорядку ознайомленi:

1. ,Щеяк Вiталiй Васильович
2. ,Щшrча Оксана Михайлiвна
3. Агiй Микола Миколайович
4. Буковецький Микола Миколайович
5. Вlчкан BiKTop Васиlьович
6. Iзай Василь Михайлович
7. Бiндас Васи.ть Василъович
8. Гангур Ангелiна Михйлiвна
9. Мовчшr Юрiй Миколайович
10. Мовчан Микола Юрiйович
11. Шайтiлаев Iзраiл Магомедович
12. Чемердовська Едiта Михайлiвна
13. Росоха Вiкторiя ВiталiiЪна
14. IIIпiрь Сергiй Сергiйович
15. Логiн Леся IBmriBHa
16. Кондраш вiкторiя АнатолiiЪна
17, Меркушин Олег Ва_тrерiйович

23. Бриязей Ольга IBaHiBHa
24. Свистак Гання Ярославiвна
25. Фенинець Гшrна Йосипiвна
26. Завiрська Рената IBaHiBHa

18. Меркуrпина Iрина Володимирiвна /6 ,/ {. Д
19..Щовгаrrич Владимира Михайлiвна 4€ . // lo М
20. Фiнюк Володимир Петрович /t, il ?о \rl
2l.ТеrъноваНата-тriяОлександрiвна -Й, 77}ЙТ
22.Васwмнець Марiя Йосипiвна /6, {/,lСЯl
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27.МrкаftJмченко BiKTop Володимирович .6 
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28. Капустiн Леонiд Олександрович /6, /4 
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29. Паrrкан Мшсайло Степанович {6, f/,'eozl
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ПОЛОЖЕННЯ
про премiювання працiвникiв

КЗ Хустська ДЮСШ <<Хурт-Нарцис>>

XycTcbKoi MicbKoi ради

Положенrrя про премiювантrя працiвникiв закгrадiв культури, молодi i спорry (далi
за текстом Положення) розроблено з метою матерiального стимулювання
працiвникiв та дJIя поцращенrul кiнцевих результатiв за основними напрямками
дiяльностi закгrаду, а також з метою пiдвищення соцiального та матерiального
добробуry пращоюIIID(.

Положення розроблено Еа пiдставi Методичних рекомендацiй щодо органiзацii
матерiалъного стимуjIюванIuI працi працiвникiв пiдприемств та органiзацiй,
затвердженID( накiвом MiHicTepcTBa працi та соцiальноi полiтики УкраiЪи вiд
29.01.2003 р. Nэ2З.

РОЗЩIЛ I: Умови премiювання
1.1.Наявнiсть ocHoBHI/D( результатiв дiяльностi за напрямками, визначеними
Положенrrя закпад/.
1 .2.Нашнiсть фiпансовоi можJIиво cTi для матерiального стимулюванIш.
1.З.Вшонашш шIаIIу роботи (на мiсяць, квартал, piK).
l.а.Вiлсупtiсть порушень, вказаних у п.8 цього Положення.

РОЗЩIЛ II: Показник" .rр.rirвання
2.|.ЗавикоЕанюI вzDкJIивих та особливо вarкливих завдань
2.2.За зразкове виконаннrI трудових обов' язкiв
2.3.За сумлir*rе, повне, якiсне виконанIuI завдань (планiв роботи)
2.4.Засумлil*lу та безперервну праIцо у закладi
2.5.Запi.щищення рiвня роботи чи послуг
2.6.Що ювiлейrшос чи пам'ятних дат (одноразове заохочення, яке не пов'язане з
конкретними результатами працi).

РОЗЩIЛ III: Суб'екти премiювання
3.1.ПоложеншI поширюеться на директора, завуча, тренерiв-викладачiв, технiчних

працiвникiв зашrаду.
3.2.Оцiнка результатiв та особистого вноску працiвника здiйснюеться з урахуваннrII\{
TaKIlD( чинникiв i показникiв:

16



- майстернiсть працiвника (прагнення пiдвищення освiти, досвiду), якiсть роботи;- ставленIц дО працi (виконантrя завдань, рацiона.llьне використаншI MaTepiarriB,
еНеРГОРеСУРСiВ, СВОеЧаСНiСТЬ i повнота виконаншI функцiонЙ"""* обов'язкiв, ix
складнiсть);
- особистi якостi (cTapaHHicTb, iнiцiативнiсть, вiдповiдальнiсть).

РОЗЩIЛ IV: Перiодичнiсть премiювання
4.1.ПремiюванIu може здiйснюватися за резульruruЙ" роботи за мiсяць, квартал, piK
(вказатrr KoHrEcTHo).

РОЗЩIЛ V: {жерела виплати премiй
5.1.премiюваншI здiйснюеться У межах фонду оплати працi чи при наявностi фондуeKoHoMii заробiтноi плати, а також за рахунок коштiв, одер*u""* у p.ryo"TaTi надання
платних послуг та iнших джерел, не заборонених законодавством.

РОЗЩIЛ VI: Порядок премiюванпя та визначення розмiру премiй
6.1.Розмiр премii визначаеться з урахуВанняМ особистого 

"*r..*У 

-прiцiвника 
узагальнi результати працi закJIаду (чи струкгурного пiдроздiлу).

6.2.Кандидати на премiюваннrl, конщретний розмiр премiй 
""."uru.rься директором

закJIадУ за IIогодЖенIUIМ з профспiлковим KoMiTeToM згiдно з от.97 КЗпП VкраiЪи. 
-

6.3.Розмiр премii визначасться у О/о вiдношеннi до посадового окJIаду (Ътавки) за
факгично вiдпрацъований час за звiтний перiод (у цю суму можуть буiи зарахованi
також надбавки та доIUIати, якi отримуе працiвник).
6.4.розмiр премiт одному працiвниковi не може перевищувати посадового окладу у
розрахунку на мiсяць.
6.5.Виплата премiТ здiйснюеться на пiдставi Haкirзy директора за погодженшIм з
профкомом. ЗбiльшенIUI чи зменшенIUI розмiру премii, якщо Ъ дп" цього пiдстави,
вiдображаеться у наказi з вiдповiдною вказiuпй.

РОЗЩIЛ VII: Перелiк порушень,
за якi працiвнИк позбавЛя€тьсЯ премii частковО (ло 50%;

].l.Пору.енIur трудовоi дисциплiни (наприкrrад,запiзненIul на робоry). 
-

7.2.НеДОЛiКИ У РОбОТi (Наприклад, неповне виконанIuI Iшану рЪОоrr)'- перерахувати
можlrи-вi недолiки.
J.].Iнrпе.

РОЗДIЛ VIII: Перелiк порушепь,
за якi працiвник позбавля€ться премii повнiстю

8.1.у вmа.щry притягнення до адмiнiстративноi або цримiнальнот вiдповiда_гrьностi
8.2.Вщешя проryJry без поважних причин
8.3.наrащя педосговiрноi звiтностi
8.4.Розryаташя матерiа-пьних цiнностей
8.5.Поша ва робочому мiсцi у нетверезому cTaHi чи пiд впливом наркотичних
речовЕЕ
8.6.Грубе шqр}шеЕшI вимог з охорони працi, правил з технiки безпеки,
прOтипоIешfiшý ЕорItд та iнше.
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.Щодаток 3

,оIIогодкЕно,
Голова профспiлкового
KoMiTery первинноi
профспiлковоi оргачiзачiI
Михальчук В.О.

/l ,)
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Режим роботи
КЗ Хучгськоi ДОСШ <<Хуст-IIарцис>>

нz 2021-2025 навчальний piK

Керiвництво школи: початок роботи - 8:00

кiнець роботи - 17:00

Тренери-викJIадаЧi : згiдно затвердженому розкJIаду

Завгосп-8:00-17:00

Осбlryговуючй персонаJI, ,,oiu,on роботи - 7,99

кiнецъ роботи - 16:00

Обiдня перерва - 12:00 - 13:00

,,зАтвЕрджЕно"

IIарцис>>

202I:
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Витяг з протоколу
засiдання КЗ Хустськоi ЩЮСШ <<Хуст - Нарцис>>

вiд 1б листопада 202t року ЛЪ8

Присугнi Ешени профспiлкового KoMiTery: 25
Головував на засiданнi: Михальчук Валерiй Олексiйович

ПОРЯДОК ДЕННИЙz
1. Про затвердкеннrI Колективного договору мiж дирекцiею Хустськоi

профпiлковшлr KoMiTeToM на 202I -2025 роки

С.щrхапп по д€lному питанню спiвдоповiдачiв, директора Хустськоi дитячо-
юнацъкоТ сцорrгивноI школи <Хуст - Нарцис>> Мирославу Науменко та голову
ПК }чfшка:ьчука Валерiя Олексiйовича, голову ПК, який ознайомив
присутнiх iз змiстом колективного договору.

профспirшовпr KoMiTeToM первинноi профспiлковоi органiзацii на 2021-2025
роки.

Результати п)лос)rваннrl : <<За> - 25 чол.
<<Протю> - 0 чол.
<Утрималися>> - 0 чол.

Рiшення пр[йrяго.

Голова зборiв аfurd--Валерiй МИХАЛЬЧУК
п

Секретар aТ Z" Ольга БРИНЗЕй
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