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загальнi положення
1. Мета укладення колективного договору (далi - договiр).

1.1. Колективний договiр (д-i - договiр) розроблений на ocHoBi чинного
законодавства Укратни, норм, визначених Пьложенням Володимир-волинського
центру соцiальних служб, Законами Украiни <Про колективнi договори i угоди>,
uПро оплатУ працi>, <Про вiдпустки>, <Про охорону працi>, <Про зайнятiсть
населення>>, iнших законодавчих aKTiB Украiни, прийнятих сторонами зобов'язань
з метою врегулювання трудових i соцiально-економiчних вiдносин i узгодження
iHTepeciB працiвникiв В олодимир-Волинського центру соцiальних служб.

2. Сторони договору та Тх повноваження.
2.1,. Колективний договiр укладаеться мiж директором Володимир-

Волинського центру соцiальних служб (далi - I-{eHTp) в особi Юхимюк BiKTopii
олександрiвни i уповноваженим пред9тавником трудового колективу в особi
МацьохИ Iнни Iванiвни, який представляе iнтереси працiвникiв установи.

2.2. Сторони визнають повноваження одна одноi i зобов'язуютъся
дотримува,гися принципiв соцiального партнерства: паритетностi представництва,
рiвноправностi cTopiH, взаемноI вiдповiдальностi, конструктивностi та
аргументованостi при проведеннi переговорiв (консультацiй) щодо укладення
договорУ, внесення змiн i доповнень до нього, вирiшення Bcix питань, що с
предметом договору.

3. Сфера дii"положень договору:
З.l. ПолОженнЯ договорУ поширюСться на Bcix працiвникiв Центру.
3.2. Предметом договору с додатковi, порiвняно з чинним законодавством,

положення щодо оплати працi й умов працi, соцiальних гарантiй працiвникiв
I_{eHTpy.

З.З. Сторони визнають договiр лок€шьним нормативним актом, його норми i
положення дiють безпосередньо i е обов'язковими для виконання адмiнiстрацiсю,
працiвниками I_{eHTpy.

3.4. Хtодна iз cTopiH протягом дii договору не може в односторонньому порядку
призупиняти виконання прийнятих зобов'язань за договором.

3.5. Yci додатки до договору с його невiд'емною частиною.

4. TepMiH дiI договору.
4.1. I_{ей колективний договiр прийнятий заг€шьними зборами трудового

колективу I_{eHTpy та набуваё.чинностi з дня його пiдписання уповноваженими
представниками cTopiH (додаток 2).

4.2. Щоговiр укладений на 3 (три) роки i дiе до укладення нового договору.
4.з. Сторони вступають у переговори З укладення нового договору не пiзнiше нiж
за З (три) мiсяцi до закiнчення строку дii договору, на який BiH укладався.



5. Порядок внесення змiн та доповнень до договору:
5.1. Змiни i доповнення до догоtsору вносяться у разi потреби тiльки за

взаемноЮ згодоЮ cTopiH. Рiшення приймаеться у 10 - денний строк з дня ii
отриманFIя iншою стороною, з питань, Що е предметом колективного договору.

5,2. Змiни i доповнення вносяться в договiр за згодою cTopiH з наступним
затвердЖенняМ ik на зборах трудового колективу i оформляються у виглядi
доповнень до договору. При BHeceHHi змiн i доповнень в договiр сторони
зобов'язуються не погiршувати умов, встановлених цим договором.

5.з. Якщо внесення змiн чи доповнень до договору зумовлено змiною
чинного законодавства, або вони полiпшують ранiше дiючi норми та положення
договору рiшення про запровадження цих змiн чи доповнень приймасться
спiльним рiшенням директора Щентру та трудового колективу I_{eHTpy.

5.4. В ycix iнших випадках рiшення про внесення змiн чи доповнень до
договору, пiсля проведення попереднiх консультацiй i переговорiв та досягнення
взаемноi згодИ про це, схвалюеТься зборами трудового колективу Щентру.

5.5. Пtодна iз cTopiH протягом дii договору не може в односторонньому
порядку приймати рiшення про змiну дiючих положень, обов'язкiв за договором
або призупинити ix виконання.

6. ПiслЯ пiдписаНня договОру УповНоважена особа сторони Щентру
протягом 5 днiв:

6.1. Щоводить договiР до вiдома Bcix працiвникiв Центру та забезпечу€
протягом всього TepMiHy дii договору ознайомлення з ним пiд розписку щойно
прийнятих працiвникiв.

6.2. Подае договiр на реестрацiю згiдно з чинним законодавством УкраiЪи.

РОЗЛЛ I . Забезпечення зайнятостi працiвникiв

1. Адмiнiстрацiя зобов'язуеться:

1.1. Рiшення про змiни в органiзацii працi, скорочення чисельностi або
штату працiвникiв приймати лише пiсля попереднього проведення переговорiв iз
трудовим колективом IfeHTpy не пiзнiше як за два мiсяцi до здiйснення цих
заходiв.

т.2. У разi виникнення необхiдностi звiльнення працiвникiв на пiдставi п. 1

cTaTTi 40 КЗпП Украiни:
- здiйснювати звiльнення лише пiсля використання ycix можливостей

забезпечити ix роботою на iншому робочому мiсцi;
- надавати працiвникам!в'дня попередження Тх про звiлънення час (2 год. в

тиждень ) в межах робочого часу для пошуку новоi роботи.
1.3. Працiвник, з яким розiрвано трудовий договiр в зв'язку з скороченням

чисельностi або штату працiвникiв, rrротягом року ма€ право на укладення
трудового договору в разi прийнятгя на роботу працiвникiв аналогiчноi
квалiфiкацii.



2. Трудовий колектив зобов'язуеться:

2.1. ЗабезПечити виконання виробничих програм, правильну експлуатацiю i
рацiональне використання матерiально-технiчних pecypciB, а також збереження
обладнання, переданого колективу.

2,2. Всiляко сприяти змiцненню трудовоi дисциплiни та трудового
розпорядку.

2,З. Щавати згоду на вивiльнення пiсля використання Bcix можливостей для
ЗбеРеження трудових вiдносин на загаJIьних зборах трудового колективу.

РОЗЛЛ II. Трудовi вiдносини

1. Режим працi та вiдпочинку.

Адмiнiстрацiя зобов'язуеться :

1.1. Не вимагати вiд працiвника виконання роботи, яка не обумовлена
трудовим договором та посадовою iнстiэукцiею.

|.2. Забезпечити дотримання встановленоi законодавством тривалостi
робочого часу.

1.3. Встановлювати тривалiсть денноТ роботи згiдно з Правилами
внутрiшнього розпорядку для працiвникiв I_{eHTpy (додаток 3) i графiками
РОбОти, ЗаТВердженими адмiнiстрацiсю за погодженням з трудовим колективом.

1.4. Загальнi вихiднi днi встановлюються у суботу та недiлю.
1.5. З Метою забезпечення дiездатностi Центру адмiнiстрацiя може

. ОРГаНiЗОвУвати черryвання у неробочi днi, до яких з€Lлучати працiвникiв центру.
КОмпенсацiя за днi чергування здiйснюеться вiдповiдно до чинного законодавства
Украiни.

1.6. Органiзовувати роботу надурочно або у неробочi днi у виняткових
ВИПаДКах. Повiдомпяти працiвникiв про TaKi роботи не менш як за добу до ix
ПОчаТкУ. Компенсацiя за роботу в неробочi днi здiйснювати шляхом надання
ПРОпОрцiЙно вiдпрацьованому надурочно часу вiльного вiд роботи часу.

1.7. Напередоднi святкових днiв тривалiсть роботи скорочуеться на одну
годину.

2. Вiдпустки
2.1. Адмiнiстрацiя itагальнi збори трудового колективу домовились:

2.|.|. Надавати щорiчнi вiдпустки працiвникам згiдно з графiками, якi
ЗаТВерДЖУЮться i погоджуються iз представником трудового колективу.

2.|.2. Встановити гарантовану тривалiсть щорiчноi оплачуваноТ
вiдпустки для працiвникiв -24 календарнi днi.

2.1.З. Щорiчну вiдпустку за проханням працiвника може бути подiлено на
часТини будь-якоi тривалостi за умови, що основна безперервна ii частина
становитиме не менше 14 календарних днiв.



2.|.4. НеВикорИстану частину щорiчноi вiдпустки мае бути надано
працiвникам до кiнця робочого Року, але не пiзнiше 12 мiсяцiв пiсля закiнченtля
робочого року, заякий надаеться вiдпустка.

2.1.5. За бажанням працiвника частина щорiчноi вiдпустки замiнюеться
ГРОШОВОЮ КОМПеНСацiею. При цьому тривалiсть наданоi працiвниковi щорiчноТ та
додатковоi вiдпустки не повинна бути менша нiж24 календарнi днi.2.|.6. ВСтановити працiвникам додатковi вiдпустки за особливий
характеР працi (ненормОваниЙ робочиЙ день) згiднО додаткУ 5 (п,2 ст. 8 Закону
Украiни uПро вiдпустки>).

2.t.7 . ВiДпУстка без збереження заробiтноТ плати за бажанням
працiвника нада€ться в обов'язковому порядку:

-MaTepi абО батьковi, який виховуе дiтей без MaTepi (в тому числi й у разi
тривалого перебування MaTepi в лiкувальному закладi), що мае двох i бiльше
ДiТеЙ ДО 15 poKiB або дитину iнвалiда - тривалiстю до 14 календарних днiв;

- ЧОЛОВiКОвi, дружина якого перебувае у пiсляпологовiй вiдпустцi, -
тривалiстю до 14 календарних днiв;
-ПеНСiОНеРаМ За BiKoM та iнвалiдам III г;;упи - тривалi стю 26 к€Lлендарних днiв;

-iнвалiдам I та II груп - тривалiстю до 60 календарних днiв щорiчно;
- особам, якi одружуються - 10 календарних днiв;
- ПРаЦiВНИкаМ у разi cMepTi рiдних по KpoBi або по шлюбу, чоловiка

(ДРУЖИНИ), батькiв (вiтчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерицi) тривалiстю
7 календарних днiв без врахуваннячасу, необхiдного для проiЪду до мiсця
ПОХОВаННЯ, ТаКОЖ iнших рiдних - З календарних днi без врахування часу,
необхiдного для проiзду до мiсця поховання та назад;

-ПРаЦiВНИКаМ Для догляду за хворим рiдним по KpoBi або по шлюбу, який
за висновком медичного закладу потребуе постiйного стороннього догляду -
тривалiстю, визначеному у медичноNfу висновку, €UIe не бiльше 30 календарних
днiв;

-працiвникам для завершення санаторно-курортного лiкування -тривалiстю,
визначеною у медичному висновку;

- ветерану працi - 14 календарних днiв.
вiдпустка без збереження заробiтноi плати за згодою cTopiH надасться

працiвнику за сiмейними обставинами та з iнших причин на TepMiH,
обумовлений угодою мiж працiвником та адмiнiстрацiсю, €uIе не бiльше 15
календарних днiв на piK.

2.1 .8.У РаЗi Звiльнення шрацiвника, йому виплачуеться грошова
компенсацiя за Bci невикористанi ним днi щорiчноi вiдпустки, а також додатковi
вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей.

2.1.9. ВiДКЛИкання 4 щорiчноi вiдпустки допускаеться за згодою
працiвника лише для вiдвернення стихiйного лиха, виробничоi аварii або
негайного усунення iх наслiдкiв, ДЛя вiдвернення нещасних випадкiв,
загибелi або псування майна установи та в iнших випадках
передбачених чинним законодавством.

2.1.10. ЖiНкам, якi працюють i мають двох i бiльше дiтей BiKoM до
п'ятнадцяти pokiB або дитину-iнвалiда, за iT бажанням, щорiчно надаеться
додаткова оплачувана вiдпустка тривалiстю 10 календарних днiв без врахування
святкових i неробочих днiв.



2.1.|1. Одиноким батькам, якi працюють i мають одну i бiльше дiтеi
BiKoM до 18 poKiB, щорiчно надаеться додаткова оплачувана вiдпусткi
rРивалiстю 10 календарних днiв без врахув.ання святкових i неробочих днiв.
2.|.|2.Чорнобильцi I та II категорiТ мають право на додаткову вiдпустку i:

збереженням заробiтноi гlлати строком |4 робочих днiв на piK, використатI
чорнобильську вiдпустку гrрацiвник може лише вгIродовж календарного року, зi
який iT надають (перенести iT на наступний piK не можна)

2,I.|3. Працiвникам, якi успiшно навчаються у вищих заклада)
освiти з заочною формою навчання надаються додатковi оплачуванi вiдпустки:

-на перiод настановних занять, виконання лабораторних робiт, складаннJ
залiкiв та iспитiв для тих, хто навчаеться на I-II курсах у вищих заклада)
освiти, незалежно вiд рiвня акредитацiТ - 30 к€Lлендарних днiв; на III i наступниl
КУрсах - 40 к€Lлендарних днiв; на перiод складання державних iспитiв
30 календарних днiв;

-на перiод пiдготовки та захисту дипломного проекту (роботи) стулентам, як
навчаються у вищих закладах освiти з заочною формою навчання I та II piBHil
акредитацii - 2 мiсяцi; Ш i IVpiBHiB акредитацii - 4 мiсяцi.
2.1.|4. Щодатковi пiльги та гарантii.

Надавати 1 день додатковоi оплачуваноi вiдпустки у випадках :

- народження дитини (батьковi);
- проводи на вiйськову службу (батькам);
- шлюбу працiвника або його дiтей;
- cMepTi подружжя або близьких родичiв.

Надавати вiльний вiд роботи день, оплачуваний у розмiрi середньог(
заробiтку працiвника у випадках:

- дня народження;
- батькам, дiти яких йдуть у

випускних класах.
1-й клас, чи по закiнченню навчання I

- Уповноважений трулового колективу зобов'язуеться:

1.1.Здiйснювати контроль за виконаннrIм положенъ цього роздiлу
своечаснiстю внесення записiв до трудових книжок, виданням наказiв пр(
прийняття, звiльнення, переведення на iншу роботу, змiни режиму працi
вiдпочинку та ознайомлення з цими наказами працiвникiв.

1.2.Проводити роботу з працiвниками стосовно рацiонального Ti
бережливого використання матерiальних i технiчних pecypciB, збереження майнt
установи.

1.3. Органiзовувати tбiр та узагальнення пропозицiй працiвникiв з питанI
полiпшення дiялъностi установи, доводити iх до вiдома сторони власника i
Вживати заходiв щодо Тх реалiзацii, iнформувати трудовиЙ колектив про вжит
заходи.

III. Оплата працi

Сторони домовились про наступне:



1. оплата працi rrрацiвникiв I]eHTpy здiйснюеться на пiдставi законiв та iншrих
нормативно-правових akTiB Украiни в межах бюджетних асигнувань та iнших
джерел(наказIvIiнiстерствапрацiтасоцiальнотполiтикиукраiнимiнiстерстваохорон
издоров'яУкраiни вiд 05.10.2005 J\Ъ 308/5i9uПро впорядкування умов оплати
працi працiвникiв закладiв охорони здоров'я та установ соцiалъного захисту
населення>>, iз змiнами).

2. Заробiтна плата складаеться з посадових окладiв, надбавок за складнiсть i
напруженiсть у роботi, за вислугу poKiB (стаж роботи) (додаток б <Штатний
розпис працiвникiв Володимир-Волинського центру соцiальних служб). Посадовi
оклади встановлюються в зzlJlежностi вiд складностi та рiвня вiдповiдальностi
виконуваних службових обов'язкiв. При наданнi щорiчноТ вiдпустки
виплачу€ться допомога для оздоровлення В розмiрi посадового окладу з
урахуванням наявного фiнансового ресурсу.

Матерiальне заохочення працiвникiв

з метою стимулювання сумлiнного та якiсного виконання працiвниками
I_{eHTpy своiХ посадовиХ обов'язкiв, iнiцiатиВногО Й творчого пiдходу до
вирiшення поставлених завдань, забезпечення н€uIежного рiвня трудовот i
виконавськоТ дисциплiни, посилення матерiальноi зацiкавленостi працiвникiв
застосовуються системи премiювання.

KoHKpeTHi умови, порядок та розмiри премiювання працiвникiв
визначаЮться у Положеннi про премiюваннrl працiвникiв I_{eHTpy (додаток 4).

Строки виплати заробiтноi плати

1. Виплата заробiтноi плати працiвникам здiйснюеться у гривнях.
2. Виплата заробiтноi плати здiйснюсться двiчi на мiсяць: заробiтна плата за I

половину мiсяця - 15 числа; заробiтна плата за II половину мiсяця - останнiй день
мiсяця.

З. ЗабезПечитИ виплатУ заробiтнОi платИ та вiдпуСкниХ працiвникам, що йдутъ
у вiдпустку, не пiзнiше нiж за 3 робочi днi до ii початку.

ВiддiЛ бухгалтерськогО облiкУ та господарського забезпечення забезпечус
працiвникiв (за ix вимогою) при кожнiй виплатi заробiтноi плати розшифровкою
за видами виплат i утримань (ст.30 Закону Украiни пПро оплату працi>).

IV. Охорона працi та здоров'я
t

1. Сторони, що укладають даний договiр, пiдтверджують, що при вирiшеннi
питань охорони працi i технiки безпеки керуються вимогами чинного
законодавства Украiни i вважають, що встановленi ними пiльги, гарантii та
компенсацiI е мiнiм€ulьними та обов'язковими для виконаннrI.

2. Щля забезпечення здорових умов для працюючих адмiнiстрацiя
зобов'язуеться:

2.|. ПРИ ПРийняттi на роботу ознайомлювати працiвника з умовами працi та
наявнiстю на робочому мiсцi небезпечних i шкiдливих факторiв, ix можливим
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ВПЛИВОМ На здоров'rI (у зв'язку з шкiдливими умовами працi передбачена
надбавка до посадового окладу, вiдповiдно до наказу J\Ъ349\429 п. 2.6 дод.3 вiл
08.06. |2 р), а також правами та пiльгами за роботу в таких умовах.2.2. Перераховувати внески на зегальнообов'язкове державне соцiальне
СТРахУВанНя. Вiдшкодування працiвниковi шкоди, заподiяноi калiцтвом,
ПОВ'язаними з виконанням ним трудових обов'язкiв здiйснюсться вищен€вваним
фондом вiдповiдно до законодавства Украiни.

2.З. Не допускати працiвникiв (в том числi за ik згодою) до роботи, яка iм
протипок азана за результатами медичного огляду.

V. Соцiальнi пiльги та гарантii

1. Щиректор Володимир-Волинського ЦСС гарантуе надання працiвникам
Вiльного часу для проходження медичних оглядiв, одержання медичноi допомоги,
ЯВки до державних органiв для вирiшення необхiдних житлово-побутових проблем
працiвникiв без проведення будь-яких вiдрахувань iз заробiтноi плати або iнших
необГрунтованих санкцiй.

2. Уповноважений представник трудового колективу зобов'язуеться
iНфОрмУвати трудовий колектив про наявнiсть путiвок в санаторii, пансiонати, та
iх розподiл.

VI. Вiдповiдальнiсть CTopiH, вирiшення спорiв

1. У РаЗi неВиконання або нен€шежного виконання обов'язкiв, передбачених цим
ДОГОВОРОМ, Сторони несуть вiдповiдальнiстъ згiдно з чинним законодавством.

2. СПОРи мiж Сторонами вирiшуються в порядку, встановленому
законодавством УкраТни.

З. ПРитягнення до дисциплiнарноi, адмiнiстративноi або кримiнальноi
ВiДПОвiдальностi не виключас цивiльноi, матерiальноi або iнших видiв
вiдповiдальностi винних осiб.

VII. Заключнi положення. Контроль за виконанням договору

Сторони зобов'язуються :

1. КеРiвник i Уповноважений представник трудового колективу в межах
СВОеi компетенцiТ зобов'язlпоться забезпечити контроль за виконанням

{.,
колективного договору, оперативно вживати заходи впливу до тих, хто допускае
НеВИКОНаННя зобов'язань колективного договору, широко iнформувати про це
членiв колективу.
2. ПеРший примiрник колективного договору знаходиться в Уповноваженого
Представника трудового колективу, другий - в керiвника, третiй * у вiддiлi з
питань працi виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради.



3. IЩорiчно (за потребою) в груднi мiсяцi спiльно аналiзувати стан (хiд)

виконання колективного договору та звiтувати про стан його виконання на зборах

трудового колективу.
4. У разi несвоечасного виконання зобов'язань (положень) аналiзувати

причини та вживати TepMiHoBi заходи щодо забезпечення ik реаЛiЗаUiТ.

За дорученняМ cTopiH i загальних колективних зборiв колективу колективний

договiр пiдписали:

Щиректор В олодимир-В олинського
центрх,соцiальних служб

kl7u,,,L В.о. Юхимюк

Уповноважений представник вiд
трудовогоIюлективу I_{eHTpy

,i",ll,/ I.I. Мацьоха
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,Щодаток 1

до колективного договору

Протокол NЬ 1

загальних зборiв трудового r

Володимир-Вол инського
соцiальних служб

колективу
центру

м. В олодимир-В олинськийJtý 2022 року

Всього членiв колективу - 4 чол.
Присутнi - 4 чол.
Вiдсутнi - 0

Голова зборiв:Юхимюк Вiкторiя Олександрiвна - директор I_{CC

Голова зборiв

Секретар зборiв

Секретар зборiв:Мацьоха IHHa IBaHiBHa - провiдний фахiвець iз соцiальноi

роботи ЦСС
Присутнi: Грабчук Олена Василiвна - фахiвець iз соцiальноТ роботи ЦСС, Мисiна
Юлiя Володимирiвна - психолог ЩСС
Запрошенi:

роботи

Порядок денний
1. Обрання уповноваженого представника вiд трудового колективу.

Слухали:Юхимюк Вiкторiя Олександрiвна - директор L{CC, яка наголосила на
необхiдностi обрання уповноваженого представника вiд трудового колективу.
Висryпили: Мiрзоева Насiба Абдугафорiвна- начальник вiддiлу з питань
кадровоТ роботи
Мацьоха IHHa IBaHiBHa - провiдний фахiвець iз соцiальноi роботи ЦСС
Вирiшили:

Обрати уповноваженим представником вiд трудового коллективу
провiдного фахiвця iз соцiальноi роботи Мацьоху IHHy IBaHiBHy.
Прийнято одноголосно.

Мiрзоева Насiба Абдугафорiвна- начальник вiддiлу з питань кадровоi

В.о. Юхимюк

I.I. Мацьоха

Щ*I
,,й,,,/
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f{одаток 2

до колективного договору

Протокол llЪ Z
загальних зборiв трудового колективу

Володимир-Волинського цептру
соцiальних служб

м. Володимир-Волинський ?ý [iт.hЦt 2О22року

Всього членiв колективу - 4 чол.
Присутнi - 4 чол.
Вiдсутнi - 0

Голова зборiв:Юхимюк Вiкторiя Олександрiвна - директор Володимир-

Волинського ЩСС
Секретар зборiв: Мацьоха IHHa IBaHiBHa - провiдний фахiвець iз соцiальноi

роботи ЦСС
Запрошенi: Гудим А.Б. - заступник мiського голови з питань дlяльност1
виконавчих 0рганlв;

Мiрзоева Н. А.- начальник вiддiлу з питань кадровоi роботи

Порядок денний

2. Прийняття колективного договору мiж адмiнiстрацiею i працiвниками

Володимир-Волинського центру соцiальних служб.

Слухали: Юхимюк В.о. голову зборiв, директора ЩСС, яка повiДомила,

що у зв'язку зi змiною iстотних умов працi працiвникiв центрiв соцiальних

служб, зумовлених прийнятгям Закону УкраТни кПро державну службу>,

вiдповiдно до Кодексу законiв про працю Украiни (cr. 2I, з2), наказу

MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики УкраТни вtд 29 червня 20Iб року J\ъ709 кПро

затвердження Типових структур i штатiв центрiв соцiальних служб для сiм'I,

дiтей та молодi>>, наказу MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики Украiни вiд 18 травня

2015 року Ns 52б uПро умови оплати працi працiвникiв закладiв соцiального

.u*r.iY дiтей, закладiВ соцiалъНого обсЛуговуваНня i ценТрiв соцiальних служб

для ciM'i, дiтеЙ та молоДi> зi змiНами, посТановИ Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд

22 липня 2о16 року J\Ъ 'цвZ <<Питання оплати працi працiвникiв центрiв
соцiальних служб для сiм'i, дiтей та молодi>> виникла потреба прийняття нового

колективного договору мiж адмiнiстрацiею та трудовим колективом Володимир-

Волинського центру соцiальних служб на2022 -2025 роки;
УIацьоха I. I.- уповноваженого представника вiд трудового колективу, яка

зачит€UIа змiсТ проектУ КолектиВногО договорУ мiж адмiнiстрацiею та трудовим

колективом Володимир-Волинського I_{CC на 2022-2025 роки.
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Виступили: Гудим А.Б. - заступник мiського голови з питань дiяльностi
виконавчих органiв;

Мiрзоева Н. А.- начапьник вiддiлу з питань кадровоТ роботи
Вирiшили:

1. Колективний договiр мiж адмiнiстрацiею та трудовим колективом
Володимир-Волинського центру соцiальних служб на 2022-2025 роки схвалити.

2. Щоручити Угtовноваженому представнику вiд трудового колективу,
провiдному фахiвцю iз соцiальноi роботи Мацьосi I.I. укласти колективний
договiр та зарееструвати його у вiддiлi з питань працi виконавчого KoMiTeTy
Володимир-Волинськоi MicbKoT ради вiдповiдно до чинного законодавства.
Прийнято одноголосцо.

Голова зборiв

Секретар зборiв

В.о. Юхимюк

I.I. Мацьоха
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,Щодаток 3

до колективного договору

Протокол ГtЬ З

загальних зборiв трудового колективу
Володимир-Волинського центру

соцiальних служб

м. Володимир-Волинський \,'Ь, фtчv 2022 року
Всього членiв колективу - 4 чол.
Присутнi - 4 чол.
Вiдсутнi - 0

Голова зборiв: Юхимюк Вiкторiя Олександрiвна - директор Володимир-

Волинського ЩСС
СекретаР зборiв: Мацьоха IHHa IBaHiBHa - провiдний фахiвецъ iз соцiальноТ

роботи ЦСС
Запрошенi: Гудим А.Б. - заступник мiського голови з питанъ дlяльност1

виконавчих органiв;
Мiрзоева н. д.- начаJIьник вiддiлу з питань кадровоi роботи

Порядок денний

1. ЗатвердЖеннЯ ПравиЛ внутрiшнього трудового розпорядку для працiвникiв

Володимир-Волинського центру соцiальних служб,

Слухали: ЮхимюкВ.о. голову зборiв, директора I_{CC, яка зачитала змiст

.rpo.n y Правил внутрiшнього трудового розпорядку для працiвникiвволодимир-

Волинського центру соцiальних служб.

висryпили: Мацьоха I. I. провiдний фахiвець iз соцiальноi роботи цсс
уповноважений представник вiд трудового колективу

Гудим А.Б. - заступник мiського голови з питанЬ дiяльностi
виконавчих органiв;

Мiрзоева н. д.- начальник вiддiлу з питань кадровоi роботи
Вирiшили:

1. Затвердити Правила внутрiшнього трудового розпорядку для

працiвникiв Володимир-Волинського центру соцiальних служб (додаються),

Прийнято одцоголосно. t t,

голова зборiв t\""\
r,| , CJ

Секретар зборiв " L""1

В.о. Юхимюк

I.I. Мацьоха

1:



Прави.llа
внутрiшн ього трудового розпорядку

працiвникiв Володимир-Волипського центру
соцiальних служб

I. Загальнi положення
Правила внутрiшнього трудового розпорядку в рамках законодавства

регулюють трудовi вiдносини працiвникiв Володимир-Волинського центру
соцiальних служб i мають на MeTi забезпечення правильноi органiзацii та
належних умов працi, рацiонального використання робочого часу, пiдвищення
якостi роботи, змiцнення трудовоi та виконавськоi дисциплiни.

II. OcHoBHi обов'язки працiвникiв Щентру

основними обов'язками е:

- додержання КонституцiТ Украiни та iнших aKTiB законодавства Украiни;
- працювати чесно i сумлiнно, дотримува-гися виконавськоi та труловоi

дисциплiни;
- постiйно вдоскон€Lпювати органiзацiю свосi працi та шiдвищувати професiйну

квалiфiкацiю;
- не допускати порушення прав i свобод людини та громадянина;
- свосчасно i якiсно виконувати розпорядження безпосереднього керiвництва;
- заздалегiдь повiдомляти безпосереднього керiвника про неможливiсть

виконання отриманого доручення у повному обсязi або у визначенi термiни;
- утримуватися вiд дiй, якi заважають iншим працiвникам виконувати ix

службовi обов'язки;
- дотримуватися встановленого порядку зберiгання матерiалъних цiнностей i

документiв;
- зберiгати державну таемницю, не розголошувати iнформацiТ про громадян,

що стала вiдома пiд час виконання службових обов'язкiв, а також iншоi
iнформацiТ,,яка згiдно iз законодавством не пiдлягае оголошенню;

- дiяти в межах своIх повноважень;
- бережно ставитися до наданого у користування майна, рацiонально

використовувати призначенi для витрат матерiали;
- тримати в чистотi й порядку закрiплене робоче мiсце, службове примiщення,

а також дотримуватиея чистоти i порядку у службових примiщеннях, закрiплених
за iншими працiвниками та у примiщеннях загального користування;

- дотримуватися правил технiки безпеки, охорони працi та протипожежноТ
безпеки;

- використовувати послуilи телефонного зв'язку лише для службових потреб;
- сумлiнно виконувати своi службовi обов'язки та дотримуватися внутрiшнього

трудового розпорядку;
- при виконаннi службових обов'язкiв шанобливо ставитись до громадян,

керiвникiв i спiвробiтникiв, дотримуватися високоi кулътури спiлкування;
- дотримуватися методичних рекомендацiй щодо органiзацiТ роботи

працiвникiв центру.
III. Основцi обов'язки адмiнiстрацii IleHTpy

Адмiнiстрацiя зобов'яз ана:
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- належним чином органiзовувати роботу працiвникiв, закрiпити За кожFIиМ

працiвником робоче мiсце;
- забезпечити здоровi та безпечнi умови працi;
- полiпшувати умови працi, неухильно дотримуватиQя законодавсТВа ПРО

працю;
- видавати заробiтну плату у визначенi для цього робочi днi, але не рiдше двох

разiв на мiсяць через промiжок часу, що не перевищус 16 каленДарнИХ ДНiВ, &У
тих випадках, коли день виплати заробiтноi плати збiгаеться з вихiдним або

святковим днем заробiтну плату виплачувати напередоднi;
- пiдвищувати роль морального стимулювання працi, заохочувати працiвникiв

забезпечувати поширення передового досвiту роботи;
- забезпечувати систематичне пiдвищення дiловоi квалiфiкацii працiвникiв;
- створювати умови для навчання та пiдвищувати квалiфiкацii працiвникiв у

навчалъних закладах, центрах пiдвищення квалiфiкацii, на ceMiHapax та шляхом
самоосвiти;

- уважно ставитися до потреб i запитiв працiвникiв.
IY. Робочий час та час вiдпочинку

Щля працiвникiв I_{eHTpy встановлюеться п'ятиденний робочий тиждень з

двома вихiдними * субота, недiля.
Тривалiсть робочою часу працiвникiв не може перевищувати 40 годин на

тиждень. НапередОднi святКовиХ i неробочих днiв тривалiсть роботи працiвникiв

скорочуеться на одну годину.
Ддмiнiстрацiя зобов'язана органiзовувати облiк явки на роботу i залишення

роботи.
Робочий час працiвникiв I_{eHTpy починасться з 8 години ранку. Перерва на

обiд з 1З до 14 години. Кiнець робочого дня - о 17 годинi l5 хвилин9 в п'ятницIо -
о 16 годинi.

Для виконання невiдкладноi та непередбаченоТ роботи працiвники

зобов'язанi за нак€вом директора з'явитися на службу у вихiднi, святковi та

неробочi днi.
залишення працiвником робочого мiсця без дозволу безпосереднього

керiвника не допускаеться.
ПрацiвнИка, якиЙ з'явивсЯ на робоТу у нетВерезомУ cTaHi, безпосереднiй

керiвник вiдсторонюе вiд роботи i вносить пропозицiю про притягнення до

вiдповiдальностi.
Заборонясться в робочий час вiдривати вiд безпосередньоi роботи.

викликати або змушувати Тх виконувати громадськi обов'язки чи здiйснювати

рiзного роду заходи, не пов'язанi з ik дiяльнiстю.
працiвникам надаютЁся щорiчнi ocHoBHi та щорiчнi додатковi вiдпустки

вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
Працiвникам за ik заявою може буаи надана вiдпустка без збереження

заробiтноi плати за сiмейними обставинами та з iнших поважних причин.
Y. Заохочення за успiхи в роботi

за сумлiнне виконання трудових обов'язкiв i бездоганну роботу, зразков(

виконання трудових обов'язкiв, новаторство у працi та iншi досягнення в робот
застосовуються TaKi заохочення:

- оголошення подяки;
1j



- видача грошовоi винагороди.
За особливi трудовi заслуги працiвники l]редставляються у вищi органи

Державноi влади до заохочення, нагородження грамотами, орденами, медалями,
нагрудними знаками, присвоення почесних звань.
Заохочення оголошуються розпорядженням мiського голови, доводяться до
вiдома всього колективу i заносяться до трудових книжок згiдно з правилами ik
ведення.

VI. Стягненця за порушення трудовоТ дисциплiни
Порушення трудовоi дисциплiни або невиконання чи неналежне виконання з
Вини працiвника покладених на нього трудових обов'язкiв та перевищення cBoik
повноважень тягне за собою накладенн.q дисциплiнарного стягнення.

Стягнення застосовуеться адмiнiстрацiею безпосередньо за виявленням
Проступку, але не пiзнiше одного мiсяця з дня його виявлення, не враховуючи
часу звiльнення працiвника вiд роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю
або перебуванням його у вiдпустцi.

Що застосування дисциплiнарного стягнення безпосереднiй керiвник
повинен зажадати вiд порушника трудовоi дисциплiни писъмове пояснення.

Щисциплiнарне стягнення не може бути накладене пiзнiше шести мiсяцiв з

дня вчинення проступку,
,Щисциплiнарне стягнення накладаеться розпорядженням мiського голови та

повiдомляеться працiвнику пiд розпис-{у. Розпорядження доводиться до вiдома
працiвникiв Щентру.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплiнарного стягнення
працiвника не буд. пiддано новому дисциплiнарному стягненню, то BiH
вважаеться таким, що не ма€ дисциплiнарного стягнення.

Якщо працiвник не допустив нового порушення трудовоi дисциплiни i до
закiнчення TepMiHy дii дисциплiнарного стягнення проявив себе як сумлiнний

. працiвник, то стягнення може бути зняте до закiнчення одного року.
Протягом строку дii дисциплiнарного стягнення заходи заохочення до

працiвника не застосовуються.
Правила внутрiшнього трудовсго розпорядку вивiшуються на видному

мiсцi.
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Щодаток 4

до коJIективного договору

полоrtЕння
про премilовання працiвникiв Володимир-Волинського

центру соцiальних служб

I. Загальнi положення

1. Премiювання працiвникiв I_{eHTpy здiйснюеться вiдповiдно до наказу
MiHicTepcTBa соцiальноТ полiтики Украiни вiд 18 травня 2015 року Jф 526 пПро
умови оплати працi працiвникiв закладiв соцiального захисту дiтей, закладiв
соцiального обслуговування i центрiв соцiальних служб для ciM'i, дiтей та молодi>
зi змiнами.

Премiя - це грошова виплата працiвнику за:
1.1. Виконання основних показникiв роботи та особистий вклад у загальнi
результати роботи.
1.2. Вiдсутнiсть порушень чинного законодавства.
1.3. Бездоганне i своечасне виконання розпорядчих документiв, доручень та
завдань керiвництва.
1.4. Свосчасний розгляд листiв установ, органiзацiй, звернень громадян.

1.5. Постiйне вдосконалення органiзацii своеi роботи i пiдвищення
професiйноi квалiфiкацiТ.

2. Премiя виплачусться
розпорядчих документiв.

працiвникам пiсля пiдписання вiдповiдних

З. Премiя за результатами роботи за вiдповiдний мiсяць нараховуетъся
працiвникам щомiсячно у вiдсотках до посадового окладу (включаючи рiзницю в
посадових окладах при виконаннi обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх посадових осiб)
або у визначених керiвником сумах та виlrлачуеться у день виплати заробiтноi
плати за першу половину мiсяця, наступного за звiтним, i може бути збiльшена
або зменшена згiдно з умовами, передбаченими цим Положенням.

4. Нарахування премii для працiвникiв I_{eHTpy здiйснюе вiддiл бухгалтерського
облiку та господарського забезпечення вiдповiдно до розпорядження мiського
голови. t

5. Працiвникам може надаватись премiя з нагоди державних i нацiональних
свят; свят, встановлених Указом Президента Украiни, професiйних свят;
ювiлейних дат i за багаторiчну, бездоганну роботу з дотриманням умов,
передбачених цим Положенням вiдповiдно до чинного законодавства,

6. Працiвник, котрий допустив порушення i притягнутий до дисциплiнарноi
вiдповiдальностi, позбавляеться премii на TepMiH дiТ дисциплiнарного стягнення
(вiд дати видачi розпорядження мiського голови про притягнення до
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Дисциплiнарноi вiдповiдальностi до дати прийняrтя розпорядження мiського
голови про зняття дисциплiнарного стягнення).

7. Виллата премii працiвникам здiйснюеться у межах фо"ду премiIовання та
економii фонду оплати працi.

8. Система премiювання базусться на комплексi якiсних та кiлькiсних
показникiв, досягнення, виконання або перевиконання яких с основою
матерiального заохочення працiвникiв.

9. Мiський голова визначае i затверджуе на пiдставi наданих йому розрахункiв
Загальну суму, яка спрямовуеться на премiювання за пiдсумками дiяльностi за
звiтниЙ перiод. Надалi загальна сума премiТ розподiляеться мiж працiвниками,
KoTpi мають право на if отримання.

10. Фонд премiювання формусться у розмiрi не менше десяти вiдсоткiв
посадового окладу.

1 1. Середнiй розмiр премiТ на одного працiвника закладаеться у розмiрi не
бiльше ста шiстдесяти вiдсоткiв посадоRого окладу.

|2. Максимальний розмiр шремii не може перевищувати триста вiдсоткiв
посадового окладу.

13. Розмiри премii встановлюеться мiським головою.

t4. Мiський голова видае розпорядження про премiювання, яке вiзуеться
Начальником органiзацiйно-виконавчого вiддiлу, начаJIъником юридичного
вiддiлу, начальником вiддiлу бухгалтерського облiку та гоiподарського
забезпечення.

Щиректор ЦСС ф*I Вiкторiя ЮХИМЮК
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!одаток 5

до колективного договору

пЕрЕлIк
посад працiвникiв, яким нада€ться додаткова вiдпустка

за пенормований робочий день

)ф Найменування посади
Тривалiсть додатковоi вiдпустки

в календарних днях
1 Директор 7

2
Провiдний фахiвець iз соцiальноi
роботи

7

aJ Фахiвець iз соцiальноi роботи 7
4 Психолог 7

l: i

Щиректор ЦСС 
\ l' l

Ёtл"1
(J

Вiкторiя.ЮХИМЮК
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