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Роздiл I. Загальнi положення

1.1. Колективний договiр укJIадений вiдповiдно до Кодексу законiв про працю
Украiни (да_тri КЗпП), Закону УкраiЪи <Про колективнi договори i угоди> та iнших
нормативно-гIрЕlвових aKTiB i визначас трудовi, соцiально-економiчнi вiдносини мiж
Бiлгород_Днiстровською'районною держЕIвною адмiнiстрацiсю Одеськоi областi (далi -
Райдержадмiнiстраuiя) та ii труловим колgктивом.

1.2. СторонаI\dи колективного договору е:

Бiлгород-.Щнiстровська райдержадмiнiстрацiя, в особi голови Яцишеноi Ганни
ДнатолiiЪни, яка вистуtIае роботодавцем i мае вiдповiднi повноваження з однiеi сторони, та
трудовий колектив Рйдержадмiнiстрацii, в особi уповноваженого трудового колективу

райдержадмiнiстрацii Антiловоi Альвiни СвгенiiЪни, яка надiлена повноваженнями
представJIrtти iнтереси трудового колективу з питань трудових вiдносин та соцiальчо-
економiчних rrитань, з iншоi сторони (разом Сторони).

1.3. Колективний договiр визначае узгодженi позицii i дii CTopiH, спрямованi на
ефективне соцiальне партнерство, забезпеченнrI трудових, соцiа-пьно-економiчних прав та
iHTepeciB працiвникiв, створення сприrlтJмвиlt умов функцiонрання райдержадмiнiстрацii,
соцiальноi захищеностi працiвникiв, забезпечення стабiльностi та ефективностi працi,
пiдвищення взасмноi вiдповiдальностi.

1.4. Колективний договiр, схвалений зчгальними зборами трудового коллективу
<29> грулня2020 р. (протокол Jф 4), набувае чинностi з дня пiдписання.

1.5. Сторони зобов'язуються дотримуватися принципiв соцiального партнерства:
паритетностi представництва, рiвноправностi cTopiH, взасмноi вiдповiдальностi,
конструктивностi i аргументованостi при проведеНнi переговорiв (консультацiй) щодо
укJIадення колективного договору, внесення змiн i доповнень до нього, вирiшення ycix
питань соцiально-економiчних i трулових вiдносин.

1.б. Положення колективного договору дiють безшосередньо i с обов'язковими дJuI

дотримання райдержадмiнiстрацiею, працiвниками.,Щiя договору irоширюсться на Bcix
працiвникiв. Сторони домовились, що в перiод дii колективного договору, при 1MoBi
виконання адмiнiстрацiею його положень, працiвники не висувають нових вимог по
питанням, охопленим даним договором.

1.7. Жодна зi cTopiH, що уклЕuIи цёй колективний договiр, не може протягом строку
_lйого дii в одностQронньому порядку приймати рiшення щодо змiни норм, положень,

зобов'язань коJIективного договору або припинення його дii.
1.8. Колективний договiр може бути розiрваний або змiнений тiльки за взасмною

домовленiстю CTopiH. ПропозицiТ однiеi зi cTopiн с обов'язковими дJuI розгляду iншою
стороною. Рiшення щодо них приймаються за згодою CTopiH, Змiни, що випливають зi змiн
тIинного законодЕlвства вносяться без проведеншI переговорiв.

1.9. Райдержадмiнiстрацiя зобов'язуеться пiсля проведеЕня реестрацii Щоговору пiд

розпис ознайомити з ним Bcix працiвникiв, а також нових працiвникiв пiд час укладення з

ними трудового договору.
1.10. Впродовж дiТ .Щоговору Сторони забезпечують монiторинг cTzIHy дотримання

тIинного зzlконодавства УкраТни з визначених договором питань, сrrрияють реалiзацii
законодавчих Еорм щодо прав та гарантiй працiвникiв, iнiцiюють iх захист.

1.11. При реорганiзацiI райдержадмiнiстрацii даний колективний договiр зберiгае дiю
протягом TepMiHy, на який BiH заключний, або може буги переглянугий за згодою cTopiH.

|.12. У випадку лiквiдацiТ райдержадмiнiстрацii колективний договiр дiе протягом
строку tIроведоння лiквiдацii. t

1.13. Пiсля.пiдписання, колективний договiр подаеться для ресстрацii в "дiсцевi
органи державноi виконавчоi влади.
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Роздiл П. Прийом на робоry i звiльнення працiвникiв
f, l,ai],,' .2.f.,ПрийЁяття на держi}вну службу здiйснюеться шJUгхом призпачеЕIIя громадянина

Украiни на посаду державноi сrryжби за результатами конк}?су.
Прийняття громадян Украши Еа посади державноi служби без проведоння конкурсу

забороняеться, KpiM випадкiв, передбачених Законом УкраiЪи <Про державну службу>.

2.2. ПриiтняттЯ на роботУ iншиХ працiвникiв' здiйснюеться вiдповiдно до Кодексу
законiв про працю Украiни.

2.3. Звiльнення працiвникiв вiдбуваеться згiдно вимог чинного зЕ}конодавства Украiни.

Роздiл III. Органiзацiя працi

Райd ерж adлtiHicmp ацiя з о б о в' язу €mься :

З.1. Питання трудових вiдносин працiвникiв регулювати згiдно з Законом Украrни
<Про державну службу>, Кодексом заксiнiв Fро працю УкраiЪи та iншими нормативно-
правовими aKTzlIvIи Украiни.

3.2. Розробити i затвердити для кожного працiвника його функцiональнi обов'язки
(посадовi iнструкцii), ознайомити з ними i вимагати ix виконання. В посадових iнструкцiях
може бути передбачено виконання одним з працiвникiв обов'язкiв iншого. У випадках
тимчасовоi вiдсутностi останнього у зв'язку з хворобою, вiдпусткою чи з iнших поважних
причиII, TaKi обов'язки можуть покладжися на iншого працiвника iз врахуванням його

реальноi можливостi виконувати ix, тобто з урахуванням необхiдноТ професiйноТ пiдготовки i
зайнятостi при виконаннi безпосереднiх обов'язкiв. Райдержадмiнiстрацiя не вправi вимагати

вiд працiвника виконання роботи, не обумовленоТ функцiональними обов'язками.
3.3. Створити }алови працi, якi б дозволяли жiHKa;vl та чоловiкам здiйснювати трудоВУ

дiяльнiсть на рiвнiй ocHoBi.
3.4. Трива_гriсть робочого часу працiвникiв визначаеться вiдповiдно до Закону УкраТни

кПро державну службу> та законодавства про rrрацю УкраiЪи.
3.5. Робочийчас i час вiдпочинку працiвникiв встаrrовити згiдно Правил внутрiшнього

службового розпорядку, Правил трудового розпорядку, якi затверджуються зага,,Iьними

збора.тrли працiвникiв за поданням Райдерж4дмiнiстрашii (,Щодаток ЛЬ 1, Додаток JФ 2).

Тривалiсть робочого часу працiвникiв не ма€ перевищувати 40 годин на тижДень. ЩЛя

працiвникiв встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихiдними днями:
- понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер-по 8 годин 15 хвилин;
-п'ятниця-7годин;
- вихiднi днi * субота, недiля.
Напередоднi святкових i неробочих днiв тривалiсть роботи працiвникiв скорочу€ться

на одну годину.
3.6. Не допускати економiчно необгрунтованого скорочення робочих мiсць.
З.7. У разi планування звiльнення працiвникiв у зв'язку з лiквiдацiсю, реорганiзацiею,

змiною форми власностi, змiни структури, скороченнrI штатноi .мсельностi повiдомляти
працiвникiв у визначений законодавством сц)ок, вкJIючаючи iнформацiю про тrричини

наступних звiльнень, термiни гIроведення звiльнень.
3.8.Залуlати працiвникiв до невiдкладних та гIоз€шланових завдань лише за

розпорядчим документом роботодавця за згодою виборного органу первинноТ профспiлковоi
органiзацii (ст. 64 КЗпП). Тривалiсть надурочних робiт не може перевищувати дJш кожного
працiвника чотирьох годиЕ протягом двоТ днiв пiдряд i 120 годин на piK (ст. 65 КЗпП). За

роботу в позаурочйi години (днi) працiвнику надавати грошову компенсацiю за його заявою

у подвiйному розмiрi годинноi ставки (ст. 106 КЗпП). Робота у святковий i неробочий день
(частина четверта cTaTTi 73, статtя 107 КЗпГI) оплачуеться у подвiйному розмiрi. Оплата у
зазначеному розмiрi провадиться за год,ш{и, фактично вiдпрацьованi у святковий i неробочий
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день. На бажання працiвника, який працював у святковий i неробочий день, йому може бути
над4ний iнший день вiдпочинку.

',"': 3.9:,НадавЬти 'фацiвникалл щорiчнi ocHoBHi вiдпустки в порядку i тривалiстю
вiдповiдно до Кодексу Зрконiв про працю Украiни, законiв Украiни кПро вiдпустки>, кПро
державну службу> та нормативно-правових aKTiB Украiни, зокрема щорiчну основну
вiдпустку:

- працiвникам, що € державними службовцями, - тривалiстю 30 календарних днiв;
- iншим працiвникаN,I - тривалiстю 24 календарнi днi.

3.10. Надавати щорiчнi додатковi оплачуванi вiдпустки:
3.10.1. ,Щержавним службовцям, заJIежно вiд стажу роботи в державних органах пiсля

досягнення 5-рiчного ста.lку державноi служби з розрахуЕком один календарний день за
кожен piK стажу, але не бiльше 15-ти календарних днiв (ч.1. ст. 58 Закону Украiни кПро
д9ржавну службу> постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 06.04.2016 Jф 270 <Про lrорядок
надання державним службовцям додаткових оплачувЕtних вiдпустоо) ;

3.10.2. Жiнцi, яка працюе i мае двоk абр бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB, або дитину з
iнвалiднiстю, або яка усиновила дитину, MaTepi дитини з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи
А I групи, одинокiй MaTepi, батьку дитини або особи з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрl.пи А I
групи, який виховуе ik без MaTepi (у тому числi у разi тривалого перебування MaTepi в
лiкувальному закJIадi), а також особi, яка взяла пiд опiку дитину або особу з iнвалiднiстю з

дитинства пiдгрупи А I.групи, одному з прийомних батькiв надаеться щорiчно додаткова
оплачувана вiдпустка тривалiстю i0 календарних днiв без ypaxyBaнEjl святкових i неробочих
днiв (стаття 73 КЗпП УкраiЪи, стаття 19 Закону Украiни <Про вiдпустки"). За наявностi
декiлькох пiдстав для надання цiсi вiдпустки ii загальна тривалiсть не може перевищувати |7
календарних днiв;

3.10.3. Працiвникам, якi успiшно навчаються без вiдриву вiд виробництва у вищих
навчальних закладах з вечiрньою та заочною формами навчання, надаються додатковi
оплачуванi вiдпустки вiдповiдно до ст. 216 КЗпП.

3.11. Надавати щорiчнi вiдпустки працiвникам згiдно з графiком, затвердженим
роботодавцем.

3.12. Переносити працiвнику щорiчну вiдпустку та продовжувати iT у випадках,
ВИЗНаЧеНИХЗаКОНОДаВСТВОМ. t

З.13. Вiдкликати працiвникiв з вiдпусток лише у випадках i в порядку, визначених
законодавством.

3.14. Надавати вiдпустку без збереження заробiтноТ плати, що надаеться працiвниковi
в обов'язковому порядку згiдно ст. 25, та вiдпустку без збереження заробiтноi плати за
згодою cTopiH згiдно ст.26 Закону Украiни кПро вiдпустки>.

3.15. Надавати iншi вiдпустки вiдповiдно до норм дiючого законодавства,
3.16. За бажанням працiвника частина щорiчяоi вiдпустки замiнюеться грошовою

компенсацiею з дотриманням вiдповiдних норм трудового законодавства. При цьому,
тривалiсть наданоi працiвниковi щорiчноi та додаткових вiдпусток не повинна бути менше
нiж24 календарних днi (ст. 83 КЗпП).

З.l7. Загшlьна тривалiсть щорiчноi основноi та додаткових вiдпусток не може
перевищувати 59 кЕrлендарних днiв. ст .10 Закону УкраiЪи <Про вiдпустки>.

3.18. Сприяти створенню у колективi здорового морально-психологiчного
мiкроклiмату.

3.19. Запобiгати виникненню iндивiдуальних та колективних трудових конфлiктiв, а

у разi виникнення, забезпечити iх вирiшення зt'iдно чинного законодtlвства.

Пр ацiвн uка з о б о в'язу юmься :
З.20. ,Щобросовiсно i якiсно викон}ъати своi обов'язки,

вiдповiда-rrьно, дотримуватися дисциплiни працi, своечасно i
розпорядження керiвництва та уповIловажених ними осiб.

працювати чесно 1

якiсно виконувати
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З.2|. Щотримуватись труловоi дисциплiни, вимог нормативниХ aKTiB з технiкИ

Qеl+еки,t5iгiени _працi,t,лбайливо 
ставитися до майна власника, утримувати в порядку свое

роооче мlсце.
IY. Охорона працi

4.1. Охорона прачi в Райдержадмiнiстрачii регулюеться викон€tнням роботодавцем та

BciMa без винятку працiвниками Законiв Украiни кПро охорону працi>, кПро пожежну

безпеку>>, кПро професiйнi спiлки, ix права i гарантii дiяльностi> .

Райdер ucadMiHicmp ацiя з о б о в' язу €mься :

4.2. {абезпетIити на кожному робочому мiсцi безпе,пri умови працi вiдповiдно до

чинних нормативно-правових aKTiB з гIитаIIь охорони працi, виробничоТ caHiTapii, гiгiени

прачi та протипожежноТ безпеки.
4,З. При прийняттi на роботу проiнформрати працiвника пiд розписку про умови прашi

та прО наявнiотi на йогО робочомУ мiсцi небезпечНих i шкiдливих виробничих факторiв, якi

ще Ее усунуто, можливi наслiдки iх впливу на здоров'я.
4.4. Згiдно iз Законом Украни кпро охорону працi> визначити посадових осiб з питань

охорони працi.
4.5. ОргаНiзуватИ пiд чаС прийняттЯ на роботУ i в процесi роботи за рахунок

роботодавця проведення'iнструктажiв та навчання з питань охорони працi, з надання першоi

медичноТ допомоги потерпiлим вiд нещасних випадкiв i правил поведiнки у разi виникнеЕня

надзвичайноi ситуацii.
4.6. Не допускати до роботи працiвникiв, у тому числi посадових осiб, якi не пройшли

навчання, iнстрlктаж i перевiрку знань з охорони гrрацi згiдно чинного законодавства.

4.7. Забезпечити }мови працi жiнок, неповнолiтнiх та iнвалiдiв згiдно iз

законодавством.
4.8. Згiдно iз Законом Украiни вiд 23 вересня 1999 року Ns 1105_хN <Про

загалънообов'язкове державне соцiальне страхування> (зi змiнами) забезпечити оформлення

вiдповiдноi документацii, своечасно проводити розслiдування нещасних випадкiв, що
трапилисЬ з працiвНикамИ Бiлгород-,ЩнiстровськоТ районноi державноi адмiнiстрацiТ,

вiдповiдно до lrостанов Кабiнету MiHicTpiB УкРаiЪи:
- вiд22 березй 2001 року Jý 270 <Про затвердження Порядку розслiлування та облiку

нещасних випадкiв невиробничого характерр (зi змiнаlrли) ;

- вiд 17 квiтнЯ 2019 рокУ Jъ 337 к.Щеякi питання розслiдування та ведення облiку

нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй на виробництвi>, оформляти

матерiали розслiдування i надавати данi на потерпiлих у Фонд соцiального страхування.

4.9. Згiдно зi ст. 44 Закону Украiни <Про охорону працi> за порушення законiв та

iншиХ нормативНо-правовИх aKTiB про охорОну прац1, створеннЯ перешкоД у дlяльност1

,rо.uдо""i осiб органiв державного нагJuIду за охороною шрацi, а тЕжож представникiв

профспiлок, ix органiзацiй та об'еднань винних осiб lтритяграти до дисциплiнарноТ,
адцлiнiстративriоi, матерiальноi, кримiнальноi вiдповiдальностi згiдно iз законом.

4.10. Обладнати кабiнети та кутки з охорони гtрацi навчilльними посiбниками,

пJIакатами, па]\л'ятками та наочними матерiалами з питань охорони працi.

Пр ацiвн uкш з о б о в' язуюmь ся :

4.11. .ЩотРимуватисЬ гIравиЛ технiкИ безпекИ з охоронИ працi, пожежноi безпеки, дбати
про особисту безпеку i здоров'я, а також,про. безпеку i здоров'я оточ;почих людей пiд час

виконання cBoix пOсадових обов'язкiв
4.12.Бржиактивну участь у cTBopeHHi безпечних умов працi.
4.|З. Негайно повiдомляти безпосереднього керiвника про настання неIцасного

випадку.
Працiвнакu пidпр аеллсmва Jшаюmь право :

Ц.l,Ц. ВiдМовитисЯ вiД доруrеноi роботи, якщО створилася виробнича ситуацiя,
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небезпечна для його життя чи здоров'я або для lподей, якi його оточують, або дJUI

виробничого с9редQрища Ilи довкiлля. Працiвник зобов'язаний повiдомити про це
бёзпОсерёднього керiвника або роботодавця.

4.15. Розiрвати .трудовий договiр за власним бажанням, якщо роботодавець не

виконус законодавства rrро охорону працi, не додержусться }мов колективного Договору З

цих питань. У цьOму разi пращiвниковi виплачуеться вихiдна допомога в розмiрi,
передбаченому колективним договором, аJIе не менше тримiсячного заробiтку (ст. б Закону
Украiни кПро охорону працi>).

Уп о в н о в аuс ен uй mру d о в о ? о колекmu ву сп iль н о з пр о ф Kolvtotп з о б о в' жу €tпъ ся :

4.16. Здiйснювати громадський контроль за дотриманням роботодавцем
зЕIконодавства про охорону працi, проведення пiд час прийняття на роботу i в процесi роботи
за рахунок роботодавця iнструктажiв, навчань з питань охорони працi, з Еадання першоТ

медичноТ допомоги потерпiлим, за створенням безпечних i нешкiдливих }мов працi у
Бiлгород-,.Щнiстровськiй районнiй державнiй адмiнiстрацii.

4.17. Виносити IIа розгляд роботодавця пропозицii щодо полiпшення 1мов працi та
оздоровлення працiЁникiв.

4.18. Роз'яснювати IIленttм трудового колективу змiст нормативних документiв щодо
органiзацii працi, ix права та обов'язки.

4.1 9. Сприяти попередженню виникнення трудових конфлiктiв

Роздiл V. ОПЛАТА ПРАЦI
5.1. Заробiтна плата працiвникiв райдержадмiнiстрацii виплачуеться вiдповiдно до

умов, визначених законами УкраiЪи, постановами Кабiнету MiHicTpiB Украiни, та iншими
нормативно-правовими актЕtми Украiни в межЕlх бюджетних асигнувань шJuгхом

rrерерахування коштiв на зарплатнi картки працiвникiв в установу банку грошовими зflаками
Украiни два рази на мiсяць: до 15 i 30 числа кожного мiсяця, не пiзнiше семи днiв пiсля
закiнчення перiоду, за який зцiйснюсться виплата. У разi, коли день виплати заробiтноi rrлати

збiгаеться з вихiдним, святковим або неробочим днем, заробiтна плати виплачусться
напередоднi цього дня.

Розмiр заробiтноТ плати за першу половину мiсяця становить 50% розмiру посадового
окJIаду, але не меЕше оплати за фактично *iдпрацьований час з розрахуЕку посадового
окладу працiвника.

Заробiтна плата за час щорiчноi вiдпустки виlrлачуеться не пiзнiше трьох днiв до
початку вiдпустки.

5.2. Керiвництво установлюе розмiри посадових окладiв працiвникiв державних
органiв, якi виконlтоть функцiТ з обслуговування вiдповiдно до }мов, визначених законами
УкраiЪи, постalновами Кабiнету MiHicTpiB Украiни, та iншими нормативно-правовими актаI\4и

УкраТни в межах бюджетних асигнрань шJuIхом перерахршшя коштiв на зарплатнi картки
працiвникiв в установу банку грошовими знаками УкраiЪи 15 i 30 числа кожного мiсяця, а у
випадку, якщо день виплати заробiтноi плати збiгаеться з вихiдним днем - напередоднi цього
дня. Заробiтна плата за час щорiчноi вiдпустки виплачуеться не пiзнiше тръох днiв до
початку вiдпустки.

5.3. Премiювання працiвникiв здiйснюеться згiдно з Положенням про премiювilння
державних службовцiв Бiлгород-Щнiстровськоi районноi державноi адмiнiстрацii та
Положенням про премiювання робiтникiв, зайнятих обслуговуванням
Бiлгород-,Щнiстровськоi районноi державноi а4мiнiстрацii (,Щодаток JtlЪ 3, ,Щодаток Ns 4), що
затверджуеться вiдповiдним розпорядчим документом вiдповiдно до iх особистого внеску в
загальнi результати роботи.

5.4. При кожтiй виплатi заробiтноi lтлати повiдомляти працiвникiв про загальну суму
заробiтноТ плати з розшифровкою за видами виплат, розмiрiв i пiдстав утримань, суму
заробiтноi плати, що Еалежить до виIIлати.
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5.4. Заробiтна плата держчlвного службовця складаеться з:

". - посадового окJIlду;
l,'"' \- нЙбавкиЪа вислугу poKiB;

- надбавки за ранг державного сrryжбовця;
- премii (у разi встановлення).
заробiтна плата Пралiвникалл, якi виконують функцii з обслуговуваЕня складаеться з:

- посадового ок.iIаду;
- премiТ (у разi встановлення).
5.6. Прачiвникам, якi виконують функцiТ з обслуговувtшня пiд час надання щорiчноТ

основноi вiдпустки надаеться матерiальна доrтомога на оздоровлення, та один раз на piK може
IIадаватиСя допомоГа д.гlЯ вирiшеннЯ соцiально-побуговиХ питанЬ в розмiрi, що не перевищус
середньомiсячноi заробiтноil плати (в межах затверджених фонду оплати пРацi Та

помiсячного плану асигнувань).

,Щержавним службовцям надаеться щорiчна основна оплачувана вiдпустка, з виплаТою

грошовоТ допомоги у розмiрi середньомiсliчноi заробiтноI плати та може надаватися один раЗ
на piK матерiальна допомога на вирlшення соцlаJБно-побугових питЕIнь у розмiрi
середньомiсячноi заробiтноТ плати (cTaTTi 54, 57 Закону Украни <Про держаВнУ СлУЖбУ>,

Порялок надання держчtвним службовцям матерiальноi допомоги дJUI вирiшення соцiально-
побугових питчlнь, затверджений постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 08.08.201б р.
]ф 500) в меж€ж затверд}сеного фонду оплати прачi.

5.7. Роботодавець зобов'язусться:

о"."";';|"?,#ж,J,ffi жжffi ;;Ёхх:i?#":хж,"#ffiж"fi ;:,*HJ"#,ж;:
чинного зtжонодавства УкраiЪи.

5.7.2. Прийняття на державну службу, просування по службi державних службовцiв,
вирiшення iнших питань, пов'язаних зi службою, здiйснювати з урахуванням категорiй та

рангiв державних службовцiв.
5.7.3.Встановлювати надбавки за ранги державним олужбовцям у розмiрах,

встановлеЕих тIинним законодавством.
5.7.4. Встановлювати щомiсяtlну нЫбqвку за вислугу poKiB на державнiй службi на

piBgi 3 вiдсоткiв посадового окладу за кожний календарний piK служби, але не бiльше 50

вiдсоткiв посадового окJIаду (стаття 46 та пункт 1 cTaTTi 52 Закону УкраiЪи кПро державну

'**U';.)i.5. Встановлювати та виплачувати вiдповiдно до Закону Украiни <Про державну
слrужбу> державним службовцям виплати:

- за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язкiв тимчасовово
вiдсутньог0 державного службовця у розмiрi 50 вiдсоткiв посадового окладу тимчасово
вiдсутнього держzIвного службовця;

- за додаткове навантаження у зв'язку iз виконшrням обов'язкiв за вакантною посадою

державноТ служби пропорuiйно додатковому навч}нтiDкенню за рахунок eKoHoMiT фонду
посадового окJIаду за вiдповiдною посадою.

5.7.6. Установлювати та виплачувати державним службовцям залежно вiд особистого
внеску державного службовця в загЕrльний результат роботи державного органу, з метою
матерiального стимуJIювання високопродуктивноТ та iнiцiативноi працi, пiдвиЩення ii
ефективностi, якостi, заiнтересованостi у. досяrненнi ii кiнцевого результату та IIосилення
trepcoнElJlbHoi вiдповiдальностi державIIих службовцiв за доручену роботу або поставленi
завдання премii у розмiрi не вище 30 вiдсоткiв фонду посадового окладу за piK.

5,'1.7. Установлювати та виплачувати держ[tвним сrryжбовцям у межах eKoHoMii фонду
оIшати прачi додатковi стимулюючi виплати:

- надбавку за iнтенсивнiсть прачi;
- надбавку за викоНання особливо важJIивоi роботи.
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Вказанi надбавки вста}IовJIюються у '"iдсоrках до посадового окJIаду працiвника
СПоложення про заQюсування стимулюючих виплат держ{tвIIим службовцям, затвердженого

"irЬсТаноЪою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 18.01.2017 J\Ъ 15 <Питання оплати працi
працiвникiв державних органiв>).

5.7.8. Працiвникам, у яких протягом календарного мiсяця виникло право на
цiлвищення надбавки за рЕIнг державного службовця, за вислугу poKiB, розмiр надбавки
змiнюеться.з дня набlття права на пiдвищеIIня.

5.7"9.Компенсувати працiвникам втрати частини заробiтноi плати у зв'язку з
порушенням cTpoKiB rf виплати згiдно з iндексом росту цiн на споживчi товари та послуги у
порядку визначеному законодавством.

Заробiтна плата пiдлягае iндексацii у встановленому законодавством порядку.

Уповноважений трудового колективу спiльно з профкомом зобов'язусться:
5.8. Здiйснювати контропь за дотриманням законодавства з питань оплати працi.
5.9. Надавати необхiднi роз'яснення працiвникам з питч}нь оплати працi.
5.10. Представляти iнтереси працiвникiв ва ix дорученням при розгJuIдi iндивiдуальних

спорiв i в колективfiих трудових спорах з питань оплати працi, сприяти iх розв'язанню.
5.11. У випадках порушення Бiлгород-,Щнiстровською районною державною

адлiнiстрацiсю законодавства про працю i невиконання зобов'язань даIIого колективного
ДоГоВору, несвоечасноi виплати заробiтноi плати, невиконання графiкiв погашення
заборгованостi з неi, порушувати вимогу про розiрвtlння трудового договору (контракту) з
керiвником вiдповiдно до п.1.1 cTaTTi 41 i cTaTTi 45 Кодексу законiв lrро працю УкраiЪи та
притягнення до матерiальноi вiдповiдальностi згiдно з п. 9 ст. 134 КЗпП Украiни.

6.1.y",,,*li'*"Il;THI j.ТТ.х*'#";х*,J;Ж:ж#."*l].,"р"ооu"енихцим
ДОгОВором, Сторони несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

6.2. Що дисциплiнарноI вiдповiдальностi як посадовi особи, так i iншi працiвники
можуть бути притягнутi лише Еа пiдставi i в rrорядку, передбаченому дiючим
законодавством.

6.З. Суперечки мiж Сторонами вирiшуються в порядку, встановленому чинним
законодавством УкраiЪи. l

Роздiл VII. Гендерна piBHicTb
Сторони домовилися:
7.1. Ураховувати, що вiдносини мiж роботодавцем i працiвниками, а також мiж

працiвникаrrrи райдержадмiнiстрацiТ будуються на засадах rендерноi piBHocTi та недопущення
будь-яких даскримiнацiйних дiй.

7.2. Вживати заходiв, спрямованих на формування гендерноi культури трудового
колективу

Роботодавець зобов'язусться :

7.3. ЗабезпеIмти piBHi права та можливостi жiнок i чоловiкiв (ст. 18 Закону УкраiЪи
кПро забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв>).

7.4. Покласти обов'язки уповноваженого з гендерних tIитань на громадських засадах на
одного з працiвникiв райдержадмiнiстрацii.

7.5. Створювати умови працi, якi дозволягь жiнка.пл i чоловiкам здiйснювати трудову
дiяльнiсть на рiвнiй ocнoBi.

7.6. Здiйснювати piBHy оплату працi жifiок i чоловiкiв при однаковiй квалiфiкацii та
одн€жових умовах працi.

7.8. Забезпечити невiдкладне вжиття заходiв для усунення проявiв диокримiнацii у
ВИПаДКУ НаДхоДЖення вiдповiдних скарг працiвникiв до уповноваженого з,геЕдерних IIитань.
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Роздiл VIII. Прикiнцевi положенЕя
," ý.t. ЦеЦ кодQктивний договiр укладений строком на 3 роки: на 2021-2023 роки.

'f]огЬвiр Ъступас в силу з 01.01.2021 року. По закiнченню строку дii договiр продовжуе дiяти
до того часу, поки сторони не заключать новий або не перегJuIнуть дiючий. Сторони

розпочинають переговори стосовно закJIючення нового договору за З-и мiсяцi до закiнчення
строку дii попереднього Договору.

8.2. Змiни i доповнення до .Щоговору протягом TepMiHy його дii можуть вноситися
лише за взаёмною згодою CTopiH.

8.3. Сторони один раз на piK спiльно аналiзують хiд виконання колективного договору
з оформленням вiдповiдного акту, можуть заслуховувати звiти керiвника та уповноваженоТ
особи вiд трудового колективу про реалiзацiю взятих на себе зобов'язань на загальних
зборах трудового колективу.

8.4. У разi несвоечасного виконання, невиконання положень колективного договору,
Сторони аналiзують причини та вживtlють TepMiHoBi заходи щодо забезпечення ik реалiзацii.

8.5. Особи, виннi у невиконаннi положень колективного договору, несуть
вiдповiдальнiсть згiдно з вимогаNIи чинноDо законодавства.

9
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ЗАТВЕРДКЕНО
Рагальними зборами трудового
колеkтитiу Бiлгорол-Днi стровськоi

райдержадмiнiстралii
tIротокол Ns 2 вiд 29.0З,202| р.

Додаток Ns 1

до Колективного договору
Бiлгорол-Днiстровськоi
райдержадмiнiстрацii

прАвилА
внут'рiшнього службового розпорядку

I. Загальнi положення
1. Щi Типовi правила визначають загальнi положення щодо органiзацii внутрiптнього

сrужбового розrrор"дпу Бiлгород-,Щнiстровськоi районноi державноi адмiнiотрацii

одеськоi областi (да-rli - державний орган), режим роботи, умови перебування державного
сiryжбовця в районнiй державнiй 'адмiнiстрацii та забезпечення рацiонального
вЕкористання його робочого часу.

2. Службова дисциплiна в Бiлгород-,Щнiстровськiй районнiй державнiй адмiнiстрацii
груЕтуеться на засадах сумлiнного та професiйного виконання державним службовцем

сЪоik обов'язкiв, створення належних умов, для ефективноТ роботи, iх матерiально-

технiчного забезпетrення, заохочення за розультаfiшIи роботи.

з. Правила внутрiшнього службового розпорядку в державному органi

затверджуються загальними збора:чrи державних службовцiв Бiлгород-.Щнiстровськоf

районноi державноi адмiнiстрачii за подшlням керiвника державнот служби в державному
Ъргшli (далi - керiвник державноi служби) i виборного органу первинноi профспiлковоi

оргшriзацii.

4. Правила внррiшнього службового розпорядку державного органу доводяться до
вiдома u"i* д.р**них сrryжбовцiв, якi працюють у цьому органi, пiд пiдпио.

II. Загальнi правила етичноi поведiнки в державному органi

1. ,Щержавнi службовцi повиннi дотримуватись вимог етичноi поведiнки.

2. ,Щержавнi службовцi у своiй роботi повиннi дотримуватись принципiв

професiйноЪтi, принциповостi та добрози.tливостi, дбати про свою професiйну честь i
гi,rшiстъ. l

з. .щержавнi'ёлужбовцi повиннi уникати нецензурноi лексики, не доtrускати
пiлвищеноi iнтонацii пiд час спiлкування. Неприпустимими с trрояви зверхностi,
зЕеважJIивого стt}влення до колег та громадян.

4. ,Щержавнi службовцi пiд час виконtlння cBoix посадових обов'язкiв повиннi

дотримуватися взасмоповаги, дiлового стиJIю спiлкlъання, виявJUIти принциIIовiсть i
витримку.

III. Робочий час i час вИпочинку державного службовця

1. Тривалiсть робочого часу держ.Iвного службовця становить 40 годин на ТижДеЕЬ.

2. у райдержадмiнiстрацii встttновлюеться п'ятиденний робочий тиждеЕь iз

тривалiстю роботи по дшrх: понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин,
ш'ятниця - 7 годин; вихiднi днi - субота i нодfurя.

3. Робочий час для праuiвникiв районноi державноi адмiнiстрацii починаеться о 8-00

годанi РшКУ, перерва для вiдпОчинкУ i харЧування з 1З-00 години до 13-45 годи}lи.

Перерва не включddться в робо.шй час, i державний с.тryжбовець може використовувати fi



на свiй розсуд. Пiд час перерви державний сrryжбовець може вiдлучатися з мiсця роботи.
Ц:"чi робочого цн,*.* о 17-00 годинi (з понедiлка по четвер) та о 15:45 в п'ятницю.

Працiвникалл iаборонясться вiдволiкати державного службовця вiд виконання його
шосадових обов'язкiв.

5. Напередоднi святкових та неробочих днiв тривалiсть робочого дня скорочуеться на
ОДIУ ГОДИНУ.

б. Органiзацiя облiку робочого часу державних службовцiв у райдержадмiнiстрацii
trокJIадаеться на керiвника державноТ служби (суб'екта призначення). Облiк робочого часу
здiйснюеться вiддiлом з питань управлiння персоналом апарату стосовно працiвникiв
апарату, праrдiвникiв структурних пiдроздiлiв без статусу юридичних осiб публiчного
прiша та державних службовцiв, що перебувають поза межап4и апарату та структурних
пiлtrlоздiлiв.

Вiдносно керiвникiв стр}ктурних пiдроздiлiв зi статусом юридичних осiб публiчного
шрава облiк робочого часу здiйснюсться безпосередньо керiвником такого пiдроздiлу або
\fIовЕоваженою ним особою.

Облiк робочого.часу ведеться у формi табеля облiку робочого часу.

Облiк виходу працiвникiв на роботу здiйснюеться за допомогою вiдповiдного
iк_,\лрЕаiry облiку (назва згiдно номенкJIацри), який е пiдставою для складання табешо
0блiку робочого чрсу. Пiд час виходу на рбботу, до початку робочого дЕя та BKiHцi
робочого дня, Bci працiвники розпис}.ються у зазначеному журналi, який розмiщусться в
кабiветi пiдроздiлу з питань управлiння персоналом апарату райдержадмiнiстрацiТ, iз
з€вЕаченIuIм фактичного часу виходу на роботу шрацiвника та фактиtIного часу закiнчення
р<rбочого дня. У разi якщо працiвник покинув робоче мiсце пiсля закiнчення робочого дня
i не поставив вiдповiдrту вiдмiтку в журналi облiку, то таку вiдмiтку BiH зазначас в журналi
на ЕаступЕий день flеред початком робочого дня.

7. Вихiд державного службовця за межi адмiнiстративноi будiвлi державного органу у
робощй час зi сrryжбових питань вiдбуваеться з вiдома його безпосереднього керiвника.

8. За iнiцiативою держtlвного службовця i згодою його безпосереднього керiвника та
керЬника самостiйного структурного пiлроздiлу, такий державний службовець може
вЕкоЕувати завданшI за посадою за межами адмiнiстративноi булiвлi державного органу.
.arя цього державний службовець повинен погодити у письмовiй формi, зокрема засобами
те]екоIчrуItiкацiЙного зв'язку, перелiк вiдповiдних завдань та строки ik виконаrrня з
безпосереднiм керiвником та керiвником самостiйного структурного пiдроздiлу.

Час виконанiiя дЬржавним службовцем зzlвдtlнь за посадою за меж€lми
аrrriвiстративноi булiвлi державного органу облiковуеться як робочий час.

IY. Порядок повiдомленЕя державним службовцем про свою
вrдсутнrсть

1. Щержавний службовець повiдомляе свого безпосереднього керiвника про свою
вi:супriсть на роботi у письмовiй формi, засобаirли електронного чи телефонного зв'язку, а
безпосереднiй керiвник iнформуе про це керiвника держ€IвноТ служби.

2. У разi недотриманЕrI доржав""* 
"пу*бовцем 

вимог пункту 1 цього роздiлу
скjIадаеться акт про,вiдсугнiсть державного службовця на робочому мiсцi.

2

t



3. У разi ненадання держЕlвним службовцем доказiв поважностi причини своеi

, 1iшсryцостi 
на робоllвiн гIовинен подзти письмовi пояснення на iм'я керiвника державноi

ОJIужОи щодо причин свос1 вlдсутност1.

4. Вимоги цього роздiлу не застоеовуються до державних службовцiв пiд чаС

, виконання Еими завдаЕь за посадою за. меt'tами адмiнiстративноi будiвлi державного
орг€шу.

V. Перебування державного службовця в органi державноТ влади

у вихiднi, святковi, неробочi днi та пiсля закiнчення робоЧоГо
часу

1. Для виконtlння 
"auiдопuдrrих 

завдань державний службовець може залучатись до

роботи понад устаЕовлену тривалiсть робочого дuI за наказом (розпорядженням)

керiвника державноi служби (керiвника органу), про який повiдомляеться виборний орган
первинноi профопiлковоI органiзацii (за наявностi), в тому чиспi у вихiднi, святковi,
веробочi днi, а також у нiчний час з компенсацiею за роботу вiдповiдно до законодавства.

Трива;liсть роботи понад устiшовлену тривttлiсть робочого дня, а також у вихiднi,
святковi та неробочi днi, у нiчний час дJuI кожного держЕtвного слryжбовця не повинна
перевищувати чотири години протягом двох днiв поспiль i 120 годин на piK.

. 2. Керiвник державноi служби залотреби.ilдоже залrIати держЕlвних слryжбовцiв цього
.]ержЕ}вного органу до чергування пlcJul закlЕчення робочого дня, у вихiднi, святковi i
неробочi днi.

Чергування державного службовця пiоля закiнчення робочого дня, у вихiднi, святковi
i неробочi днi здiйснюеться згiдно з графiком, який розробляеться вiддiлом дiловодства та
коFгроJIю апарату i затверджуеться розпорядженням голови райдержадмiнiстрацii,

З. У графiку чергуванЕя зrLзначаються: завданнlI, яке потребуе виконання,
вi.,т.,овiдальний державтIиil службовець, його посада, мiсце, дата та строк чергування.

4. У разi залуIонЕя до чергувzIння пiсля закiнчення робочого дня, у вихiднi, святковi i
неробочi днi державного службовця, якого не вкJIючено до графiка, настугIного робочого
:rня пiсля чергуванЕя вiдповiдна iнформацiя подаеться вiддiлом дiловодства та контроJIю
апарату райдержадмiнiстрацii керiвнику державноi служби для внесення в установленоМу
порядку вiдповiдних змiн до такого графiка.

5. У разi заJrfiення державного службовця до роботи понад установлену трившiiсть

рбочого дня у державIIому органi запроваджусться пiдсумований облiк робочого часу з

Tant, щоб тривалiсть робочого часу за облiковий перiод не перевищувала норми тривалостi

робочого часу.

За роботу в зазначенi днi (час) державним службовцям надаеться грошова
ýо\{пенсацiя у розмiрi та порядку, визначеЕих законодавством про працю, або протягом
мiсщя Еадаються вiдповiднi днi вiдпочинку за зЕulвчlluи державних службовцiв.

п Забороня€ться залучати до роботи понад установлену тривалiсть робочого дня, а
:] ,],;,]\ 1 вихiднi, святковi та неробочi днi, у нiчний час вагiтних жiнок i x<iHoK, якi мають

_ ..: BiKorr до трьох poKiB. Жiнки, якi мають дiтей BiKoM вiд 3 до 14 poKiB або дитину-
.. . ,lfa. \{ожуть залучатися до надурочних робiт лише за iхньою згодою. Залучення
., 

= 
_. l:iв до надурочних робiт можJIиве лише за ikньою згодою i за умови, що це не

_ з]ечI.1ть медичним рекомендацiям.
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YI. Порядок доведення до вiдома державного службовця

l..."flgрм,ативIю_прЯвових aKTiB, наказiв, доручень та розпоряджень зi
службових питань

1. Нормативно-правовi акти, нак€}зи, ооруrrarrrr", розпорядження зi сrryжбових питанъ

доводяться до вiдбма державних сJIужбовцiв шJuIхом ознайомлення у паперовiй або

епектроннiй формi з пiдтвердженням такого озfrайомлення.

Пiдтвердженням може слугувати пiдпис державного службовця (у тому числi як
вiдповiдального виконавця) на документi, у журналi реестрацii документiв або
вiдповiдний квалiфiкований електронний пiдпис, який пiдтверджуе ознайомлення з

певним службовим докУ]иентом в електроннiй формi (у разi введеншI електронного

документообiгу). У разi вiдмови державного службовця вiд ознайомленнJI з документом
або вiд пiдпису гtро ознайомлення з документом,, може скJlадатися вiдповiдний акт

довiльноi форми, як правило трьома працiвниками державного органу, присутнiми пiд час
такого ознайомлення.

Доведення до вiдома державного службовця iнформацii або документiв також
здiйснюеться вiдповiдно до cTaTTi 9-1 Закону УкраТни кПро державну службу>.

Нормативно-правовi акти, якi пiдлягають офiцiйному оприJIюдIенню, доводяться до
вiдома держчtвного сrryжбовця шJuIхом iх, оприлюдненшI в офiцiйних др}кованих
видаIlня)(, а також,шляхом розмiщення на офiцiйних веб-сайтах органiв державноi влади
та Еа власному сайтi такого держttвного органу.

YII. Щотримання загальних iнструкцiй з охорони працi та
. протипожежнот безпеки

1. Керiвник органу державноi влади зобов'язаний забезпечити безпечнi умови працi,
належний стан засобiв протипожежноi безпеки, caHiTapiT i гiгiени працi.

Iнструктрzшня з охорони працi райдержадмiнiстрацii забезпечуе головний спецiалiст
з питань охорони працi Бiлгород-Щнiстровськоi райдержадмiнiстрачii, з питань
протипожежноi безпеки - особа, на яку покJIадеЕо вiдповiднi функцii.

2. Щержавний сrryжбовець повинен дотримуватись правил технiки безпеки,
виробничоi caHiTapii i гiгiени працi, протипожежноi безпеки.

3. Умови працi на робочому мiсцi,.стан засобiв колективного та iндивiдуilльного
зчIхисту, що використовуються державним слу}кбовцем, а також санiтарно-побутовi умови
повиннi вiдповiдатiа вимогам нормативно-IIравових aKTiB з охорони працi.

VIII. Порядок прийняття та передачi дiловодства (справ) i майна

. державним службовцем

1. ,Щержавний службовець зобов'язаний до звiльнення з rrосади чи переведенн_я на
iншу посаду передати сtrрави ( в тому числi виконанi контрольнi документи , або
поясненЕя на субёкта призначення шро rrриtмни Тх невиконання) i довiрене у зв'язку з

виконанням посадових обов'язкiв майно уповноватенiй суб'сктом призначення особi,
визначенiй у розпорядчому документi про звiлънення (переведення) в

райдержадмiнiстрацii. Уповноважена особа зобов'язана прийняти справи i майно.

2. Факт передачi справ i майна засвiдчусться актом, який складасться у двох
примiрниках i пiдписуеться уповноваженою особою вiдповiдного держазного органу,
керiвником сrryжби управлiння персоналом апарату райдержадмiнiстралii та держчtвним
с.гryжбовцем, який звiльнясться.
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один примiрник акта видаеться державному службовцю, який звiльняеться чи

пероводиться на-iнш; посаду, iнший примiрник долучаеться до особовоi сгIрави цього

ДеРжавного службовця.

IX. Прикiнцевi положеЕня

1. НедотримаЕЕя вимог правил внутрiшнього службового розпорядку с пiдставою дJUI

tIритягненнЯ державногО службовцЯ дО вiДповiдаЛьностi У IIорядку, передбаченому
тIинним законодавством.

2. Питання, пов'язанt iз застосуванням прtlвил внугрiшнього службового розпорядку,
вирiшуються керiвником державноi служби, а у випадках, rrередбачениХ чиншиМ

законодавством, - спiльно або за згодою з виборним органом первинноi профспiлковоi

органiзацii у разi ii наявностi.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальчими зборам4,ýрJдового
kолектЙву ЬiлгЪрол.,ЩiiстровськоТ

райдержадмiнiстрацii
протокол Ns 2 вiд 29.0З.202l р.

,Щодаток J\Ъ 2

до Колективного договору
Бiлгород-,Щнiстровськоi

райдержадмiнiстрацii

прАвилА
внутрiшнього трудового розпорядку

I. Загальнi положення
1. Щi Правила розробленi вiдповiдно до cTaTTi 43 КонституцiТ УкраiЪи, Кодексу

законiв про праJцо Украiни та iнших нормативно-правових aKTiB, з метою забезпечення

рацiонального використаннJI робочого часу, пiдвищення ефективностi, змiцнення трудовоi
та виконавськоi дисциплiни.

2. Правила внугрiшнього трудовоiо ррзпорядку визначають загальнi положення
органiзацii внугрiшlнього трудового розtrорядку робiтникiв, зайнятих обслуговувtшням
Бi-тгород-,Щнiстровськоi районноi державноi адмiнiстрацii (далi - працiвники), режим та
умови iх роботи.

3. Правила затверджуються загаJIьними зборалли трудового колективу Бiлгород-
.Щнiстровськоi районноi державноi адмiнiстрацii.

4. Правила е обов'язковими для Bcix працiвникiв та доводяться до ix вiдома пiд
пiдпис.

II. Порядок прийняття на робоry i звiльнення працiвникiв з роботи
1. ПризначенIuI на посади безстроково або на визначений строк, встЕlновлений за

погодженням cTopiH, та звiльнення працiвникiв з посад здiйснюеться вiдповiдно до вимог
Кодексу законiв про працю Украiни.

2. Прийняття на робоry та звiльнення праuiвникiв з роботи здiйснюсться згiдно з
Еiжазами роботодавuя (керiвника апарату Бiлгород-ДнiстровськоТ районноТ державноТ
qд{iнiстрацii), з якими вони ознайомлюються пiд пiдпис.

3. При укладеннi трудового договору особа, яка претендуе на зайнятгя вiдповiдноi
посади (виконання роботи), зобов'язана подати:

- трудову книжку, оформлену в устtlновленому порядку;
- зЕUIву про призначення Еа посаду;
- особову картку працiвника JtlЪ П-2;
- автобiографiю;
- 2 фотокартки po3MipoM 4 х б см;
- паспорт громадянина Украiни;
- довiдку про присвосння реестрацiйного номера облiковоi картки платника

податкiв або копii сторiнки паспорта громадянина Украiни з вiдмiткою вiдповiдного
контроJIюючого органу про те, що особа через своi релiгiйнi переконання вiдмовилася вiд
приfuiятгя реестрацiйного номера облiковоi картки платника податкiв;

- документи про ocBiTy та професiйну пiдготовку працiвника (для осiб, якi
прйrлаються на роботу, що потребуе спецiальних знtlнь та (або) вiдповiдного рiвня
професiйноi квалiфiкацii) ;

- вiйськовий квиток або тимчасове посвiдчення дJuI вiйськовозобов'язаних та
посвiдчення про приписку до призовноi дiльницi для призовникiв;

- документи про пiльги; l

- ,rоulдо*пейй та згоду на обробку if персонttльних даних.
Забороняеться вимагати вiд працiвника при прийняттi на роботу док).меIIти,

Еадalння яких не передбачено з€lконодавством.



4. Прийняття на роботу вiйськовозобов'язаних та призовникiв здiйснюеться лише
пiсля взяття ix на вiйськовий облiк у вiйськових KoMicapiaTax.
l.,-.': t 5.',При }кладёНнi трудового договору може застосовуватися передбачене

зtжонодавством випробування з метою перевiрки вiдповiдностi працiвника роботi, яку
йому доруIаеться виконувати. Умова щодо випробувшrня зазначаеться в наказi про
прийнятгя на роботу.

Строк випробуваншI при прийняттi на роботу не може перевищувати одного
мiсяця.

У разi встановлення невiдповiднQстi працiвника займанiй посадi, на яку його
приЙнято, або виконуванiй роботi такого працiвника може буги звiльноно протягом
строку випробувшrirя вiдповiдно до вимог cTaTTi 28 Кодексу законiв про працю Украiни.

Коли строк випробування закiнчився, а працiвник продовжуе працювати, то BiH
ввЕDкаеться т€ким, що витримав випробуваJ{ня, i наступне розiрвання трудового договору
допускаеться на загальних пiдстазах.

6. При прийнятгi працiвника на роботу чи переведеЕнi його у встановлоному
порядку на iншу роботу (rrосаду) керiвник структурного пiдроздiлу (керiвник апарату)
зобов'язаний:

- ознаЙомити працiвника пiд пiдпис з його функцiональними обов'язкалли
(посадовою iнструкчiею);

- ознйошrги працiвника з цими Правилами;
- ВиЗначити працiвЕику робоче мiсце, забезпечити його необхiдними

лля роботи засоба:rли.
7. На працiвникiв, ведуться труловi книжки згiдно з гIостановою Кабiнету

MiHicTpiB Украiни вiд27.04.1993 }lЪ 301 кПро трудовi книжки працiвникiв>> та Iнструкцiею
пРо порядок ведення трудових книжок,працiвникiв, затвердженою спiльним наказом
MiHicTepcTBa працi УкраiЪи, MiHicTepcTBa юСтицii УкраiЪи i MiHicTepcTBa соцiального
ЗаХИСТУ НаСелення'УкраiЪи ыд29.07.1993 М 58, зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицii
Украiни 17.08.1993 заNs 110.

8. ПереведенЕя, перемiщення працiвникiв на iншу роботу, а також вiдсторонення
вiд роботи здiйснюеться вiдповiдно до зzжонодавства про працю.

9. Трудовий договiр може припинятися лише на пiдставах, передбачених Кодексом
законiв про працю УкраrЪи.

Працiвник мае право розiрвати трудовий договiр, укладений на невизначений
СТРОК, ПОпереДиВши про це роботодавця (керiвника апарату раЙдержадмiнiстрацii)
ШИСЬМОВО За ДВа тижнi. У разi коли звiльнення працiвника з роботи зумовлене
ЕеможJIивiстю продовжувати робоry з поважних причин, визначених частиною першою
cTaTTi 38 Кодексу законiв про працю УкраiЪи, керiвник апарату райдержадмiнiстрацii
повинен розiрвати трудовий договiр у строк, про який просить працiвник.

Розiрвання трудового договору з iнiцiативи керiвника не допускаеться без
ПОпереДнЬоТ згоди профспiлкового KoMiTeTy, за винrIтком випадкiв, коли працiвник не е
ТIЛеНОМ пРофспiлковоТ органiзацii, та в iнших випадкrж, передбачених законодавством
УкраiЪи. l

ПРи звiпьнеliнi працiвника yci службовi докрtенти та майно, що перебувають у
ЕьОго У зв'язку з виконапншл слryrкбових обов'язкiв, передаються на пiдставi акта, який
ПiДплсУеться працiвником, що звiльняеться, його безпосереднiм керiвником та керiвником
ВИДiJry фiнансово-господарського забезпеченнrI апарату райдержадмiнiстрацii.

АКт зберiгаеться' у вiддiлi фiнансово-господарськЬго забезпечення апарату
Бimород-,Щнiстровськоi .районноТ державноi адмiнiстрацii.

10. У день звiльнення праrliвниковi видаеться'належно оформлена трудова кнюкка
та црводпъся розрЕжунок у строки, передбаченi законодавсгвом.
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У разi звiльненЙ прачiвника з iнiцiативи роботодавця у день звiльнення йому
видаеться копiя накi}зу про звiльнеЕня з роботи. В iнших випадках звiльнення копiя наказу

,,r.

Еид€}сться на вимогу працlвника.

.Щнем звiльнення вважаеться останнiй день роботи.
11. Спори з приводу прийняття i звi.шнення мiж працiвником i роботодавцем

вирirrгуоться в порядку, передбаченому тмнним законодавством.

ПI. Загальпi права та обовПязки
1. Праrliвники мають прtlво:
- на забезпеченнrI вiдповiдних умов для пiдвищенIIя професiйного та освiтнього

рiвня;
- на об'ективне оцiнювtlння результатid i якостi роботи та отримання матерiальноi

винагороди за працю у визначеному законодавством порядку;
- на вiдпоlмнок, нешкiдливi та безпечнi умови працi, соцiальне та пенсiйне

забезпечення в установленому чинним законодавством порядку;
- брати rIасть у. соцiа-пьному, громадсько-культурному та спортивному життi

колективу;
- брати ylacTb у виборах та бути обраними до складу профспiлкового KoMiTeTy, на

об'сднання у професiйнi спiлки та на вирiшеннk колекмвних трудових спорiв у
встановJIеному з€}конодавством порядку;

- на зверноння до суду дJ{я вирiшення трудових спорiв;
- на захист вiд ycix форм дискримiнацii у трудовiй дiяльностi.
2. Працiвники зобов'язанi:
- неухильно дотримуватися труловоi дисциплiни, законодЕlвства УкраiЪи, цих

Правил та нормативно-правових aKTiB i органiзацiйно-розпорядчих документiв
Бi-тггорол-Днiстровськоi районноi державноi а.щлiнiстрацii при виконшrнi трудових
обов'язкЦкоЕратц. 

передбачеЕу трудовим до'говором роботу сумлiнно та вiдповiдно до
затверджеЕих посадових iнструкчiй, наказiв, положень, вказiвок роботодавця i
безпосереднiх керiвникiв структурних пiдроздiлiв;

- виконулати вимоги з охорони працi, технi.плоi безпеки, виробничоi caHiTapii та
гiгiени, пожежноi безпекц, визначенi прttвилtlп,Iи та iнструкцiями;

- утримувати свое робоче мiсце, а також закрiплене устаткування, обладнЕlншI та

робо*tй iHBeHTap у нЕrлежному cTaHi;
- дбайливо ставитися до службового мйна'райдержадмiнiстрацii, заощадливо i

рачiонально використовувати матерiальнi та енергоресурси;
- лише за офiцiйним дозволом керiвника структурного пiдроздiлу використовувати

у трудовiй дiяльностi особистi матерiальнi i TexHi.THi засоби, обладнання та iHBeHTflp, ft

також перемiщувати меблi, обладнапня, зберiгати сrrужбовi матерiальнi цiнностi,
обладrання та iHBeHTap раftдерrсадлiнiсграlдii поза межtlп,Iи мiсця роботи та спецiально
вЕзЕачених мiсць;

- дотримуватися загальноприйнятних норм моралi, поважати честь i гiднiсть iнших
членiв трудового колективу, буги охайними i ввiчливими, пiдтримувати культуру
спiлкрання, не вяинJIти протипрtlвних i аллоральних дiй, якi пiдривають авторитет

райдержадмiнiстраrrii;
- не розголошувати сrryжбову iнформацiю та iншу iнформацiю з обмеженим

доступом, яка стала вiдома при виконшlнi трулових обов'язкiв;
- утримуватися вiд проведення полiти.пrих, несанкцiонованих громадських,

розвIDкаJIьних та iнших заходiво не пов'язаних зi службовою дiяльнiстю, Еа територiТ та у
прI.rмiщеннях Бiлгород-,Щнiстровськоi районноi державноi адмiнiстрацii;

- не допускати розпиванЕя алкогольЕих наrrоiЪ, перебування на робочому мiсцi у
cTmri алкогольного, наркотитIного або токсичного сп'янiння;
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4. Роботодtlвець (керiвник апарату) зобов'язаний:

зhкЬнодdвства та* ци*'I1Ра""л;
- забезпечувати трудову дисциплiну, TexHiTry безпеку, виробничу санiтарiю i

гiгiену, пожежну безпеку, належне технiчне обладнання Bcix робо.шх мiсць, створення
нешкiддивих та безпечrrих р{ов працi, необхiдних для виконання працiвникttми трудових
обов'язкiв;

_ забезпечувати своечасне визначеннrI працiвнику робочого мiсця та ознайомлення
з посадовими iнструкцiями, накiLзаNtи, правилаNIи, якi визначають його труловi обов'язки i
функцiТ;_ забезпечрати виплату працiвникаtrл заробiтноi плати у встановленi
законодЕtвством строки ;

- забезпечрати надання працiвникам щорiчних i додаткових вiдпусток вiдшовiдно

до тIинного законодавства та графiка вiдпусток.

IY. Робочий час i час вiдпочинку
1. Трива.тriсть робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.
2. У рйдержадмiнiстрачii встановJIюсться п'ятиденний робо.шrй тиждень iз

,грива_ttiстю роботи по днл(: понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин,
п'ятниця - 7 годин; вихiднi днi - субота i недiля. l

3. Робочий час для працiвникiв районноi державноi адмiнiстрацii починасться о 8-00
годинi ранку, перерва для вiдпочинку i харчувапня з 13-00 години до 13-45 години.
Перерва не включаеться в робо.шлй час, i державний службовець може використовуваги Ti

на свiй розсуд. Пiд час перерви державний с;ryжбовець може вiдлучатися з мiсця роботи.
Кiнець робочого дня - о 17-00 годинi (з понедiпка по четвер) та о 15:45 в п'ятницю.

5. Напередоднi святкових та неробо.пах днiв тривалiсть робочого дня скорочуеться на
одry годину.

За угодою мiж працiвником i роботодавцем (керiвником шарату) при прийняттi на

роботу та в подальшому може встtlновлювамся неповний робо.шай день або неповний

робочий тиждень,iз визначенЕrIм конкретноi тривалостi роботи та оплатою працi
пропорцiйно вiдпрацьованому часу.

2. Працiвники можуtь перебувати в робоwrй час за межами примiщення
Бi_тггород-.Щнiстровськоi районноi державноi адмiнiстрачii з робо.пах питань з вiдома
безпосереднього керiвника.

У разi нозаплановаIIого невиходу на роботу працiвник зобов'язаний у цей самий
день повiдомити безпосереднього керiвника цро свою вiдсутнiсть на роботi у письмовiй

формi, засобаtrли електронного чи телефонного зв'язку, а якщо TaKoi можJIивостi немае -
наступного за ним робочого дня. У день виходу на роботу працiвник зобов'язаниiцнаджи
документи, що пiдтверджують поважнi пршмни невиходу на роботу, або письмовi
пояснення про причини його вiдсрностi.

У разi недотримання цих вимог складаеться акт про вiдсутнiсть працiвника на

робочому мiсцi.
З. У Бi.тгород-Днiсtрвськй районнiй державнiй адмiнiстрацiТ ведеться облiк

робочого часу працiвникiв шJIяхом скJIадання вiдповiдальною особою табелiв облiку

робочого часу. Щомiсячно Т3 i 2З числа табель облiку робочого часу передаеться до
вiддiлу фiнансово-fосподарського забезпеченшI lшарату райдержадмiнiотрацiТ.

4. Забороняеться в робочий час без поважних приtмн вiдволiкати працiвникiв вiд

роботи, з€rл)чати до виконання |ромадських обов'язкiв i проведення рiзних заходiв, не
пов'язаних з основною дiяльнiстю, за винятком випадкiв, передбачених законодавством.

5. Керiвники пiдроздiлiв зобов'язанi бути рЕDкними до cTEIHy здоров'я
пiдпорядкованих працiвникiв та в разi потреби вживати необхiдних заходiв дJuI отримання
нимимедичноIдопомоги. i
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6. Працiвникчlп{ надаються щорiчнi вiдпустки, черговiсть надаЕня яких визначаеться

грфiкаlrли вiдпусток. |рафiк вiдпусток скJIадаеться на кожний календарний piK не пiЗнiШе
j Ь'i-ЙЙ пdточногd poKi'i' доводиться до вiдома Bcix працiвникiв.

Попередньо тrерiод над€шня щорiчноi вiдпустки узгоджуеться мiж працiвниКОМ i

роботодавцем (керiвником апарату) у межах, вст€шовлених графiком вiдпусток.
7. ПрачiвникаI\d надаються основна вlдпустка тривЕIлtстю 24 кЕrлендарних днi та

iншi види вiдгryсток, встановленi згiдно iз законодавством Украiни.

Y. Перебування на робочому мiсцi у вихiднiо святковi, неробочi днi та пiсля
закiнчення робочого часу

1. Для виконаншI невiдкладних завдань працiвники можуть залучатися до роботи
понад установлену тривалiсть робочого дня, в тому числi у вихiднi, святковi, неробочi днi,
за HaKa:loM роботодавця (керiвника апарату районноi державноi адмiнiстрачii), про який
повiдомлясться виборний орган первинноi профспiлковоi органiзацii (за наявностi), в тому
.длслi у вихiднi, святковi, неробочi днi, а також у нiчний час з компенсацiею за роботу
вiдповiдно до законодtlвства.

Трива_тriсть роботи понад установлену тривалiсть робочого дЕя, а також у вихiднi,
святковi та неробочi дтi, у нiчний час дJuI кожного працiвника не гIовинна перевищуtsати
чотири години протягом двох днiв поспiль i 120 годин на piK.

Не допускаеться зsrлучення до робiт у нiчний час, до надурочних робiт i робiт у
вихiднi днi i направлення у вiдрядження вагiтних жiнок i жiнок, що мають дiтей BiKoM до
трьох poKiB.

Заrуrення до надурочних робiт жiнок, що мають дiтей BiKoM вiд 3

до 14 poKiB або дiтей з iнва.гliднiстю, та прачiвникiв з iнвалiднiстю можJIиве лише за
ikньою згодою.

2. За потреби роботодавець може вст{lIIовити чергувttння працiвникiв у вихiднi,
святковi та неробочi днi та пiсля закiнчення робочого дня.

Чергування прашiвника здiйснюеться згiдно з графiком, який затверджусться

розпорядженшIм голови райдержадмiнiстрацii за погодженням iз профспiлковим
KoMiTeToM l

3. За роботу.в зазначенi днi працiвнику надаеться грошова компенсацiя у розмiрi та
порядку, що визначенi законодавством про працю, або протягом мiсяця за його зzulвою
надаються додатковi днi вiдпочинку.

\Д. Заохочення за трудовi досягнення та успiхи в роботi
1. За сулtлiнну працю, зразкове викоЕанIш обов'язкiв до працiвникiв можуть

застосовуватись TaKi заохочення:
- грошова виIItlгорода (премirовання);
- оголошення подяки;
- нагородження подарунком;
- Е€городженнrI цiнним подарунком.
За досягнення вагомшх результатiв у професiйнiй дiяльностi працiвники можуfь

представJUIтися до Ечгородження державними нагородЕtI\{и, присвоеннJI почесних звань,
вiдзначення вiдомчими заохочувЕlJIьними вiдзнаками прокуратури УкраiЪи.
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2. ,Щисциплiнарне стягнення застосовусться безпосередньо за виявленням
проqтупку, €uIе не пiзнiше одцого мiсяця з дня його виявлення, не рЕIх},ючи перiоду
тимчасоdоi непрdчездЫiЪостi або перебуванЕя працiвника у вiдпустцi.

.Щисциплiнарне стягнення flе може бути накладено пiзнiше шести мiсяцiв з дня
вtIинення проступку.

.Що застосування дисциплiнарного стягненшI працiвником мае
бути надано письмове пояснення. У разi вiдмови скJIадаеться вiдповiдний акт.

За кожне порушення трудовоi дисциплiни може буги застосовано лишs одне
дисциплiнарне стягнення. При обраннi виду стягненшI враховуються стулiнь вини та
тяжкостi вIмненого проступку i заrrодiяна ним шкод4 обставини, за яких вIIинено
проступок, попередня характеристика працiвника та iншi додатковi обставини.

3. Дисциплiнарне стягнення застосовуеться розпорядчим документом роботодавця
(керiвником апарату), який оголошуеться праrliвниковi пiд пiдпис

4. ,Щисциrrлiнарне стягнення може бути оскаржоно працiвником у порядку,
встановленому законодавством.

5. Якщо rrротягом року з дня накпаден*я дисциплiнарного стягнення працiвник не
буде пiдданий новому дисциплiнарному стягненню, то BiH вважаеться таким, що не мав
дисциплiнарного стягнення.

Суб'ект призЕачення (керiвник апарату), може cBoiM розпорялйм документом
достроково зняти дисциплiнарне стягIIенн;I за умови, якщо працiвник не допустив нового
rrорушенIrя трудовоi чи сlryжбовоi дисциплiни i сумлiнно викоЕус своi обов'язки.

Упродовж строку дiТ дисциплiнарного стягнення зЕlходи заохочення до працiвника
iне застосов)aються.

VIII. Прикiнцевi положення
1. Недотримання вимог Правил е пiдставою для притягнення працiвника до

вiдповiдальностi у порядку, передбаченому чинним законодавством.
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Профспiлковою органiзацiею
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до Колективного договору
Бiлгород-ff HicTpoBcbKoT

райдержадмiнiстрацiТрайдержадмiнiстрацiею
протокол ]ф 1 вiд 29.0|.2021,р.

положвння
про премiювання державних службовцiв

Бiлгород-ЩнiстровськоТ районноi державноТ адмiнiстрацii

1. зАгАльнI положЕння

1.1. I]e положення розроблено вiдповiдно до частини шостоТ cTaTTi 52 Закону
Украiни <Про державну службу> на ocHoBi Типового положення гrро премiювання
державних службовцiв органiв державноi влади, iнших державних органiв, iхнiх апаратiв
(ceKpeTapiaTiB), затвердженого наказом MiHicTepcTBa соцiальноТ полiтики УкраiЪи вiд
13.06.2016 р. JФ 646, у редакцii наказу MiHicTepcTBa соцiальноТ полiтики УкраТни вiд
0б.05.2019 р. JФ 683, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 30.06.2016 р. за
N9 90Зi29033, i встановлюс порядок визначення розмiрiв, нарахування та виплати премiй
державним службовцям Бiлгород-Щнiстровськоi районноi державноi адмiнiстрацii (далi -
державнi службовцi). l

1.2. Премiювання державних с;ryжбовцiв проводиться з метою матерiального
стимулювaння високопродуктивноi та iнiцiативноi працi, пiдвищення if ефективностi,
якостi, заiнтересовапостi у досягненнi ii кiнцевого результату та посилення персональноi
вiдповiдальностi державних службовцiв за дорrIену роботу або поставленi завдання.

1.3. .Щержавним службовцям можуть встановлюватися TaKi види премiй:
1) премiя за результатами щорiчного оцiнюваннil службовоi дiяльностi;
2) мiсячна або квартальна премiя вiдповiдно до особистого внеску в загальний

результат роботи Бiлгород-.Щнiстровськоi районноi державноi адмiнiстрацii.
Вид премiювання, передбаченого пiдпунктом 2 цього пункту, визЕачаеться у

вiдсотках до посадового окJIаду.

1.4. Встановлення премiй держазним сJryжбовцям категорiй (Б)) i (В) апарату
районноi державноТ адмiнiстрацiТ та структурних пiдроздiлiв, що не мають статусу
юридитшоТ особи публiчного права, державним службовцям, що перебувають поза
межаIчIи ,шарату та структурних пiдроздiлiв раЙдержадмiнiстрацii проводиться
керiвником апараф. ,Щержавним службовцям, якi займають посади державноi служби
категорii <Б> та здiйснюють повноваження керiвникiв державноi сlryжби в структурних
пiдроздiлах райдержадмiнiстрацii, мiсячна або квартальна премiя 'встановлюеться
керiвником держttвноi служби за погодженням iз суб'ектом призначоння.

1.5. Розмiр премiй державних службовцiв категорiй кБ> i (В) апарату районнtli
державноi адцrлiнiстрацii та структурних пiдроздiлiв, що не мають статусу юридичноi
особи публi.пrого права, державним службовцям, що перебlъають поза межatlvlи аrrарату та
структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацii, встаЕовлюеться керiвником апар.}ту

райдержадмiнiстрацiТ виданням вiдповiдrого наказу. Розмiр премiй державних службовцiв
категорii <<Б>>, призначоння яких на посаду здiйснюеться головою райдержадмiнiстрацii,
здiйснюеться головою Бiлгород-,Щнiстровськоi районноТ державноi адмiнiстрацiТ, шляхом
видання вiдповiдного Еака:!у керiвником державноi служби.
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1.6. Загальний розмiр премiй, передбачених пiдпунктом 2 пункту 1.3 цього роздiлу,

якi""може отримати ЬЭР*uu""t .оу*бо".ць за piK, не може перевищувати 30 вiдсоткiв

фбНДу йЬГо посЙовог<i окладу за piK.

1.7. Фонд премiювання Бiлгород-,Щнiстровськоi районноi держазноi адмiнiстрацii

встановJIЮетьсЯ в розмiрi 20 вiдсотКiв загального фонду посадових окладiв за piK та

eKoHoMii фо"ду оплати прачi державних слryжбовцiв,

2. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМIРУ ПРЕМIЙ

2.1. Розмiр мiрячноi або квартшrьноТ преЙii державного службовця залежить вiд його

особистого внеску в загальниЙ результат роботи Бiлгород-.Щнiстровськоi районноi

державноi адмiнiстрачiТ з ypaxyвaнHrlм таких критерiiв:

: ;h"lТНЖуJ".Т;;"", визIIачених положенням про структурний пiдроздiл, у
якому працюе державний службовець, його посадовою iнструкчiсю, а також доруlеннями
керiвництва держztвного оргаЕу та безпосереднього керiвника державного службовця;

- TepMiHoBicTb виконання завдань;

- виконання додаткового обсягу завдань (уrасть у провадженн1 нацlональних

реформ, роботi комiсiй, робочих груп тощо).

2.2. Премiювшrня державного сrryжбовця за резуJIьтатаI\,Iи щорiчного оцiнювання

службовоi д]яльностi проводиться у разi оц)имання ним вiдмiнноi оцiнки за результата]\{и

щорiчного оцiнювання.
Розмiр премii за результатап{и щорiчного оцiнювання службовоi дiяльностi

встановлюеться u однаrrо""х вiдсотках до посадового окJIаду шя державних службовцiв

вiдповiдного держФного органу, якi отримали'вiдмiнну оцiнку за результатами щорiчного
оцiнювання в пототIному роцi.

зазначена премiя нараховуеться незалежно вiд фактично вiдrрацьованого часу у
мiсяцi, в якому вона виплачуеться.

2.3. ПроеКт наказу. про встЕ}новлеIIня премiй державним службовцям готуе вiддiл

фiнансово-.ъсrrодар"ького забезпечення Ешарату райдержадмiнiстрацii з урахуваншш
пропозицiй безпосереднiх керiвникiв державних службовuiв.

3. ПОРЯДОК НАРАХУВАНIIЯ ТА ВИПЛАТИ ПРЕМIЙ

3.1. Вiддiл фiнансово-госшодарського забезпечення апарату Бiлгород-,ЩнiстровськоТ

районноi державноi адмiнiстрацii щомiсяця або щоквартаJIу розраховус фонд премiювання

державного оргаЕу в розрiзi кожЕого саluостiйного структурного шiдроздiлу залежно вiд

тхньоi штатноi 
"иселuно"тi 

та доводить зазначену iнформацiю до вiдома ixHix керiвникiв.

з.2. Керiвнилсr самостiйних структурних пiдроздiлiв Бiлгород-.Щнiстровськоi

районноi дерЙавноi адмiнiстрачii або особи,'якi ix замiщують, на ocнoBi розрахункiв,

"uд*r* 
вiддiлом фiнансово-господарського забезпечення рйлержадмiнiстрацii, гот},ють

пропозицiт щодо встановлення розмiру мiсячнот або квартальноi премiт кожному

держчlвному службовцю з урахуванням пропозицiй безпосереднiх керiвникiв державIrих

сrrужбовцiв.

3.3. Мiсячна або квартальна премiя державним службовцям не нараховуеться:

- за тrерiоди вiдгryсток (основноТ, додатковоi та iнших, передбачених

закоЕодавar"о*), тимчасовоi непрацездатностi та в iнших випадках, коли згiдно iз

зЕlконодавством виплати проводяться з розрtlхунку середньоi заробiтноi плати;

- протягом строку дiiдисциплiнарного стягнення.

z
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3.4. Премiювання працiвникiв, якi звiльняються, проводиться у мiсяцi звiльнення за

фактично вйпрацьований час за пропозицiею безпосереднього керiвника,
,,,,,] 

t 

,,,}.^

З.5. Фонд премiювання за результатами щорitlного оцiнювання службовоi дiяльностi

визЕачасться в межах рiчного фонду премiювання державIrого оргаЕу,

з.6. Мiсячна премiя державним службовцям Бiлгород-Щнiстровськоi

раЙдержадмiнiстрачiТ ""rrоаrу.r"ся 
не пiзнiше вiд TepMiHy випJIати заробiтноi плати за

*i""цi, у якому нарЕжовано премiю, квартальна премiя - не пiзнiше вiд TepMiHy виплати

заробiтноi пJIати заъстаннiй мiсяць кварталу, за який шроводиться премiюваЕня.

премiя за результатами щорiчного оцiнювання службовот дiяльностi виплачуеться

не пiзнiше вiд TepMiHy виплати заробiтноi плати за мiсяць, у якому затверджено висновок

щодО результатiв оцiнювання службовоi дiяльностi, але не пiзнiше нiж у груднi року, в

якому проводиться оцiнювання результатiь с;гхжбовоi дiяльностi.

l
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Погоджено
Пррфспiлковою органiзаui ею
ВЙород,ДЫстрЪвськЁi'
райдержадмiнiстрацiею
протокол ]ф 1 вiд 29.0|.202lp.

.Щодаток Nч 4
' до Колективного договору
Бiлгород-Щнiстровськоi
райдержадмiнiстрацii

ПОЛОЖЕНIIЯ
про премiювання робiтникiво заЙнятих обслуговуванням Бiлгород-,.Щнiстровськоi

районноi дерйавцоi адмiнiстрацii

1. Загальнi положоЕIIя
1.1. Премiювання робiтникiв, зайнятих обслуговуванням Бiлгород-,Щнiстровськоi

РаЙдержадмiнiстрацii здiйснюсться вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро оплату працi>,
наКазУ MiHicTopcTBa працi УкраiЪи вiд 02.10.1996 р. Ns 77 кПро умови оплати працi
РОбiтникiв, зайнятих обс.тryговуванням органiв виконЕlвчоi влади, мiсцевого
СttN{оВряДування та ix виконавчих органiв, органiв прокуратури, судiв та iнших органiв>
(зiзмiналли),заресстрованоговМiнiстерствiюстицiiУкраiни 11.10.1996р.заJt596/1618.

|.2. Премiювання робiтникiв проводиться з метою матерiального стимулювання
ВИСОКОПРОДУктивноТ та iнiцiативноi працi, пiдвищення iT ефективностi, якостi,
Заiнтересованостi у досягненнi fi кiнцевого результату та посилення ix персональноi
вiдповiдальностi за доруIену роботу або поставленi завдання.

1.3. Робiтникаlл, зайнятих обслуговуванням райдержадмiнiстрацii може
ВСТаНОВJIюВатися мiсячна або квартальна премiя вiдповiдно до особистого внеску в
загальниЙ результат роботи райдержqдмiнiстрацii у межах фонду премiювання
райдержадмiнiстрачii. l

1.4. Фонд преМiювання Бiлгород-Щнiстровськоi райдержадмiнiстрацii встановлюсться
У РОЗМiРi 20 вiдсоткiв загаьного фонду посадових окладiв за piK та eKoHoMiT фонду оплати
працi.

2. Порядок визЕачення розмiру премii
2.I. Встановленr{я премiй робiтникаrrл, зайнятих обслгуговуванням

РаЙдержа,щлiнiстрашii проводиться керiвником апарату райдержадмiнiстрацii вйповiдIо
до цього Положення. {

2.2. Вид премiювання та розмiр премii у вiдсотках до посадового окJIаду визначае
керiвник апарату районноТ державноi адмiнiстрацii.

2.3. РОЗмiР мiсячноi або квартальноi премii робiтникiв, зайнятих обслуговуваннlIм
райдержадмiнiстрацii залежить вiд особистого внеску працiвника в загальний результат
РОбОТИ Бiлгород-Щнiстровськоi районноi державноI адмiнiстрацii з урахуванням таких
критерiiв:

- iнiцiативнiсть у роботi та вiдповiдальнiсть у викоЕаннi поставлених завд€lнь та
дор}п{ень;

- яКiсть Виконання зЕ}вдань, визначених посадовою iнструкцiею, а також
дорученЕями керiвiiика;

- TepMiHoBicTb виконання завдань;
- виконання додаткового обсягу завдЕIнь.
2.3. ПРОеКт н€жttзу про встановлення премiй робiтникам, зайнятих обслуговуванням

РаЙДеРЖадмiнiстрачii готуе вiддiл фiнансово-господарського забезпечення iшарату
райдержадмiнiстрацii з ypaxyBaHHrIM пропозицii безпосереднього керiвника.

3.1. Фонд
розраховуеться

3. Умови премiювання
премiювання райдержадмiнiстрацii щомiсяця або щоквартапу
вiддiлом фiнаrrсово-господарського забезпечення апарату

F.

t



Бiлгород-.Щнiстровськоi районноi державноi адмiнiстрацii, який доводиться до вiдома
керiвництва.

,,,.З.2. Мiся.пrа*преЙ& робiтникам, зайнятих обс.гryговуванням райдержадмiнiстрацii
Бiлrгород-Щнiстровськоi райдержадмiпiстрачii, виплачуеться Ее пiзнiше вiд TepMiHy
виплати заробiтноi плати за мiсяць, у якому нараховано премiю, квартЕIльна премiя - не
пiзнiше вiд TepMiHy виплати заробiтноi плати за останнiй мiсяць квартаJIу, за який
проводиться премiювання.

3.3. Робiтники, якi здiйснили порушення трудового законодавства, правил технiки
безпеки та охорони працi, допустили MopmrbHi проступки i мають дисциплiнарнi
стягЕеЕнrI, а також недобросовiсно стzlвJuIться до виконання cBoix функцiональних
обов'язкiв позбавrrяються премiI.

3.4. Премiювання працiвникiв, якi звiльняються, проводиться у мiсяцi звiльнення за
фаrсгптrо вiдпрацьований час за пропозицiсю безпосереднього керiвника.

3.5. За пеtriiоди вiдпусток (основноТ, соцiаrrьноi та iнших, передбачених
ЗаКоЕоДtIвством), тимчасовоi непрацездатностi та в iнших випадках, коли згiдно iз
ЗакоЕодавством виплати проводяться з розрахунку середньоi заробiтноi плати, мiсячна або
квартаJБна премiя не Еар€жовуеться.
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