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ЗАГАЛЪНI ПОЛОЖЕННЯ

1. Мета укладення колективного договору.
1.1. I_\ей логовiр укладено з метою врегулювання трудовИх та СОЦiаЛЬНО

економiчних вiдносин, узгодження iHTepeciB працiвникiв ЩепаРТаМеНТУ ОСВiТИ

i науки Житомирськоi обласнот державнот адмiнiстраuiт i роботодавця з

питань, що с предметом цього договору.
1.2. Положення i норми договору розроблено на ocHoBi Колексу Законiв

про працЮ УкраТни' ЗаконУ УкраТни uПро колек,тивнi договорИ i 1't,оли>>,

ЗаконУ УкраТни uПро державнУ службу>, iнших законодавчих aKTiB.

1.3. Щоговiр мiстить узгодженi зобов'язання сторiгt, шо його уклали, шодо

створення умов пiдвищення ефективностi роботи установи, реалiзашiт на цiй

ocHoBi професiйних трудових i соцiальноекономiчних прав та iHTepeciB

працlвникlв.
|.4. У разi реорганiзачiТ ,.Щепартаменту

чиннiсть протягом строку, на який його

переглянутий за взасмною згодрю cTopiH.

колективний договiр зберiгае

укладено, або може бути

1.5. Колективний логовiр не може встановлювати права

меншому обсязi, нiж це передбачено чинним законодавством.
i гарантiТ у

2. Сторони договору та Тх повноваження.
2.1, Уповноважений прелставник керiвничтва Щепартаменту дiе в особi

т.в.О лиректоРа !,епарТаментУ  осипоВич Н.С.' з o;iHicT сторонИ i r,ру,T овий

колектив !,епартаменту в особi вибраного i уповноваженого предс,гавника

11ришепи л.м., з лругоТ сторони, пiдписали цей договiр про поданi нижче

взасмнi обов'язки.
2.2. Жодна iз CTopiH, що пiдписала колективний договiр, не може в

односторонньому порядку припинити виконання його положень.

2.3. Цей колективний договiр чинний у випалку змiни складу, структури i

найменування органу, а у випадку його реорганiзаuiт BiH може буT,и

переглянутий за згодою CTopiH.
2.4. Сторони оперативно вживатимуть заходiв до усунення передумов

виникнення колективних трулових спорiв (конфлiктiв) в ходi реалiзаuii
зобов'язань i положень колективного договору, вiддаватимуть перевагу

розв'язанню спiрних питань шляхом проведення консультацiй, переlоворiв i

примирних процелур вiлповiдно до чинного законодавства.

3. Сфера лii логовору.
3.1. llоложення договору поширк)ються па Bcix праuiвникiв

!,епартаМентУ освiтИ i наукИ ЖитомиРськоТ обласноТ державнОТ адмiнiсr,раuiТ.

3.2. Норми i положення колективного договору с обов'яЗкОВИМИ ЯК ЛЛЯ

керiвництва !,епартаменту, так i для Bcix прашiвникiв. Керiвниц,гво
лАл) dDаuI oi rrnT,rn



3,3. Жодна зi cTopiH протягом дiТ договору не може в односторонньому

порядку призупинити виконання прийнятих за договором зобов'язань,

4. TepMiH дii колективного договору та набуття його чинностi.

4.1. Щоговiр уклалено на 202|2024 роки. BiH набирае чинностi з моменту

пiдписання i дiс до укладання нового договору.
4.2. Сторони розпочинають переговори з укладання нового договору не

пiзнiше, нiж за три мiсяцi до закiнчення строку дiт колективного договору.

5. Порялок внесення змiн та доповнень до договору,

5.1. Змiни i доповнення до договору вносяться за вза€мною згоllою

cTopiH, в зв'язку зi змiнами в законодавствi.
5.2, Сторона, яка iнiцiюс внесення змiн i доповнень до договору,

повiдомляс iншУ сторонУ про початок проведення переговорiв та надсиJIа€

своI пропозицiТ, що сцiльно розглядаються у 10тиденний TepMiH з дня Тх

отримання iншою стороною
5.з. Пiсля проведення переговорiв та досягнення згоди, змlни l

доповнення до колективного договору оформляються у виглядl додатку до

б. Повiдомна ресстраuiя колективного договору.
6.1. Сторони подають колективний договiр на повiдомну реестраuiю ло

I{eHTpy надання адмiнiстративних послуг.
6.2. Повiдомна ре€страцiя договору проводиться з метою забезгlечення

можливостi для врахування Тх умов пiд час розгляду трудових спорiв

iндивiдуальних i колективних, що можуть виникнути за результатами
застосування норм цього колективного договору уповноваженими на те

органами, i засвiдчуе iдентичнiсть примiрникiв i копiй, поданих на

реестрацiю.
6.3. Колективний договiр пода€ться на ре€страuiю в 1му примiрнику.

6.4. Разом з договором на реестрацiю подаються Bci додатки до нього та

протоколи.

РОЗДIЛ I ВИРОБНИЧОЕКОНОМIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ
ТА РОЗВИТОК ОРГАНУ

1,1. Керiвниuтву забезгtечувати прашiвникiв ма"герiальноr,ехнiчними

ресурсами, необхiдними для виконання трудових завдань, норм прашi,

створення належних умов прачi в межах наявних фiнансових pecypciB.

1,2. Сторона трулового колективу повинна сприяl,и змitlненню труловоТ

дисциплiни в колективi, пiдвищенню продуктивностi прачi.

1,3. Bci прачiвнИки ЩепаРтаментУ зобов'язУютьсЯ вживатИ заходiВ щодо

збереження майна, що знаходиться на балансi Щепартаменту.



РОЗДIЛ II ТРУДОВI ВIДНОСИНИ

1,1. Питання трудових вiдносин прачiвникiв регулюсться згiдно з

Кодексом законiв про працю Украiни, законом УкраТни uПро державну
службу> та iнттrими нормативноправовими актами УкраТни.

1 .2. Зобов'язання керiвництва Щепартаменту:
 умови трудового договору не погiршуватимуть становище праuiвникiв,

визначене законодавством i колективним договором;

 не вимагати вiд працiвника виконання роботи, яка не обумовлена
трудовим договором та посадовою iнструкцiсю, з якою службовцi повиннi

бути ознайомленi пiд пiдпис;

 тривzutiсть робочого часу працiвникiв визначаеться вiдповiдно ло
законодавства гIро працю УкраТни з урахуванням особливостей Закону
Украiни uПро державну службу> та iнших нормативноправових aKTiB;

 узгоджувати з трудовим колективом змiни режиму роботи, графiк
вiдпусток праui вникiв;

для виконання невiдкладноТ i непередбаченоТ роботи за письмовим
наказом працiвники з'являються на роботу у вихiднi, святковi та неробочi днi
з компенсацiсю, вiдповiдно до чинного законодавства.

Працiвники  державнi службовцi можуть також бути вiдкликанi iз

rцорiчноТ або додатковоТ вiдпустки у встановленому законодавством порядку,
при цьому невикористана частина вiлпустки надаеться праuiвгtику у буль
який iнший час вiдповiдного року, чи приедну€ться до вiдпуски у наступному

рочi .

Надавати працiвникам вiдпустки за сiмейними обставинами r,а з iнших
поважних причин працiвникам, згiдно з iх заявами, надавати вiдпустки без

збереження заробiтноТ плати тривалiстю не бiльше l5 ка;rендарних днiв на piK.

Надавати працiвникам вiдпустки в порядку i тривалiстю вiдповiдно до
Кодексу Законiв про працю УкраТни, законiв Украiни <l1po вiдпустки>, <ГIро

державну службу>, iнших законiв та нормативноправових aKTiB УкраТни.

надавати працiвникам додаткову вiлпустку iз збереженням середньот
заробiтноТ плати при наявностi eKoHoMiT фонлу опJIати гlраrri у таких випалках:



у разi дня народження працiвника (1 каленларний день);

 свосчасно надавати працiвникам додатковi вiдпустки у зв'язку З

навчанням, творчi та соцiальнi вiдпустки (с,га,гт,i l320 Закону УкраТни кПро

вiдпустки>).

 забезпечити надання працiвникам, якi с донорами, пiльг та гарантiй,

передбачених Законом УкраТни <Про донорство KpoBi та iT компонентiв>,

l .З. Зобов'язання трудового колективу:

 здiйснювати контроль за виконанням положень цього роздlлу,

свосчаснiстю внесення записiв до трудових книжок, виданням наказiв про

прийняття, звiльнення, переведеr"" тlu iншу роботу, змiни в режимi прашi i

вiдпочинку та ознайомленням з цими наказами прашiвникiв;

 разом з керiвництвом Щепартаменту погоджувати 1,а дотримуватись

графiкiв надання вlдпусток.

2. Забезпечення зайнятостi

2 1. Зобов'язання керiвництва:

 забезпечити повну зайнятiсть i використання працюючих вiдповiдно до

професiТ, квал iфiкацiТ;

 забезпечити збереження робочих мiсць у разi скорочення штатiв

шЛяхоМПершоЧерГоВоГоскороЧенНяВаканТнИхПосаД;

 при скороченнi чисельностi або штату прачiвникiв завчасно

iнформувur" прьбспiлку (за наявностi) та праuiвникiв !епартаменту з цього

приводу, unntqr"b з iнформацiсю про причини таких звiльнень, кiлькiсть i

категорiт прачiвникiв, яких це може стосуватися, про строки проведення

звiльнення;

 у разi звiльнення працiвникiв у зв'язку з лiквiдацiсю, реорганiзацiсю,

змiною форми власностi установи, завчасно, не пiзнiше як за три мiсяцi до

намi"у"аъих звiльнень надати профспiлшi (за наявностi) iнформацiю щодо цих

заходiв, включаючи iнформацiю про причини наступних звiльнень, кiлькiсть i

категорiт праuiвникiв, яких це може стосуватися, про термiни проведення

звi_rьнень. а також провести консультацiТ з профспi,llкою (за наявностi) про



 попереджати працiвникiв про Тх можливе вивiльнення вiдповiдно до

ЗаконУ УкраТнИ uПрО державнУ службу>, Колексу законiв про працю УкраТни.

2.2. Зобов'язання трудового колективу:

 здlиснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних

aKTiB з питань прашi та зайнятостi;

 при необхiдностi iнiцiювати проведення спiльних консульташiй iз

адмiнiсiрацiсю з проблем зайнятостi з метою вжиття заходiв для запобiгання

звiльненню, чи зведення Тх кiлькостi до MiHiMyMy, або пом'якшення наслiдкiв

звiльнень;

 контролювати дотримання трудового законодавства з питань трудових

вiдносин та робочого часу;

 органiзовувати семiнари з правового навчання

 сприяти створенню сПРиятливоТ труловоТ

Проводити в колективi виховну роботу з метою:

прачiвникiв;

,

атмосфери в колективi.

 недопушення з боку працiвникiв вчинкiв, не сумiсних з посадовими

обов'язками абО таких, що дискредитують !,епартаменту;

 дотримання правил внутрiшнього службового розпорядку установи;

 забезпечення виконання службових обов'язкiв, визначених роздiлом

функчiонаJIьних повноважень;

 рацiонального використання електричнот та тепловот енергiт, води,

експлуатацiт за призначенням булiвлi та примiщень, технiки, обладнання та

меблiв.

3.Оплата прачi

З. 1. Зобов'язання керiвництва:,

 оплату прачi працiвникiв здiйснювати вiдповiдно до умов чинного

законодавства;

 нарахуВаннЯ працiвнИкам посадовогО окладу, надбавки за вислугу poKiB,

на:бавки за ранг державного службовця та iншi обов'язковi виплати

з:iйснюсться вiдповiдно до вимог чинного законодавсТВа, ПРеМiй i НаДбаВОК,

лл.,:,л_л,,.r то солтl\п\/Dqццо /'гIJI\7t\/пк)rпЦиY



державноi адмiн iстрацiТ,
облдержадмi нiстрацiт вiд

затвердженого
(( ))

наказом !епартаменту освiти i науки
J\b _;202l

)

iз виплати заробiтноТ плати, а при
погашення;

 ЯКЩО ДеНЬ ВИПЛаТИ ЗаРОбiТНОi ПЛаТИ збiгасться з вихiдним, святковимабо нерОбочиМ днем, заробiтнУ платУ виплачуВати напередоднi. ЗаробiтнуплатУ працiвникам за весь час щорiчноТ вiдпустки, У тому числi i частковоТ,виплачувати не пiзнiше нiж за Три днi до початку вiдпустки за заявоюпрацiвника, може бути виплата в iнший строк;

л:_ 
виплачувати працiвникам грошову допомогу при наданнi щорiчноТвtдпустки;

 працiвникам може надаватись матерiальна допомога для вирiшеннясоцiальнопобутових питань у розмiрu*, 
"rrпачених 

законодавством, в межахзатвердженого фонду оплати працi;

 обчислення та виплату надбавки за вислугу poKiB проводитивi:повiдно до законiв Укратни <iпро державну службу>;

 сво€часно нараховувати i сплачувати сдиний соцiальний та iншicTpa,xoBi внески, встановленi чинним законодавством, в повному обсязi,незаlежно вiд фiнансового стану установи;

 скорочення бюджетних асигнувань не може бути пiдставою для]\lеншення заробiтнот плати, та iнших обов'язкових виплат, передбаченихзitконо:авством гарантiй, пiльг i компенсацiй.

!' разi звiльнення з державноТ служ би у зв'язку iз:

 не допускати заборгованостi
наявностi складати графiки if повного

 незгодою державного
зв'язцзi змiною iT iстотних

службовця на проходження державноТ служби у
умов;



ДеРЖаВнОМУ службовцю виплачу€ться вихiдна допомога у розмiрi серелньоТ
мiсячноi заробiтноi плати.

 ПРИ ВИплатi заробiтноi цлати повiдомляти працiвникiв про загальну
суму заробiтноТ плати з розшифровкою за видами виплат, про розмiри i

пiдстави утримань iз заробiтноi плати та про суму заробiтноТ плати, що
належить до виплати (ст. l l0 КЗпП Украiни).

3.2. Труловий колектив зобов'язусться :

Всiляко сприяти адмiнiстрацiI у питаннях дотримання труловоТ
ДИСЦИплiни працiвниками, враховуючи Правила внутрiшньог,о службового
розпорядку.

Компетентно, об'сктивно i неупереджено виконувати посадовi
ОбОв'язки, пiдвищувати piBeHb свосi професiйноТ компетентностi, вiльно
володiти державною мовою.

4.Охорона прачi та здоров'я

4.1. Зобов'язання керiвничтва :

 СТВОрИТИ на кожному робочому мiсцi здоровi i безпечнi умови прашi
вiдповiдно до нормативних aKTiB;

 ОРганiзовувати проведення навчання i iнструктажi з охорони працi ycix
працюючих;

 ЗабеЗпеЧИти використання працiвником лрава вiдмовитися вiд
дорученоi роботи, якщо створилася виробнича ситуацiя, небезпечне для його
життя чи здоров'я;

 ЗабезпеЧити своечасне проведення розслiдувань та облiку нещасних
випадкiв, якi трапилися при виконаннi службових обов'язкiв;

 Не ДОПУСКаТИ до роботи новоприЙнятих прачiвникiв або Ilереtsедених
ДО iНшого вirrдiлу, в тому числi тимчасово, без поr]ереднього iнструктажу з
охорони праui i пожежноТ безпеки безпосередньо на робочому мiсцi;

 iнформувати працiвника пiд час укладання трудового договору пiд
пiдпис про умови працi та наявнiсть на робочому мiсцi, де BiH буле
працювати, небезцечних i шкiдливих виробничих факторiв, якi ще не

УСУНУТО, МОЖЛИвi наслiдки Тх впливу на здоров'я та про права прачiвника на
пiльги i компенсацiТ за роботу в таких умовах;

Не ДОПУСКаТИ до роботи працiвникiв, якi не проЙшли iнструктаж з питань
охорони працi.



4.2. Прачiвник мас право:

 вiдмовитись вiд дорученоТ роботи, якщо створилася виробничаситуацiя, небезпечн€I для його життя чи здоров'я, або дп" оrо"уючих йоголюдей, чи Для виробничого або 
"u"*Ъпrнього середовища. BiHзобов'язаний негайно сповiстити Про це керiвника. За перiод простою зпричин, що виникли не з вини працiвника, за ним зберiгЬсться середнiйзаробiток;

 розiрвати труловий логовiр за власним
виконусться законодавство про охорону Працi, не
колективного договору з цих питань.

бажанням. якщо не
дотримуються умови

с

працi; 
ЗНаТИ i ВИКОНУВаТИ ВИМОГИ нормативноправових aKTiB з охорони

проходити у встановленому законодавством i нормативними актамиорядку перiодичнi медичнi огляди.g

4.4. Труловий колектив зобов'язусться :

 дотримуватись вимог законодавства про охорону працi;

у разi загрози життю або здоров'ю працiвникiв вимагати вiдадмiнiстрацii негайного припинення робiт на робочих мiсцях, на час,необхiдний для усунення загрози життю або здоров'ю працiвникiв;

з адмiнiстрацiею розглядати на зборах трудового колективу питаннястану охорони працi, обговорювати випадки порушення правил технiкибезпеки,

4.3. Працiвник зобов'язу€ться:

 пiклуватись про особисту безпеку i здоров'я, а також
здоров'я оточуючих людей у процесi виконанr" було"ких робiтперебування на територiТ установи ;

5. Вiдповiдальнiсть CTopiH, вирiшення спорiв.
5,1. У випадку невиконання чи неналежно'.о виконання

передбачених Цим д9.9вором, Сторони несуть вiдповiдальнiсть
до вимог чинного законодавства.

5.2. Суперечки мiж сторонами вирiшуються
законодавством УкраТни.

безпеку i

або пiд час

обов'язкiв,
вiдповiдно

в порядку, встановленому

5.3 Притягнення до дисциплiнарноi, адмiнiстративнот чи кримiнальнот
ВiДПОВiДаЛЬНОСТi Не ВИКЛЮчас цивiльноТ, матерiальнот чи iнтllих пипiр



6. Прикiнцевi . положення
6.1 . Строк дiТ цього договор у оо ,r,r/ ". /rа'lr@024р.

76.2. Змiни i доповнення до цього договору протягом його дti можуть
вноситися лише за вза€мною згодою cTopiH.

6.3. Контроль за виконанням договору здiйснюсться безпосередньо
Сторонами чи уповноваженими ними представниками за обумовленою
Сторонами згодою (в письмовiй або уснiй формi).

6.4. Сторони, якi пiдписали цей колективний договiр, щорiчно, не

пiзнiше l5 сiчня, звiтують про його виконання.

Т.в.о. директора Щепартаменту Уповноважений представник трудового
освiти i науки ЖитомирськоТ колективу Щепартаменту освiти i науки
обласноТ державноТ адмiнiстрачii ЖитомирськоТ обласноТ державноТ

1

адмiнiстрацiТ

ИФ;4Н.е. Оси,'ович а Л.М. Прищепа

,, # ,, Аkа{/ 2О2l року ,, /Э ,, !,её//с" 2O2l року
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