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1. зАгАльнI положЕння

1.1. Цей Колективний договiр (далi ,Щоговiр) укладено мiж

Ддмiнiстрацiею Управлiння ,.Щержавного агентства мелiорацii та рибного

господарства у Житомирськiй областi (далi Адмiнiстрацiя) в особi в,о,

начiшьника павлюка BiKTopa Олексiйовича, з однiсi СТОРОНИ, Та ТРУДОВИМ

колективом Управлiння, В особi Уповноваженого представника трудового

колективу Бондарчука IBaHa Юрiйовича (далi  Уповноважений представник), з

другоi сторони, а р€вом  Сторони,

1.2. ,ЩоговiР укладений з метоЮ реryлювання соцiальнотрудових

вiдносин, посилення соцiалъного захисту працiвникiв Управлiння, i включас

зобов'язання CTopiH, що його укл€ши, щодо створення умов для пiдвищеннJI

ефективностi роботи, реалiзацii на цiй ocHoBi професiйних,трудових i соцiально

економiчних прав та iHTepeciB прачiвникiв,

Положення i норми,Щоговору розроблено на ocнoBi Закону Украiни кПро

державну службу>, КЗпП Украi'ни, Закону Украiни кПро колективнi договори i

угоди)), iнших законодавчих aKTiB.

1.3. Сторони визнають повноваження одна одноi i зобов'язуються

дотримув агиая принципiв соцiального партнерства: паритетностi

представництва, рiвноправностi CTopiH, взасмноi вiдповiдальностi,

конструктивностi та apryMeнToBaHocTi при проведеннi переговорiв

(консультацiй) щодо укладення ,щоговору, внесення змiн i доповнень до нього,

вирiшення Bcix питань, що е предметом,Щоговору,

1.4. ,,Щоговiр укладений на 202|202з роки i дiе до укладення нового

договору. Щоговiр набувае чинностi з дня його пiдписання представниками

CTopiH за умови ухв.tлення загальними зборами трудового колективу (ст. 9 зу

пПро колективнi договори i уголи>>).

1.5. Положення цього договору пошLIрюються на Bcix працiвникiв

управлiння i е обов'язковими як для Ддмiнiстрацii, так i для працiвникiв,

1.6. Сторони визнають договiр нормативним актом, його норми i

положення дiють безпосередньо i е обов'язковими для виконання

Адмiнiстрацiею та працiвниками Управлiння,

1.7. Прийнятi державою законодавчi i нормативноправовi акти, що

забезпечують бiльш високi гарантii нiж передбаченi ,щоговором, мають



прiоритет перед вiдповiдними положеннями Щоговору. Сторони зобов'язуються

Протягом мiсяця з дня вступу в дiю законодавчого чи нормативного акту вносити
вiДповiднi змiни до Щоговору. Рiшення про запровадження цих змiн чи

ДоПовнень приЙмаеться спiльним рiшенням Адмiнiстрацii та Уповноваженим
представником.

1.8. Щоговiр зберiгае чиннiсть протягом строку, на який його укладено, а

також у випадках:

змiни складу, структури, найменування органу, змiни роботодавця,
який представляс iнтереси управлiння ;

реорганiзацii управлiння;

у разi змiни нач€Lдьника Управлiння.
1.9. Змiни i доповнення до Щоговору вносяться у зв'язку зi змiнами

законодавства, з iнiцiативи CTopiH та у вiдповiдностi до ст.14 ЗУ <Про

колективнi договори i угодю>.
1.10.Пропозицii кожноТ iз CTopiH, щодо змiн i доповнень розглядаються

зборами трудового колективу.

2.Органiзацiя працi. Забезпеченця зайнятостi.

Зобов'язацня Адмiнiстрацii::
2.1. Ефективно органiзовувати працю працiвникiв, створювати умови дJuI

зростання продуктивностi працi, забезпечувати трудову i виробничу дисциплirгу.
2.2. Створити необхiднi умови та забезпечити працiвникiв спецодягом та

матерiальнотехнiчними ресурсами, необхiдними для виконання виробничих
завдань, норм працi й створенню вiдповiдних умов працi:

2.2.|. для вiддiлу охорони водних бiоресурсiв (рибоохоронний патруль) 

лiтнiм та зимовим спецодягом, шевронами, шапками, бiноклями, табельною
вогнеп€Lпьною зброею та спецзасобами (газовi балончики), а також
транспортними та плавзасобами, п€UIивномастильними матерiалами,
комп' ютерною та офiсною технiкою, меблями, канцелярськими виробами;

2.2.2 для вiддiлу iхтiологiI та реryлювання рибальства  лiтнiм спецодягом,
шевронами, комп'ютерною та офiсною технiкою, меблями, канцелярськими
виробами.

2.3. Створити умови для н€Lлежноi виконавчоi дисциплiни, полiпшувати
програмне забезпечення, що використовуеться в комп'ютернiЙ технiцi при
виконаннi завдань.

2.4.Приймати рiшення з питань, що стосуються змiн в органiзацii працi,
ТрУДоВих, соцiальноекономiчних прав та iHTepeciB працiвникiв за погодженням з



уповноваженою особою вiд трудового колективу з дотриманням вимог чинного
законодавства.

2.5.Сторони зобов'язуються :

 спiльними дiями сприяти стабiльнiй роботi та розвитку установи,
пiдвищення ефективностi iT дiяльностi, як головного джерела добробуry cTopiH; оперативно вживати заходiв, щодо запобiгання виникненню
iндивiдуальних та колективних трудових спорiв(конфлiктiв), прагнути вирiшення
ycix розбiжностей шляхом переговорiв та консультацiй, узгоджув€UIьних
процедур;

2.7. Всryп на державну службу, просування державного
службi здiйснюеться з урахуванням професiйноi KoMпeTeHTHocTi .

вищоi посадИ за резулЬтатамИ конкурсУ вiдповiдно до Закону
державну службу> вiд 10 грудня 2015 року м889Vш.

2,8,Про змiну iстотних умов працi повiдомляти письмово працiвника
(ЛеРЖаВНОГО СЛУЖбОВЦЯ) Не пiзнiше як за 30 календарних днiв до змiни iстотних
умов державнот служби, kpiM пiдвищення заробiтноi плати.

2,9, При вивiльненнi працiвникiв за скороченням штатiв(п 1 .ст.40 КЗпПУ) : здiйснювати звiльнення лише пiсля використання ycix можливостей
забезпечити ix роботою на iншому робочому мiсцi, враховуючи переважне право
на з.Lлишення на роботi, передбачене законодавством про працю;

 виплачувати державним службовцям,що звiльняються зг.пl,п.1.1 cTaTTi 87
закону <про державну службу> вихiдну допомогу у розмiрi двох
середньомiсячних заробiтних плат;

 при звiльненнi за пунктами I,2,6 ст40 КЗпПУ, виплачувати працiвнику
вихiдну допомогу у розмiрi, не меншому середнього мiсячного заробiтку, у разiпризову або вступу на вiйськову службу, направлення на €Lльтернативну
(НеВiЙСЬКОВУ) СЛУЖбУ (пункт 3 cTaTTi 36 КЗпПУ)  у розмiрi двох мiнiмальних
заробiтних плат.

2,10.У перiод появи передумови скорочення штату, не
коцкурси на заняття вакантних посад державних службовцiв та не
BaKaHTHi посади нових працiвникiв.

2. 1 l.вреryлювати питання забезпечення зайнятостi працюючих,
недопущення безпiдставного скорочення чисельностi працiвникiв i робочих
мiсць, у тому числi шляхом:

У разi виникнення iндивiдуальних або колективних спорiв(конфлiктiв)
вирiшувати ik шляхом переговорiв та вiдповiдно до чинного законодавства.

2,6, З метою пiдвищення ефективностi працi здiйснювати професiйне
навчання та пiдвищення квалiфiкацii державних службовцiв;

службовця по

шляхом заняття

УкраiЪи << Про

оголошувати

приймати на



 першочергового скорочення вакансiй;
 перерозподiлу посадових обов'язкiв та обсягiв роботи працiвникiв мiж

структурними пiдроздiлами Управлiння.

2.2. У повноважений представник зобов' язу€ться :

2.2.|. проводити роботу з виховання у працiвникiв дбайливого ставлення до
майна установи;

2.2.2. органiзовувати збiр та узагальнення пропозицiй працiвникiв з питань
полiпшення виконання завдань, своечасно доводити ik до вiдома Адмiнiстрацii,
добиватися ik реалiзацii та iнформувати працiвникiв про вжитi заходи;

2.3. Члени трудового колективу зобовrязуються:
2.з.|.Нести персонzLльну вiдповiдальнiсть за виконання посадових обов'язкiв

та поставлених завдань.

2.З.2.УтРимуватИ В порядкУ робоче мiсце, бережливо ставитися до
державного майна, вживати заходiв, щодо запобiгання нанесенню збиткiв майну
управлiння.

2.3.З.Щодержуватися технiки безпеки, виробничоI caHiTapii, гiгiени працi,
протипожежноi безпеки, правил внутрiшнього трудового розпорядку управлiння.

2.З.4.Щотримуватися умов енерго та ресурсозбереження, виконувати
завдання, визначенi у наказах ,розпорядженнях нач€шьника управлiння щодо
eKoHoMiT матерiальних pecypciB.

2.з5.Щержавнi службовцi та працiвники управлiння зобов'язуються
виконувати вимоги цього Колективного договору, ocHoBHi обов'язки державного
службовця, передбаченi статтею 8 Закону Украiни uПро державну службу>, не
допускати дiй та вчинкiв, що порочать державних службовцiв, працiвникiв чи
дискредитують управлiння.

3.трудовI вцносини

Зобов'язання АдмiнiстрацiТ:
3.1. БудУвати трудовi вiдносини з працiвниками згiдно з Кодексом законiв

про працю Украiъи, Законом Укратни <про державну службу>, Положенням про
управлiння ffержавного агентства мелiорацii та рибного господарства у
ЖитомирськiЙ областi та iншими нормативноправовими актами УкраiЪи.

з2. При прийомi на роботу Адмiнiстрацiя зобов'язана ознайомити
працiвника з посадовою iнструкцiею, правилами внутрiшнього службового
розпорядку, що дiють в Управлiннi, iншими внутрiшнiми документами, якi



\

мають вlдношення до функцiонапьних обов'язкiв працiвника та колективним
договором.

з,з, Адмiнiстрацiя i працiвники зобов'язуються виконувати умови
укладеного Трудового !оговору. У зв'язку з цим Адмiнiстрацiя не мае права
вимагати вiд працiвникiв виконання роботи, не обумовленоi у Трудовому
!оговорi та посадовою iнструкцiею.

3,4, Розiрвання Трудового Щоговору без згоди працiвника допускаеться
лише у випадках, передбачених ЗУ <Про державну службу> та ст. з6, з7, 4о, 4|
КЗпП УкраiЪи i в iнших випадках, передбачених законодавством УкраiЪи за
погодженням з Представником.

3,5, !о умов Трудового Щоговору може бути включене випробування з
метою перевiрки вiдповiдностi працiвника роботi, що доручаеться.
випробування повинно бути вк€шано в трудовому договорi, вiдсутнiсть його
ОЗНаЧаС, ЩО ПРаЦiВНИК ПРИЙНЯТИй беЗ випробування. TepMiH випробування не
може перевищувати шести мiсяцiв. При незадовiльному результатi випробування
Адмiнiстрацiя ма€ право до закiнчення TepMiHy випробування розiрвати
Трудовий [оговiр з працiвником, попередивши його про це у письмовiй формi не
пiзнiше нiж за ciM календарних днiв з поясненням обставин, що ст€UIи пiдставою
для визнання цього працiвника, таким що не пройшов випробування.

3,6, У зв'язку з потребами служби державний службовець за рiшенням
начальника Управлiння може бути залишений на державнiй службi пiсля
досягнення 65рiчного BiKy за його згодою. Рiшення про продовження строку
перебування на державнiй службi приймаеться керiвником щороку, €Lле не бiльш
як до досягнення державним службовцем 70рiчного BiKy.

З,6, СторонИ визнаютЬ, Що пiдвищення квалiфiкацii i перекв€Lлiфiкацiя
працiвника повиннi проводитися не тiльки виходячи з iHTepeciB державноТ
служби, але i з потреб особистого зростання працiвника. Сторони домовилися,
що працiвник мае право пiдвищувати свою квалiфiкацiю за рахунок роботодавця
з перiодичнiстю не рiдше, нiж раз в 3 роки з повною компенсацiею витрат.

з.7. Узгоджувати з Уповноваженим представником змiни режиму роботи,
графiк вiдпусток працiвникiв.

3.2. Уповноважений представник зобов'язу€ться:
з,2,|, ЗдiйснюватИ контролЬ за виконанням положень цього роздiлу,

сво€часнiстю вцесення записiв до трудових книжок, виданням наказiв про
прийняття, звiльнення, переведення на iншу роботу, змiни в режимi працi i
вiдпочинку та ознайомленням з цими наказами працiвникiв.



З.2.2. Надавати працiвникам безкоштовну правову допомогу та консультацii
З Питань законодавства. Представля,ги та вiдстоювати ik права у вiдносинах з

Адмiнiстрацiею.

З.2.З. Разом з Адмiнiстрацiею погоджувати графiки надання вiдпусток.

4. оплАтА прАцI

4.1. Оплата працi державних службовцiв здiйснюсться вiдповiдно до
Закону УкраТни <Про державну службу> вiд 10.12.15p. NI889VIII, постанови
КабiНеТУ MiHicTpiB УкраТни < Питання оплати працi працiвникiв державних
ОРГаНiВ>> вiд 18.01.2017p.J\bl5, Положення про застосування стимулюючих
ВиПлат державним службовцям, затверджене постановою КМУ вiд
18.01.17р.}Ф15, iншими нормативно  правовими актами.

4.2. Оплата працi працiвникiв, якi виконують функцii з обслуговування
ЗДiЙснюеться вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни <<Питання

оплати працi працiвникiв державних органiв>> вiд 18.01.2017р. J\Ъ15.

4.3. Оплата працi iнших працiвникiв Управлiння здiйснюсться у
вiдповiдностi до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни JФ 1298 вiд 30.08.2002

РОКУ кПро оплату працi працiвникiв на ocHoBi единоi тарифноi сiтки розрядiв та
КОефiЦiСнтiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих
галузеЙ бюджетноi сферп зi змiнами, Наказу вiд 2З.03.2021 Ns 609
MIHICTEPCTBA РОЗВИТКУ ЕКОНОМIКИ, ТОРГIВЛI ТА СIЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАiНИ пПро умови оплати працi робiтникiв, зайнятих
ОбслУговуванням органiв виконавчоi влади, мiсцевого самоврядування та iх
ВИКОНаВчиХ органiв, органiв прокуратури, сулiв та iнших органiв> зi змiнами та
доповненнями.

4.4. Працiвникам виплачусться заробiтна плата за першу половину мiсяця
(аВаНС) до 16 числа, заробiтна плата за друry половину мiсяця до останнього
числа мiсяця, вiдповiдно до Закону Украiни вiд 2З.09.10р. }lb 2559 VI. При
ЦЬОМУ ПершоЮ половиною мiсяця вважаються 15 календарних днiв з 1го до 15

ГО ЧИСЛа, а другою половиною  з 16го до останнього числа, промiжок часу мiж
виплатами не повинен перевищувати 16 календарнихднiв.

Розмiр заробiтноi плати працiвника за першу половину мiсяця (аванс)

становить не менше оплати за фактично вiдпрацьований час iз розрахунку
ПОСаДоВого окладу з урахуванням надбавок та доплат до посадового окладу.

4.5. Штатний розпис Житомирського рибоохоронного патруля
ЗаТВеРДЖУсТЬся Головою Щержавного агентства мелiорацii та рибного
ГОСПОДаРСтва УкраIни або Його заступником. РозгорнутиЙ штатний розпис (з



урахуванням тарифних розрядiв, рангiв державних службовцiв, посадови

окладiв, надбавок та доплат до них) затверджусться начаJIьником Управлiння.

4.6. Розмiри посадових окладiв працiвникiв Управлiння визначенi н

ocHoBi постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни Jф |298 вiд 30.08.2002 року <Пр

оплату прачi працiвникiв на ocHoBi Сдиноi тарифноi сiтки розрядiв т

коефiцiентiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окреми

г€Lлузеи оюджетноi сфери>> та Наказу вiд 2з.0з.2021, J\b 609 MIHICTEPCTB,

РОЗВИТКУ ЕКОНОМIКИ, ТОРГIВЛI ТД СIЛЬСЬКОГО ГОСПОДДРСТВ,

укрдiни <про умови оплати працi робiтникiв, зайнятих обслуговування

органiв виконавчоТ влади, мiсцевого самоврядування та iх виконавчих органil

органiв прокуратури, сулiв та iнших органiв> зi змiнами. ,Щоплати та надбавк

до посадових окладiв працiвникам Управлiння встановлюються нач€Lпьнико

Управлiння згiдно з Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiнИ М |298 Bi

30.08.2002 року зi змiнами, НаказУ вiд 23.0з.202l Jф 609 MIHICTEPCTB.

РОЗВИТКУ ЕКОНОМIКИ, ТОРГIВЛI ТД СIЛЬСЬКОГО ГОСПОДДРСТВ

укрдiни кпро умови оплати прачi робiтникiв, зайнятих обслуговування

органiв виконавчоi влади, мiсцевого самоврядування та iх виконавчих органi

органiв прокуратури, судiв та iнших органiв> зi змiнами тапостановою Кабiнеl

MiHicTpiB УкраiЪи Ns15 вiд 18.01 .201,7р.

4.7. Працiвникам Упръвлiння установлюються надбавки згiдно Закоr

УкраТни <Про державну службу), Постанови КМУ J\b15 вiд 18.01.2017р, п.3 пп

Постанови кму Jф129B, Наказу вiд 23.0з.2021 N9 609 MIHICTEPCTB

РОЗВИТКУ ЕКОНОМIКИ, ТОРГIВЛI ТД СIЛЬСЬКОГО ГОСПОДДРСТВ

укрдiни <про умови оплати працi робiтникiв, зайнятих обслуговуванн,

органiВ виконавЧоТ влади, мiсцевого самоврядування та ix виконавчих органi

органiв прокуратури, сулiв та iнших органiв> в розмiрi до 50 вiдсотк

посадового окладу.

4.8. Bci умови премiювання працiвникiв Управлiння викладаються

положеннi про премiювання, яке затверджуеться вiдповiдним нак€во

начаJIьника Управлiння.

4.9. Матерiальна допомога працiвникам Управлiння на оздоровлення ,

вирiшення соцiальнопобутових питань виплачуеться в межах затверджено1

фонду оплати працi у розмiрi середньомiсячноi заробiтноi пЛаТИ ПРаЦiВНИl

(постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09.03.06 Jft 268).

4.10. Щержавним службовцяьс Управлiння (KpiM начапьника, заступни

начаJIьника  начапьника вiддiлу), установлюються виплати:

 за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язl

тимчасово вiдсутнього державного службовця, у розмiрi 50 вiдсоткiв посадово



окJIаду тимчасово вiдсутнього державного службовця;
 за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язкiв зz

вакантною посадою державноi служби, пропорцiйно додатковом)
навантаженню за рахунок економii фонду посадового окладу за вiдповiдноrc
посадою.

4,1 1.щержавним службовцям щомiсячно виплачуеться надбавка за вислуry
pokiB на державнiй службi на piBHi 3 вiдсоткiв посадового окладу державного
сrryжбовця за кожний календарний pik стажу державноi служби, аJIе не бiльше
нiж 50 вiдсоткiв вiд посадового окладу.

4,12, !ержавним службовцям, iз фо"ду eKoHoMii заробiтноТ плати
надасться матерiальна допомога для вирiшення соцiальнопобутових питань, в
порядкУ визначеному Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи, вiдповiдно до ст. 54 Закону
Украiни пПро державну службу> та грошова допомога при наданнi щорiчноi
основноi вiдпустки у розмiрi середньомiсячноi заробiтноi плати працiвника,
вiдповiдно до ст. 57 Закону УкраiЪи uПро державну службу>.

4,8, Працiвникам Управлiння (водiю автотранспортних засобiв,
прибиральнику службових примiщень, сторожам) iз фонду eKoHoMii заробiтноТ
платИ надаеться матерiальна допомога в розмiрi середнъомiсячного заробiтку,
вiдповiдно до Наказу вiд 2з.0з.2021 N; 609 MIHICTEPCTBд розвиткуЕкономIки, торгIвлI тА сIльського господАрствд укйй,,"*
умови оплати працi робiтникiв, зайнятих обслуговуванням органiв виконавчоi
влаци, мiсцевого самоврядування Taik виконавчих органiв, орЙнiв прокуратури,
судiв та iнших органiв>> зi змiнами та доповненнями.

4,13,ПреМiюваннЯ державних службовцiв, працiвникiв, якi виконують
фУНКЦiiЗ ОбСЛУГОВУВання та iнших працiЬникiв Управлiння здiйснюеться в межах
фонду оплати працi, затвердженого в кошторисi доходiв i видаткiв управлiння,наказом нач€Lпьника Управлiння, у вiдповiдностi до затвердженого ним
Положення про премiювання.

премiювання державних службовцiв Управлiння може бути проведено за
пiдсумкамИ роботИ за мiсяць та за результатами щорiчного оцiнювання
службовоi дiяльностi.

Премiювання працiвникiв, якi виконують
працiвникiв управлiння може бути проведено за
вiдповiдно до особистого внеску працiвника в
Управлiння.

функцiТ з обслуговування та
пiдсумками роботи за мiсяць,
заг€Lльний результат роботи

кошти на виплату премiй, розмiр матерiальнот допомоги, встановлення
надбавок визначити виходячи з фiнансових можливостей поточного року в
порядку, передбаченому нормативними актами.

4,14,Розмiр заробiтноi плати працiвника за повнiстю виконану (годинну)
норму працi не може бути нижчим за розмiр мiнiмальноi зарплати.



я*що нарахована заробiтна плата працiвника, який виконав мiсячну нормпрацi, € нижчою за законодавчо встановлений розмiр мiнiмальноi заробiтн<плати проводити доплату до рiвня мiнiмальноi заробiтнот плати, яквиплачуеться щомiсячно одночасно з виплатою заробiтноi плати.
4.15.забезпечити виплату заробiтнот плати за перiод перебування

вiдпустЦi не пiзнiше, нiЖ в денЬ iT початКу за умоВи своечаСногО (за два rr*"i д,вiдпустки) подання до головного спецiалiста з питань персонzшу державнослужби вiдповiдноТ заяви про вiдпустку.
4,16,Заохочувати державних службовцiв за бездоганну та ефективн;

державнУ службу, за особлИвi заслуги вiдповiдно до cTaTTi 5з Закону Украiни
о Про державну службу>.

4.17.{жерелом фiнансування фонду оплати працi € кошти державног(бюджету.

5. ТРИВАЛIСТЪ РОБОЧОГО ЧАСУ, РЕЖИVI ПРАЦI
тА вrдпочинку

Зобов Оязання Адмiнiстрацii:

5,1, Режим робочого,часу в Управлiннi визначасться Правиламивнутрiшнього службового розпорядку, розробленими i затвердженими на
заг€Lпьних зборах трудового колективу ( Щодаток 1).

5,2,В Управлiннi застосову€ться п'ятиденний робочий тиждень з двомавихiдними днями, Початок роботи встановлюеться о 900 годинi ранку, перервана обiд  з 1З00 до 1З45 години, кiнець роботи  о 1800 годинi, в п'ятницю
кiнець роботи  о 1645 годинi. Напередоднi святкових та неробочих днiвтривалiсть роботи працiвникiв скорочу€ться на одну годину.

5,3,за угодою мiж працiвником i начальником Управлiння може
встановлюватися як при прийняття на роботу, так i згодом неповний робочийдень або неповний робочий тиждень для вагiтноi жiнки, жiнки яка мае дитинуBiKoM до 14ти poKiB або дитину з iнвалiднiстю, у тому числi , що знаходиться
пiд опiкуванням' або здiйснюе догляд за хворим членом сiм'i вiдповiдно домедичного висновку.

5,3.тривалiсть робочого часу працiвникiв Управлiння не може
перевиц{увати 40 годин на тиждень..

5.4.!ержавнi службовцi lддlлуч. i.,дlчу,д\gDltl чJlу.кUUБцl вlДДlЛУ оХорони воДних бiоресурсiв
кРибоохоронний патруль) працюють по графiку змiнностi. Якщо графiкомзмiнностi працiвникiв передбачена робота в нiчний час, то ii тривалiсть

вiддi



ВКJIЮЧа€ТЬСЯ ДО ТРИВ€LЛОСТi РОбОТИ ПРаЦiвника. Компенсацiею роботи в таки
Yмовах е доплата за роботу в нiчний час з 22.ОО до 06.00 години. При цьому так
доплата здiйснюСться за фактичнО вiдпрацЬованi години у нiчний час у розмiр
не нижче 20Yо годинноi тарифноI ставки (посадового окладу).

5.5. Залучати працiвникiв до роботи у вихiднi (неробочi) днi лише I

виняткових випадках за ix згодою Робота у вихiдний день мож(
ко},1пенсуватися, за згодою cTopiH наданням iншого дня вiдпочинку на пiдстав
зчuIви чи у грошовiй формi у подвiйному розмiрi (cTl07 КЗпПУ). Залучення дс
роботИ У вихiдниЙ денЬ оформлюеться накЕвом iз зазначенням способ1
компенсацiт, що встановлюеться за взаемною згодою роботодавця та працiвника
Якщо працiвнику надасться вiдryл то в наказi вкЕlзуеться день вiдпочинlсу,
працiвник немае права обрати день вiдгулу без погодження з безпосереднiм
керiвником та згоди нач€Lльника управлiння.

5,6, За роботу у святковi i неробочi днi (ст. 107 КЗпПУ) оплачувати у розмiрi
одинарноi годиннот ставки зверх окладу, якщо робота у святковий i неробочий
день проводилась у межах мiсячноi норми робочого часу , i в розмiрi подвiйноi
годинноi ставки зверх окладу, якщо робота провадилася понад мiсячну норму.
За бажанням працiвника, який працював у святковий i неробочий день, KpiM
подвiйноi оплати йому також може бути надано iнший день вiдпочинку, що не
оплачуеться i е вихiдним дней. Надання iншого дня вiдпочинку не передбачас
замiни пiдвищеноi оплати за роботу у святковi або неробочi днi.

5.7. Фактичне виконання робiт у вихiдний день, нiчний час
пiдтверджуеться планнаказами, записами в службовому щоденнику,
скJIаденими адмiнiстративними проТоколами, актами перевiрок, подорожнiми
листами та рапортами встановленого зр€вка про резулътати проведення
рибоохоронних рейдiв.

5,8,Щля Bcix працiвникiв Управлiння здiйснюеться пiдсумов аний облiк
робочого часу. облiковим перiодом € к€Lлендарний piK. Нuдуро"ною роботою
при пiдсумованому облiку робочого часу с робота понад встановлену тривалiсть
робочого часу за облiковий перiод.

5,9,право на щорiчну основну та додаткову вiдпустку повноi трива.llостi в
перший pik роботи настае через шiсть мiсяцiв безперервноiроботи в Управлiннi.
Щорiчнi вiдпустКи повноi трив€UIостi до закiнчення перших шести мiсяцiв
безперервнот роботи надаються в окремих випадках згiдно з чинним
законодавством.

5,10, {ержавним службовцям надаеться щорiчна основна оплачувана
вiдпустка тривалiстю 30 календарних днiв, якщо законом не передбачено бiльш
тривалоi вiдпустки, з виплатою грошовоi допомоги у розмiрi середньомiсячноi



заробiтноi плати.

BciM iншим працiвникам тривалiстю не менше 24 календарних днiв зi
вiдпрацьований робочий piK, який обчислюеться з дня прийняття на роботу.

5,1 1,щорiчна вiдпустка переноситься на iнший перiод або продовжуетьс,
в разi тимчасовоi непрацездатностi працiвника, засвiдченот у встановленом)
порядку.

5,12,черговiсть надання вiдпусток на поточний pik встановлюеться нс
пiзнiше 05 сiчня Адмiнiстрацiсю за погодженням з Уповноваженим
предстаВником. З графiком надання вiдпусток пiд розпис ознайомлюються Bci
працiвники.

5, 13,!ержавним службовцям надаеться додаткова оплачувана вiдгryстка
один к€tлендарний день за кожний pik державноi служби пiсля досягненнrI
п'ятирiчного стажу державноТ служби, але не бiльш як 15 к€Lлендарних днiв.

!ержавним службовцям та працiвникам Управлiння надаеться додаткова
щорiчна оплачувана вiдпустка:

одномУ з батькiВ, що працюють i мають двох або бiльше дiтей BiKoM
до 15 poKiB або дитинуiнвалiда, або якi усиновили дитину, одиноким матерям,
батькам, якi виховують дитину без MaTepiB (у тому числi й у разi трив€rлого
перебування MaTepi в лiкув€шьному закладi), а також особам, якi взяли дитину пiд
опiку,  10 календарних днiв беi урахування святкових i неробочих днiв.

За наявностi кiлькох пiдстав для надання додатковоi оплачуваноi
вiдпустки заг€шьна тривалiсть вiдпустки  17 календарних днiв згiдно iз ст. 19
Закону Украiни <Про вiдпусткп>.

5,14,Тривалiсть основноТ та додатковоТ вiдпустки для осiб, яких вiднесено
до постражд€tлих внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи, встановлюеться
ВiДПОВiДНО ДО ЗаКОНУ УКРаiЪИ ,,Про статус i соцiальний захист громадян, якi
постражд€чIи внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи''.

5,15,за сiмейними обставинами та з iнших причин працiвнику може
НаДаВаТИСЯ За ПОГОДЖеННЯМ CToPiH ВiДПУСтка без збереження заробiтноi плати увiдповiдностi до ст.ст.25,26 Закону УкраIни ,,Про вiдпустки''.

5,16,Працiвникам, З? ik заявою, надаеться додаткова вiдпустка iз
збереженням заробiтноi'плати при наявностi eKoHoMiT фонду оплати працi у таких
випадках:

 батьковi при народженнi дитини; шлюбу працiвника або його дiтей, cMepTi
подружжя або близьких родичiв  3 календарнi днi, починаючи з дати настання
подii;

5,17, Щорiчна вiдпустка на прохання працiвника може бути подiлена на
частини будьякоi тривалостi за умови, що основна iT частка складае не менше 14



каJIендарних Днiв. За бажанням працiвника виплачувати йому грошову

::У"1]::1Т:,,11_::::Т"' 
ЩОРiЧЛОi ВiДПУСтки(при умовi,що тривалiсть фактичнонаданих працiвниковi щорiчноi ocHoBHoi i додатковоi вiдпусток не повинна бутименшою, нiж 24 к€Lлендарних днi).

5.18. {ержавнi
додатковоТ вiдпустки

службовцi можуть бути вiдкликанi iз щорiчноi або
за ix згодою, вiдповiдно до ст. б0 Закону Украiни <Про

l

I

I

l

i

I

l

I

державну службу>>. При цьому, частина невикористаноi вiдпустки загIогодженням з Адмiнiстрацiею надаеться державному службовцю у будьякийчас вiдповiдного року чи присднуеться до вiдпустки в наступному роцi .5,19, Bci випадки звiльнення працiвникiв попереднъо узгоджуються зуповноваженим представником, okpiM випадкiв звiльненням працiвникiв завласним бажанням та за згодою cTopiH.
5,20,забезпечувати постiйний контроль за дотриманням законодавствапитань режиму робочого часу Й вiдпочинку,трудових вiдносин,органiзацii

нормування працi.

Члени трудового коллективу зобовrязуються:
5,2 1,Виконувати поставленi перед non"nr""o' завдання.
5.22.Виконувати якiсно та в строк накази, доручення та розпорядженнякерiвництва.

5, 2з,поважати iндивiдуальнi права один одного, дотримув атисягрудовот
(службовоi) та виконавчоi дисциплiни.
5,24,Пiдтримувати порядок i чистоту на робочих мiсцях.

б.охоронА прАцr

Обовrязки Адмiнiстрацii:
1, Розробляти i затверджувати положення, iнструкцii, iншi нормативнi

документи з охорони працi в межах свосi компетенцii та чинного законодавства,забезпечувати ними працiвникiв.
2, Призначати посадових осiб, якi забезпечують вирiшення питань,пов'язаних з охороною працi, визначати ixHi функцiональнi обов'язки i права,проводити ix навчання. Передбачити при формуваннi кошторису видатки наохорону працi з урахуванням фiнансових можливостей Управлiння тавикористовувати цi кошти на зазначенi цiлi.з, Здiйснювати контроль за дотриманням працiвниками вимогнормативних документiв з охорони працi, правил внутрiшнього службового



розпорядку.
4. Розробляти та виконувати заходи

роботи в осiнньозимовий перiод.

5. Забезпечувати працiвникам безпечнi
вiдповiдно до встановлених норм спецодягом
захисту.

6. Не допускати
попереднього iнструктажу

роботидо

з

безпосередньо на робочому мiсцi.
7, ознайомити Bcix працiвникiв Управлiння з iнструкцiсю з охорони

працi < Про захист пiд час епiдемiт корона BipycHoT хвороби CovIDl9>

охорони працi, запобiгання випадкам виробничого травматизму, професiйних
захворювань i аварiй.

9, У разi настання нещасного випадку з працiвниками пiд час виконанIuI
ними службових обов'язкiв за накz}зом нач€шьника Управлiння створюеться
вiдповiдна комiсiя, яка дiе на пiдставi <ПорядкУ розслiдування та облiку
нещасних випадкiв, професiональцих захворювань та аварiй на виробництвi>>
вiдповiдно до Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1 7.04.2ll9p. Nч ЗЗ7.

10. Вiдшкодування шкоди, яка була спричинена працiвнику
пошкодженням його здоров'я внаслiдок нещасного вицадку на виробництвi, в
тому числi cTpaxoBi виплати в разi cMepTi постражд€UIого, щомiсячнi cTpaxoBi
виплати та iншi витрати на вiдшкодування шкоди здiйснюються в установленому
законодавством порядку.

11. Забезпечити комплектацiю аптечок необхiдними медикаментами не
рiдше разу на квартЕtл.

|2, У разi необхiдностi, за рiшенням керiвника впроваджувати
ДИСТаНЦiЙНУ фОРМУ РОбОТи При використаннi iнформацiйнокомунiкацiйних
технологiй(ч. 1 ст.60 КЗпПУ)

13. Адмiнiстрацiя не мас права вимагати вiд працiвника виконання
роботи не передбаченоi колективним договором та посадовою iнструкцiею.

Обов'язки працiвникiв Управлiнця:
1. Знати та виконувати вимоги нормативних aKTiB з

користуватися засобами iндивiдуального захисту; правила
машинами, механiзмами, устаткуванням та iншими засобами виробництва.

2. Щотримуватися правил внутрiшнього службового розпорядку.
з. Вживати заходи для лiквiдацii ситуацiт, яка створю€ загрозу життю чи

охорони

щодо пiдготовки Управлiння до

умови працi, забезпечувати

i засобами iндивiдуального

новоприйнятих працiвникiв без
працi i протипожежноi безпеки

8. Забезпечити виконання комплексних заходiв щодо дотримання
нормативiв безпеки, гiгiени працi та виробничого середовища, пiдвищення рiвня

охорони працi,

поводження з



здоров'ю працiвникiв або оточуючих людей, ловiдомляти

"T""ifrж,#;;та служби.

4, {ержавнi службовцi повиннi дiятилише в межах cBoix повноважень.

Працiвник ма€ право:
 вiдмовИтисЪ вiд дорученоi роботи, якщо створилася виробнича ситуацiя,небезпечна для його життя чи здоров'я, або для оточуючих його людей, чи длянавколишнього середовища. BiH зобов'язаний негайнокерiвника. 

,\Jqflyly| неI,аинО сповiстити про це
розiрвати {оговiр за власним бажанням, якщо не виконуетьсязаконодавство про охорону пр_ацi, не дотримуютъся умови {оговору з цих питанъ. За ЗГОДОЮ НаЧаЛЪНИКа УПРаВЛiННя, зберiгати на територiiрибоохоронногоуправлiння, власний транспорт, плавзасоби, iнше особисте майно, якевикористову€тъся 

для рибоохоронноL службовоi та iншоi повсякденноi роботи.
Уповноважений представник зобовrязуеться:
1, Здiйснювати контролъ за дотриманням Адмiнiстрацiею законодавства

Ж".,;:iТ;Нi:};;"rТ;*"МбеЗПеЧ1'"r'о"працi,н€tлежнихвиробничихта
2' У разi загрози життю або здоров'ю працiвникiв вимагати вiдАДМiНiСТРаЦiТ НеГаЙНОГО ПРИпинення робiт пu'рооо.пих мiсцях, на час необхiднийдля усунення загрози життю або здороu'r.r|uчiвникiв.3' БРаТИ УЧаСТЪ У РОЗРОбЦi компл.п.""" заходiв з питанъ охорони працi,

liiffiH ;# ffi"J;#;'fii;*,*"вних aKTiB про охорону працi,

4' Брати участъ У визначеннi напрямiв викорисТаннЯ коштiв фондуохорони працi, розслiдуваннi нещасних випадкiв, профзахворювань, аварiй навиробництвi, а також у визначеннi розмiру виплат для вiдшкодування шкодипотерпiЛим та ikHiM сiм'яМ при нещасних 
"rnuonur i надават и, принеобхiдностi,cBoi висновки.

5, Спiлъно з Адмiнiстрацiею 
розгляда ти назборах трудового колективупитання стану охорони працi, обговорювати випадки порушення правил технiкибезпеки.

7. СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦIВНИКIВ
7.1. Зобов'язання Адмiнiстрацii:

7 .1.1. СПРИяТи працiвникам у навчаннi та пiдвищеннi квалiфiкацiТ.



7.1.2. Включати Уповноваженого представника до складу комiсiй: конкурсноТ;

 дисциплiнарноi;
 з атестацii держслужбовцiв;
 соцiального страхування.

7.2. Упоl}новажений представник зобовrязуеться:
7'2'1' КОНТРОЛЮВаТИ ДОТРИМання законодавства та колдоговiрнихзобов'язань з питанъ соцiальнопобутового забезпечення працiвникiв.7'2'2' ПРеДСТаВЛЯТИ Та ВiДСТОЮвати права i iнтереси,руоо"о.о колективу увiдносинах з Адмiнiстрацiею, державними, профспiлковими та iншимигромадськими органами

7,2,З, Забезпечити постiйнийконтроль за наданням в повному розмiрi пiлъгi компенсацiй, встановлених законами Украiни uпро статус i соцiалъний захистгромадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи>>, <,просоцiалъний i правовий захист вiйськовослужбо"чr" та членiв ik сiмей> та iншимизаконодавчими актами.

8.КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАIIНЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
Сторони домовилися:
1' fliЯЛЪНiСТЬ ЖИТОМИРСЬКого рибоохоронного патруля здiйснювативiдповiдно до вимог Положення про Управлiння {ержавного агентствамелiорацii та рибного господарства у Житомирськiй областi.2, Сторони, що пiдписали колективний договiр щорiчно звiтуютъ про

аЖ:]j;j;:;."*' 
на зборах трудового колективу управлiння два рази на piK

з, Самостiйно визначати механiзм здiйснення контролю за виконаннямположенъ i норм Щоговору.
4, У разi необхiдностi внесення у {оговiр змiн i доповнень проекти

;Jо";;""iй 
розглядати на зборах трудового колективу Управлiння в 10ти денний

5, При виявленнi порушенъ виконання {оговору зацiкавлена в ikYcYHeHHi СТОРОНа ПИСЬМово iнформус iншу сторону про порушення. у тижневийTepMiH проводятъся взаемнi консультацiТ i r
робочоi KoMicii. 

r\vrrv/JrDlclЦll l ПРИИМаеТЬСЯ УЗгоджене рiшення

6. Контроль за виконанням {оговору здiйснюють також членитрудового колективу, якi можуть безпосередньо або через керiвникiв звернутися



по cyTi питання до робочоi KoMicii.

взятих ];a""ilTJJ. 
iЗ CToPiH беЗПОСеРеДнъо несе вiдповiдалънiстъ за виконання

8, У разi порушення чи невиконання зобов'язанъ з вини однiеi зi cTopiHвона Еесе вiдповiдатrънiсть згiдно iз законодавством.
9. Колектипrтr"r; пл,

зберiгаю""., ,oЖiffi, #J::', 
Уj{ЛаДеНО в трьох примiрниках, що

;:н""* 
чЙ"",ь",','oi,'""'#;: tr#;'о:.1fr";У #;,*;:;

10' За ДОРУЧеННЯМ CTopiH i на пiдставi схвалення проекту колективногощоговору зборами трудового колективу (протокол загальних зборiв трудовогоколективу ,* 1 вiд ((Q4) жовтня 2О2lр.; поп.отивний {оговiр пiдписали:

Вiд трудового колективу:
Уповноважений rтредставник

В.о. началь

BiKTop ГIАВЛЮК
IBaH БОН{АРЧУК

вiд адмiнiстрацii:



прошито, прurryмеровано та
скрiплено печаткою

Hai

л


