схвАлЕно
загальними зборами трудового
колективу централi зованоТ бухгалтерii

управлiння культури
Житомирськоi MicbKoT
ради
(протокол Jtlb1 вiд 15.08.2021)
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колЕктивниЙ догtlвII,

мiж адмiнiстрацiсю управлiння кульryри
}{tитомирсъкоi MicbkoT
ради та
трудовим коле ктивом це нтралiз ов анот
бухгалтер i i у правлi ння культури
ЖитомирськоТ мiсъкоi
ради
на 202l 2024 роки

Роздiли колективного договору:

розлл

НайменуваFIня
1*

зАгАльнI полох{ЕнFUI

РОЗДIЛ 2 * ВИРОБНИЧОЕКОНОМIЧНА
ЛIЯЛЬНIСТЬ ТА

РОЗВИТОК ЦЕНТРАЛIЗОВАНОi БУХГАЛТЕРIi УПРАВЛiННЯ
КУЛЬТУРИ МIСЪКОI РАДИ

РОЗЛЛ З * ТРУДОВI ВIДНОСИНИ

розлл

4*

зАБЕзпЕчЕннlI зАЙнятостI

розлл5*оплАтАпрАцI
роздIл

б*

умови I охоронА прАцr

роздIл 7 * соцIАльнотрудовI пIльги, гАрАнтIi,
КОМПЕНСАЦIi
РОЗЛЛ 8 * КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО
договору вIдповIдАлънIсть зА порушЕннrI
КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

розлл



9*

зАклIочш положЕнF{rI

роздIл

1

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕНFUI
Сторони Колективного
договору:
1,1, Колективний договiр
украiъи, Кодексу Законiв про укладено вiдповiдно до положень КонституцiТ
працю Украiни, Законiu}прат"и
<про колективнi
i УГОДИ>, <ПРО ПРОфеСЙнi спiлки,
ix права та гарантii дiяйностi>>,
uпро
ffiП"JJ

оплатУd.il',Т;"""ffitж"lТ;""",#ж1;";;жilж;*тý*т:;

виробниЧих, трудОвих i Ъоцiал"Но*оrоriчниХ
працiвникiв централiзованоi

Ё

i

узгодЖенняiнтересiв
"io"o."n
бухгалт.йirrч"влiння
культури
MicbkoT Ради(надалi
 управлiння) i включае зобов'Яru"п"
Cropin,
.ni"roBaHi
на ствоРення умов
для пiдвищення ефективностi
"ni
роботи
упраuлiнн",
реалiзацiТ професiйних,
трудових i соцiальноекономiчних
npu",u .uрurriй працюючих.
1,2, Колективний
договiр Уклйено мjж адмi"'Б;.Iо
в особi начаJIьника
управлiння культури
управпiпr" копьдlи Iлони kyuuiii и, який
дiе на пiдставi
Статуту та представляс iп"р..r"""оiiri.rрацiТ
однiсТ
сторони та трудовим
КОЛеКТИВОМ

i

1,3.

централiзованоi бухгалтерiТ
управлiння культури з другоI сторони.
Сторони визнають

повноваження оДна одноТ i
зобов'"rу,or"a,
дотримуватися засад соцiального
партнерства: паритетностi представництва,

рiвноправностi cTopiH, взасмноi вiдпЬвiдальноЁтi,

l

конструктивностi та
aPryMeHToBaHoCTi ПРИ ПРОВеДеннi
переговорiв щодо
укладання колективного
Jоговору, внесення змiн i
доповнень до нього, а також при вирiшеннi
Bcix питань
виробничих i трудових вiдносин.
1.4. При укладаннi колективного
договору Сторони виходять з того,
його положення не можуть погiршувати
що
с.тановище

працiвникiв
порiвняно
чt{нним законодавством УкраТни.
з
Вйзначенi законооu".ruоп,r норми
i
гарантiТ
базовимИ мiнiмалЬнимИ гарантiяМ
с
и, на пiдставi якиХ у КолекТивному
ВСТаНОВЛЮЮТЬСЯ бiЛЬШ
логоворi
високi трудовi ,u .оцiuпrrо.поrЪri.rri
гарантiт та пiльги з
МОЖЛИВОСТей ВИробничо.о,
]xJJJ"ЪТffi,
',u*pirno.o та фiнансового
1,5, Невiд'емною частиною
даного Колективного договору с
нього.
додатки до

;:ffitr

сфера дii Колективного договору:
1,6, Колективний договiр с локЕUIъним
нормативним актом соцiального
партнерства, який призначе"Тй
on" регулювання
'nrauro, колективних трудоl]их вiдносин,
а також соцiальноекономiчних
якi пiдлягають визначенню за
погодженням CTopiH вiдповiдно
до положень чинного законодавства.
1,7 ' Дiя КолективногО
договору поширю€
ться на Bcix працiвникiв,
якi
перебувають В трудовиХ вiдносинах
з централiзованоlо бухгалтерiею
к\,rьryри
управлiння
MicbKoi ради.

ocнoBi професiйних, трудових i соцiальноекономiчних гарантiй
працюючих,
забезпечення ix конституцiйних прав.
1,9, Положення цього Колективного договору дirоть безпосередньо
iс
обов'язковими для дотримання адмiнiстрацiсю
управлiння культури та
найманими працiвниками централiзованот  бухгалтерii
управлiння nyrr"ryp.
MicbKoi ради (ст. l8 КЗпП УкраТни).
Укладення Колекти вного договору :
1.10. Колективний договiр укладасться на 20212024
роки, набирае
чинностi з дня пiдписання його сторонами i дiс до
укладення нового договору.
1.1 1. У разi реоРганiзацiТ централiзованоТ бухгалтерiТ
управлiння договiр
зберiгаС чиннiстЬ протягоМ строку, на який його
укладено, або може бути
переглянуто за згодою cTopiH.

|,|2.

У

разi лiквiдацiТ централiзованоТ бухгалтерiТ управлiння договiр

зберiгае чиннiсть протягом усього строку проведення лiквiдацiт.

1,13. Жодна

зi

cTopiH, що уклали цей колективний договiр, не може
протягоМ усьогО TepMiHY йогО дiТ В односторонньому порядку приймати
рiшення,
що змiнюють норми, положення, зобов'язання колективного договору
або
припиняють ix виконання.
1.14. Пiсля схвалення проекту Колективного договору
уповноваженi
представники CTopiH пiдписують цеЙ Колективний договiр та
додатки до нього.
1.15. Пiсля пiдписання Колективний договiр подасться алмiнiстрацiсlо
r,правлiння культури на повiдомну
реестрацiю до виконавчих органiв MicbkoT
Ра:и.

1.1б.

У

десятиденний строк пiсля повiдомнот реестрацii Колективний
:оговiр доводиться до вiдома Bcix працiвникiв управлiнrrя.
1.17. Адмiнiстрацiя управлiння культури звiтус про виконання положень
Колективного договору на заг€
uIьних зборах трудового колективу.
1.18. Сторони розпочинають переговори з укладення нового договору не
ранiш, як за три мiсяцi до закiнчення строку лiТ колективного договору, на який
BlH укJlадався.

1.19. Змiни iдоповнення до договору вносяться тiльки за вза€
мною згодоrо
cTopiH i, в обов'язковому порядку, у зв'язку iз змiнами чинI{ого законодавства,

},год вищого рiвня (Генеральноi, галузевоТ, регiональноТ) з питань, Що с
преДметом договору. Сторона, яка iнiцiюс внесення змiн i доповrIеНь
до догоВору,
пIlсьмово повiдомляе iншу сторону про початок проведення переговорiв та
нL]сила€ своТ пропозицiТ, що спiльно розглядаються
У 7денний TepMiH з дня Тх

отримання iншою стороною.
1.20. Якщо внесення змiн чи допов}Iень до договору зумовлено змIною
чllнного законодавства, угод вищого рiвня, або якIцо воtIи покращую,гь норми та
поJоження дiючого договору, рiшення про Тх запровадження приймасться
вi:повiдним спiльним рiшенням cTopiH.
В iнших випадках рiшення про внесення змiн чи

I

набувають чинностi пiсля схвалення заг€
Lпьними зборами (конференцiею)
працiвникiв i пiдписання Сторонами..
1,2t, Сторони забезпечують ознайомлення з положеннями
цього

колективного договору новоприйнятих працiвникiв.
\,22, Сторони на умовах, передбu".п"" Законом УкраТни кПро
колективнi
договори i угоди> зобов'язуються взаемно i своечасно надавати
iнформацiю,

необхiдну для ведення колективних переговорiв

виконанням Колективного договору.

i

i

здiйснення контролю за

розлIл 2
ВИРОБНИЧОЕКОНОМIЧНЛ ДIЯЛЪНIСТЪ ТА РОЗВИТОК
I_ЕНТРАЛI З ОВ AHOi ЬУХГАЛТЕРI i УПРА В ЛIIIFUI КУJIЪ ТУРИ
MICbKoi рдди
Адмiнiстрацiя централiзованот бухгалтерiт
уп равлiн ня кул ьтури MicbkoT

ться:
Ради зобов'язу€

2,1, Забезпечити ефективну дiяльнiсть

централiзованоТ бухгалтерii
управлiння культури MicbKoT ради, виходячи з фактичних обсягiв
фiнан.у"uпп", .1u
рацiонального використання коштiв для пiд""щ.пr" результативностi
роботи
uентралiзованоi бухгалтерii управлiння культури MicbkoT
полiпшення
ради,
ефективностi та результативностi
роботи прачiвникiв.

2,2, Уникати будьяких проявiв дискримiнацiТ

у сферi працi, зокрема
порушення принципу piBHocTi прав i можливостей.
2,з, Своечасно та у повному обсязi забезпечувати працiвникiв матерiально
технiчIrими ресурсами, необхiдними для виконання трудоirих
завдань, норм прачi
та створення н€
Lпежних умов працi.
2,4, Iнформувати трудовий колектив про
фiнансовоекономiчну дiяльнiсть
uентралiЗованоI бухгалтерii управлiння nyniryp" MicbKoT
ради i iT найближчi
перспективи, а також заходи щодо запобiгання банкрутству
у разi погiршення
фiнансовоекономiчного становища.
2.5. Застосовувати до працiвникiв засоби матерiального iморального

стIr\rулювання якiсного та сво€
часного викоFIанrlя виробничих завдань та норм
прui, рацiонального використання обладнання та технiчних засобiв Tottto.

Уповноважений трудового колективу зобов'язует.ься:
2.6. Проводити роботу з формування свiдомостi найманих працiвникiв
щодо
збереження майна централiзованоi бухгалтерii
управлiння культури MicbkoT ради,
ошаJIивого використання виробничих pecypci в та матерiальних
цi нttостей.
2.7. СпрИяти змiЦненнЮ виробничоТ та трудовоТ дисциплiни
трудових

ко_lеьaтивах.

у

2.8. Органiзовувати збiр, узагальнення пропозицiй працiвникiв щодо

iц_lliпшення роботи центраJIiзованот бухгалтерiт
управлiння культури мiськоi ради,
...

роздIл

з

ТРУДОВI ВIДНОСИНИ
Адмiнiстрацiя управлiння культури зобов'язусться:

U

3,1, ознайомлювати працiвника
до початку роботи за укладеним трудовим
договором, роз'ясни'и йому Пiд
розписку права, обов'язки, поiнформувати про
умови працi.
З,2, Забезпечити розробку посадових iнструкцiй
та робочих iнструкцiй

(функцiон€
шьних обов'язкiъ)
для Bcix категорiй працiuп"*i" централiзованоТ
бухгалтерiТ упра_влiння культури MicbKoT
раДИ,, положень r]po cTpyKTypHi
.
ПiДРОЗДiЛИ (СЛУЖбИ), nPu""n внутрirпнrо.о
,iудового розпорядку та свосчасне
ознайомлення з ними працiвникiв.
3.3. Не вимагати вiд працiвникiв виконання
роботи, не обумовленоТ
тудовим договором.
З,4, На пiдставi поданоТ працiвнИком заяВи
розриВати труДовиЙ логовiр у
TepMiH, визначений працiвником, Якщо
на ,iдприur.r"i не виконусться
зilконодавство про працю, зокрема,
охорону працi, уrъu" цього Колективного
чи
ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ, З ВИПЛаТОЮ
ВИХiДНОТ Допомоги
у розмiрi не менше
тримiсяЧногО середньОго заробiтку (ч.
з ст. 38 КЗпП VKiaTrrr, ч.4 ст.6 Закону
Украiни uПро охорону працii>).

3,5, Повiдомляти ПРаЦiвникiв гrро HoBi нормативноправовi
акти
докуменТи, якимИ

реryлюЮться труловi вiдносини, органiзацiя
ix
роз'яснювати
змiст, права,а обовi"зки працiвникiв,

i

та
умови прuчi,

з.6. Запобiгати виникненню iндrulдуапьних та
колективних трудових
конфлiктiв, а у випадку ik виникнення,
забезпечити вирiшення згiдно з чинним

законодавством Украiни
3.7. Затверджувати в штатному
розписi найменування посад працiвникiв за
Кlасифiкатором професiй
00320
1 0.
ДК

Режим працi та вiдпочинку

3.8. Забезпечити дотримання встановленоi
законодавстI]ом 40 годинноi
тривЕLлоСтi
робочого тижня, (ст.50 КЗпП УкраТни.)

з,9, Встановлювати

тривалiстu дЁ"rоi роботи згiдно з Правилами
внr,,трiшнього розпорядку централiзованот
бухгалтерii управлiння культури
rricbKoi Ради (додаток М+) та згйно виМог
чинного законодавства УкраТни для
прuiвникiв централiзованоi бухгаrтерiт
управлiння куль'ури Micbkoi ради,а саме:
п'ятиденний робочий тиждень тривалi...
40 .од"".
З.l0. Встановити наступний режим
роботи:
 початок робочого дня 09:00;

 закiнчення
робочого дня  l8:00;
 перерва для харчування
 13:00 до l4:00.

З.l2. Напередоднi святкових iнеробочих днiв тривалiсть роботи працiвникiв
скорочуеться на 1 годину.

Час вiдпочинку
3.13. Надавати щорiчнi вiдпустки працiвникам згiдно

з

графiками, якi

При складаннi графiкiв вiдпусток враховувати сiмейнi обставини, особистi
iнтереси та можливостi вiдпочинку кожного працiвника.

З,I4. Тривалiсть

,

черговоТ вiдпустки працiвникам централiзованоi

бухгалтерiТ управлiння культури MicbKoT ради становить 24 календарних днi та до
7 календарних днiв додатковоi вiдпустки працiвникам з ненормованим робочим
.]нем за особливий характер роботи (додаток N5).
3.15. Вiдпустка встановлюсться працiвникам uентралiзованоi бухгалтерiТ
1,правлiння культури MicbKoT ради згiдно Закону УкраТни "Про вiдпустки",
3.16. За бажанням працiвника, у перiол його перебування у вiдпустцi по

:огляду за дитиною до 3х poKiB, такий працiвник може працювати на умовах
неповного робочого часу. При цьому за працiвником зберiгасться право на
о.Iержання допомоги в перiод вiдпустки для догляду за дитиноIо.
З.|7. Надавати шорiчнi вiдпустки за бажанFIям працiвника в зручний для
нього час, KpiM випадкiв, передбачених законом.
3.18. Переносити працiвнику шдорiчну вiдпустку
прдовжувати iT у випадках, визначених законодавством.

на iнший перiод

або

3.19. Вiдкликати працiвникiв з щорiчноТ вiлпустки лише за Тх згодою у
випадках, визначених законодавством.
З.20. Надавати працiвникам соцiальнi вiдпустки у порядку i на умовах,
передбачених чинним законодавством.
З.2|. У разi звiльнення працiвника виплачувати йому грошову компенсацiю
за Bci невикористанi ним днi щорiчноТ вiдпустки, а також додатковоТ вiдпустки
прачiвникам, якi мають дiтей (ч.l ст.24 Закону УкраТни uПро вiдпустки>).
З.22. За бажанням працiвника замiнювати частину rцорiчноi вiдпустки
грошовою компенсацiсю, з тим, щоб тривыtiсть наданоТ працiвниковi щорiчних
основноТ i додатковоТ вiдпусток складала не менLше 24 календарних днiв (ч.4 ст.24
Заrtону УкраТни <Про вiдпустки>).
З,2З. Надавати прашiвнику за сiмейними обставиtIами r,а з iнших rrричин,
вi:пl,стку без збереження заробiтноi плати на TepMiH, встаIIовлений угодою мiж
прчiвником та роботодавцем, €Lле не бiльш нiж 15 календарних ltHiB rra piK (ст. 26
Заiону УкраТни uПро вiдпустки>).
З.24. Не допускати без згоди працiвника подiлу щорiчноТ вiдпустки на
ч;ЕтIlни та вiдкликання з щорiчноТ вiдпустки, KpiM випадкiв, переДбаЧеНиХ
чtdнним законодавством.

умов запровадження та розмiрiв надбавок,
доплат, премiй, винагоРоД та
lнших заохочув€
Lпьних, компенсацiйнЙх
виплат;
 питання робочого часу i часу вiдпочинку,
питання соцiального
пiдприемства, полiпшення
розвитку
уrо" працi, матерiальнопобутового, медичного

обслуговування працiвникiв;
з,26, Запобiгати виникненню колективних
трудових спорiв (конфлiктiв), а в
разi винИкненнЯ прагнутИ Тх розв'Язання без вступу
у колективний труловий спiр
та зупинки виробничого процесу.

роздIл

4

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЛЙНrIТОСТI

lp

Роботодавець зобов' язу€
ться :
4,1, Здiйснювати прийняття на
Jo надання окремих видiв послуг роботу нових працiвникiв, а також залучати
правовими договорами виключно фi.."п"" чи юридичних осiб за цивiльно
за умов забезпечення повноi Продуктивнот
зайнятостi працюючих, а також
якщо Роботодавець н9
працiвникiв
причин економiчного, технологiчного, планус звiльнення
структурного чи
анаrогiчного характеру або зв'язку
, р.ор.uriзацiеrо пiдприсмства.
У

з

4.2. Не допускати масового вивiльнення
працiвникiв з iнiцiа тиви
роботодавця (ст. 48 ЗакоНу УкраiНи <ПрО зайнятiстu
4'З' Згiдно У разi реорганiзацiТ, лiквiдацiТ, пu.Ёп.пня)).
,ri""'6opno власtlостi або
ЧаСТКОВОГО

ЗУПИНеННя роботи
управлiння, що тяг[Iуть за собою скорочення
чисельностi або штату працiвникiв,
по.р.пня умов працi попереджувати
працiвника про його вивiльнення
у письмовiй формi Пiд розписку не пiзнiше нiж
зд два мiсяцi (Ст. 49а КЗпП
УкраТни).
4.4. При скороченнi чисельностi
штату Працiвникiв у зв'язку зi змiнами в
органiзацiт працi при
рiвних умовах trродуктивностi прачi i квалiфiкацii
наJавати переважне право залишатися
на роботi категорiТ працiвникiв
передбаченi у ст,42 КЗпП Украiни,
в тому числi i тих, якi MaKlTb статус
бойових дiй, особи з iнвалЙнiстю
учасника
uru.пiдЬп вiйни, а у
разi лiквiдацii
пi_rприемства

забезпечувати ix працевлаштування
.
4,5, Свосчасно iнформувати
fiержuuпу .ny*oy зайнятостi про заплановане
}tacoBe вивiльнення працiвникiв
у зв'язку iз змiнами в органiзацiт виробництва i
прtti у випадках, передбачених законодавством.
аНаЛiЗ СТаНУ Та прогнозувати використання
трудових
.
р*}.р.1":'ЗДiйСНЮВаТИ
4,7, Не допускати економiчно необгрунтованого
скорочення робочих мiсць.
4.8.
випадку змiн в
виробництва працi, в тому числi
гюрганiзацiт (перетворення)',органi.uцii

У



i

перепробiпrвання Пiдприемства'

Що
+проводжусться скороченням чисельностi абь ruтату
Працiвrrикiв
(п.l
ст.40
Кзпп
!rратни), персон€
шьно попередити працiвникiв,
посади яких скорочуються про
iйýтъ'пне можливе вивiльнення не
пiзнiше нiж за два мiсяui (ч. ст. 492
кЗпп
!rраТни).

l

4.10. Надавати працiвникам, попередженим про можJIиве майбупrе
внвiльнення до 4 годин робочого часу на тиждень iз збереженням
заробiтrrоТ

Llати для пошуку роботи.
4.1 1. Надавати працiвникам необхiднi
документи для подання ix в органи
.]ержавноi служби зайнятостi Украiни, Пенсiйного
фонду УкраТни, соцiального
зilхисту населення.

4,|2. Забезпечувати виконання cT.l9 Закону УкраТни uПро основи
соцiальноi захищеностi осiб з iнвалiднiстю в ykpaTHi>,
щьдо зайнятостi осiб з
обмеженими фiзичними можливостями та осiб з iнвалiднiстю.
4,1з, Створювати належнi умови працi для осiб з iнвалiднiстю,
вагiтних

жiнок, молодих спецiалiстiв, прийнятих на
роботу пiсля закiнчення вищих
шlвч€
lльних

закJIадiв, строковоТ вiйськовоi служби

.

Сторони домовились:
4,|4. При скороченнi чисельностi чи штату працiвникiв переважне право
заIишення на роботi при рiвних
умовах продуктивностi ПРацi i квалiфiкацii, KpiM
перлбачених законодавством, надаеться особам передпенсiйного Biky
та
праuiвникам, в родинах яких немае iйших працiвникiв з самостiйним
заробiтком.
4,15. Звiльнення працiвникiв у зв'язку зi змiнами в органiзацiт виробництва
i
праui, реорганiзацii або перепрофiлюваннi, скорочення чисельностi
або штату
прuiвникiв здiйснювати лише пiсля використання Bcix можливостей забезпечити
Тх роботою на iншому
робочому мiсцi.

роздIл

5

ОПЛАТА ПРАЦI
5.1. Заробiтна плата е обов'язковоIо винагородою працiвнику за виконану
ни_\l роботу вiдповiдно до встановлених норм працi, норм часу,
посадових
обов'язкiв i встановлюеться у виглядi посадових окладiв (тарифних ставок) за

й

системами оплати прачi та встановлених допла1 i надбавок до
тарифних ставок та посадових окладiв, премiй та iнших грошових виI{агород.
Роботодавець зобовОязусться:
5.2. Здiйснювати оплату працi на пiдставi законiв та iнших нормативно
правових aKTiB Украiни та цього колективного договору з
дотриманням гарантiй,

фрмамИ

встановлених чинним законодавством.
5.3. РозМiр мiнiмальноТ заробiтноТ,плати встановлIосться i перегляда€
ться
вirповiдно до статей 9 i 10 Закону УкраТни "Про опJIату працi",u пЪ може бути
нюкчим вiд розмiру прожиткового MiHiMyMy для працездатних осiб вiдповiдно
до
сг.95 КЗпП Украiни.

5.4. Встановлювати мiнiмальний посадовий оклаД (тарифнУ ставку)
у
розмiрi' не меншому за прожитковий MiHiMyM, встановЛений для працездатних

осiб на 1 сiчня календарного року.
5.5._при обчисленнi розмiру заробiтнот плати праlliвникв для забезпечення

якщо нарахована заробiтна плата працiвника, який виконав rriсячн1 норм}
працi, с нижчою за законодавчо встановлений
розмiр мiнiмальнот заробiтнот

tLIати, проводити доплату ло
рiвня

мiнiмальноi заробiтноТ плати, яка виплачусться
щомiсячно одночасно з виплатою заробiтноi плати.
5.6. У разi укладення трудового договору про
роботу на умовах неповного
робочого часу, а також при невиконаннi працiвником у повному обсязi мiсячнот
( ГОдинноi) норми працi
мiнiмальна заробiтна плата виплачусться пропорuiйно до
внконаноТ норми працi.
5.7. Встановлювати наступнi доплати:
5.7.1. працiвнИкам, якi використовують у роботi лезiнфiкуlочi засоби та
зайнятi прибиранням санвузлiв, у розмiрi 10 вiдсоткiв посадового окладу.
5.8. Встановлювати наступнi надбавки:

U

5.8.1. надбавкУ за складнiсть iнапруженiсть у роботi у розмiрi до 50
Bi:coTKiB тарифноТ ставки (мiсячного окладу).
5.9. Не приймати в односторонньому порядку рiшень з питань оплати прачi,
якi погiршують умови оплати прачi працiвникiв.
повiдомляти працiвникiв про запровадження нових або змiну дiючих умов
прчi у бiк погiршення не пiзнiше, як за два мiсяцi до Тх запровадження або змiни
(ст. l03 КЗпП Украiни).
5.10. Свосчасно ознайомлювати Bcix працiвникiв з новими
умовами оплати

прчi.

5.11. Здiйснювати премiювання працiвникiв згiдно з Положенням про
прмiювання (лолаток Jф 3).
5.12. Виплачувати заробiтну плату В грошових знаках Украiни двiчi на
rtiсяць через промiжок часу, що не перевищус l б календарних днiв та не лiзнiше

се}lи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який здiйснюсться виплата:
 аванс до 2l числа кожного мiсяця;



остаточний розрахунок до 06 числа кожного мiсяця, наступного за

розрахунковим.

при цьому, сума заробiтнот плати, що виплачусться за першу половину
rtiсяця (аванс), не може бути нижче 50 вiдсоткiв мiсячнот тарифноi ставки
(посадового окладу) працiвника та не може бути нижче оплати за
фактично
вi:працьований час з розрахунку тарифнот ставки (посадового окладу)
прачiвника.

5.1З. У РаЗi коли день виплати заробiтноТ плати збiгасться з вихiдним,
святковим або неробочим днем виплачувати iT напередолнi (ч.2 ст. l 15 Кзпп
}'краiни, ст.24 Закону УкраТни uПро оплату прачi>).
5.14. ЗабеЗпечити проведення iндексацiТ заробiтноТ плати працiвникам
згi:но з чинним законодавством.
5.15. Забезпечити вiдшкодування витрат на службовi вiдрядження та
ко\lпенсацii для працiвникiв, якi направляються для пiдвиtцення квалiфiкацiТ з
вi:ривом вiд виробництва у порядку, визначеному дiючим законодавством (стаття

5.|7. Роботу в святковi та неробочi днi понад мiсячну нор}ry робочого чаLу
оIшачувати у розмiрi полвiйноi годинноI або денноi ставки понад окJIад (статгя
l07 КЗпП Украiни).
5.18. Роботу у надурочний час оплачувати у полвiйному розмiрi годинноi
тарифноi ставки, розмiр якоТ визначаеться виходячи з норми робочого часу та
rcтановленого посадового окладу. (стаття 106 КЗпП УкраТни).
5.19. При кожнiй виплатi заробiтцоi плати повiдомляти працiвникiв про
запшьну суму заробiтноi плати з розшифровкою за видами виплат, розмiри i
пi:стави утримань, суму зарплати, що наJIежить до виплати.
5.20. У разi порушення cTpoKiB виплати заробiтноТ плати виплачувати
прашiвникам компенсацiю втрати частини заробiтноТ плати у зв'язку з iнфляцiсю,
пý, розраховувати вiдповiдно до iндексу зростання цiгl на споживчi товари та
кЕryги у порядку, встановленому чинним законодавством (ст.34 Закону УкраТни
ltflpo оплату працi>, Закон УкраТни uПро компенсацitо громадянам втрати
чrcтини доходiв у зв'язку з порушенням cTpoKiB Тх виплати>).
5.2|. Заробiтну плату за весь час щорiчноТ вiдпустки виплачувати не
пЬнiше нiж за три робочих днi до початку вiдпустки (ч.3 ст. 1 15 КЗпП УкраТни,
ч_l cT.2l Закону УкраТни кПро вiдпустки>).
5.22.
межах затвердженого фонлу оплати прачi працiвникам

В

шеrrршiзованоi бухгалтерiТ управлiння культури мiськоi ради нада€ться
шатерiшrьна допомога на оздоровлення в розмiрi одного посадового окладу при
патяцнi щорiчноi вiдпустки згiдно п. п. (бD п.4 Постанови KI\4 УкраТни вiд
З0Ш.2002р. JS |298 uПро оплату праui прашiвникiв на ocHoBi Сдиноi тарифноТ
ciтш розрядiв i коефiцiентiв з оплати прачi працiвникiв установ , закладiв та
qгапiзачiй окремих г€Lлузей бюджетноТ сфери>. Виплата матерiальноТ допомоги
ва вJоровJIення здiйснюеться за наказом начальника управлiння культури MicbKoT

Frп

роздIл 6
УМОВИ I ОХОРОНА ПРЛЦI
Роботодавець зобов' язусться

:

6.1. Створити на робочому мiсцi умови прачi вiдповiдно до нормативно
ш;вп)вю( aKTiB, а також забёзпечити додержання вимог законодавства щоДо ПРаВ
птацiвццкiв у галузi охорони праui.
б.2. Забезпечити дотримання посадовими особами та працiвникаМи ВиМОГ
lшщ,Украiни uПро охорону працi>, iнших нормативних aKTiB, зокрема, шляхоМ:
 впровадження системи управлiння oxopoHolo працi;
Lлежного утримання булiвель i спорул, зДiйснеННЯ
забезпечення н€

шIрото технiчного стану обладнання та устаткування;
 забезпечення усунення причин, що призводять до нещасНих ВИПаДКiВ,
ryфесiйних захворювань та здiйснення профiлактичtlих заходiв, ВиЗнаЧеНИХ
щнruи за пiдсумками розслiдування таких випадкiв;
этiйпuдuuс

илuтfr.\тти\

arr пл,г1lIrl\/rяIJIJqI\il ппяrtiрникяfuти

ПпяRиП

поRоПження

з

L
_
r

вжиття термiнових заходiв для надання допомоги

потерпiJIпм,

члlення (за необхiдностi) професiйних аварiйних формувань
у разi
""""*"""о
щпriщеннi аварiй та нещасних випадкiв. (.r.l3 Закону УкраТни <<Про
охороЕу

ццЬr.

б,3, Пiд час, укладання трудового договору iнформувати працiвника
пiд
pctшEclcУ про умоВи працi в ycTaнoBi та про наяВнiсть
на його робо"оrу мiсцi
ffiезпечних та шкiдливих виробничих
факторiв, якi ще не усунуто, можливi
в.тiдlоl Тх впливу на здоров'я та про права працiвника на пiльги
та компенсацiт
зе робоrгу в таких умовах вiдповiдно
.uпо"одавства Та цього !оговору.
до
f}шriвниlry не може пропонув атися"""rо.Ь яка за медичним
висновком
робота,
прUпrпокЕвана йому за станом здоров'я.
б.4. Органiзовувати безоплатне проходження праrtiвниками пiд час
п9пI1няття на роботу i в процесi
роботи iHcTpyKTax<iB, навчання з гIитань охорони
щапi.
б5 Забезпечити своечасну розробку i виконанrlя Комплексних
заходiв
шJо досягнення встановлених норм безпеки, гiгiени працi та виробничого
аqЕJовИщц пiдВищеннЯ iснуючого рiвня охорони працi, запобiгання
випадкам
пр(ЬниЧого траВматизму, професiЙногО захворюВання, аварiям (ст.20
Закону
Уryаlни пПро охорону працi>).
6,6, ЗДiйСНЮВаТИ аНаЛiЗ СТану охорони прачi та причин виробничого
ТFВtlаТИЗМУ i ЗаХВОРЮВаНЬ, РОЗробляти щорiчно i аналiзувати
b"nonu"""
шiлс;rадних заходiв щодо попередження виробничого травма.гизму.
6,7, Проводити перiодично, згiдно з нормативними актами, експертизу
тшiчного стану оснащення, машин, механiзмiв, споруд, булiвель,
щодо Тх

бсзпечного використання.
б,8 ПраЦiвникiв, якi потребують за станом здоров'я надання
легшоi роботи,
птсЕоJКги, за ix згодою, тимчасово або без обмеження TepMiHy на iншу (легшу)
робоr} вiдповiдно до медичного висновку (ч. 5 ст.
Зчпопу УкраТни кПро
щроЕ}' працi>). Оплату працi в таких випадках проводити згiдно з чинним
]зDшоJавством.

б

б9 Зберiгати середню заробiтну плату за працiвником на перiод

пFmlення роботи, якщо створилася виробнича ."ryuui" небезпечна
для йо.о
шттr або злоров'я, або працiвникiв, якi його оточуIоть. Факт наявностi
такоТ

сщашiт пiдтверджуеться фахiвцем з охорони праui
установи.
6.10. Зберiгати за працiвниками, якi втратили працездатнiсть

шrнк}r

у зв'язку

з

випадком на виробництвi, мiсце роботи та середню заробiтну плату на
перiод до вiдновлення працездатностi або до визначення Тх в ycTanouna"ory
т,ЕLrч особами з iнвалiднiстю. У разi неможливостi виконання потерпiлим
]штвшюi роботи забезпечити його перепiдготовку та працевлашlування. (ст.9
lrпщ" УкраТни uПро охорону прачi>).
б,l l Розробляти необхiдну нормативнотехнiчну документацitо з охорони
та заходИ щодО запобiгаНня виробничомУ травматизму, приведення
робочих
Ёщ, у вщповiднiсть до вимог з охорони працi. Забезпечити належне технiчне
!пцп.ашrя булiвель i споруд.

в

щi

притягати
6.|2. За порушення нормативноправових aKTiB з охорони прачi
(ст, 44
винниХ працiвнИ*i" дО вiдповiдал""о.ri згiднО з чинниМ законодавством
Ъкону Украiни <Про охорону працi)),

Прачiвники зобов'язуються:

та нормативних aKTiB
6.13. Знати i виконувати вимоги нормативноправових
з охорони прачi.
засоби iндивiдуального колективного
в

6.|4. Використовувати

роботi

i

зilшсту.

про безпеку i здоров'я
6.15. Щбати про особисту безпеку i здоров'я, а також
пiд час перебування на
оючуючих людей в процесi виконання бульяких робiт чи
терrrгорii пiдприемства.
iнформувати вiдповiдних посадових осiб про виникнення

l

6.16. Свосчасно
в структурному
небgзпечних i аварiйних ситуацiй на робочому мiсцi, дiлянцi,
та усунення,
пiшозлiлi. особисто вживати посильнi заходи щодо Тх запобiгання
Праuiвники мають право:
виробнича
6.|,l. Вiдмовитися вiд дорученоi роботи, якщо створилася
людей, якi Тх оточують або
сtrтl,ацiя, небезпечна ДЛя Тх життя'чй .доро"'я або для
ст,6 Закону Украiни uПро
.Lrt виробничого середовища чи довкiлля вiдцовiдно до
охорону працi>>.
якщо роботодавець
6.18. Розiрвати трудовий договiр за власним бажанням,
колективного
Ее вrrкону€ законодавства про охорону працi, не додержусться умов
Jогоюру з цих питань.

Сторони домовились:
праuiвникiв, якi не
6.19. Роботодавець мас право не допускати до роботи
знань з охорони прачi,
ryоfu;rи навчання , iHcTpyKTu". i n.p.BipKy
безпосередню вiдповiдальнiсть за порушення вимог
6.20. Сторон,

".ф"

rrшЕшоп) законодавства з питань охорони прац1,

роздIл 7
соцIдльно_трудовI пIлъги, гдрднтIi, компЕнслцIi
Роботодавець

зобовО язусться

:

7.1. Перераховувати свосчасно та в установленому обсязi

сдиний

_.:,:,_,:iBHecoK.
 ]. Забезпечити збережепгtя архiвttих документiв, згiдгtо з якими
: "  ,: . ься оформлення пенсiЙ, iнва"тliдностi, отриман}tя пiльг i компенсацiй,
_

:

, ;::l.:\

ш|

ЗаКОНОДаВСТВОМ,

 _: Не:авати працiвникам матеРiаЛЬНУ допомогу на оздоровлення згiдно
законодавством.

74. Вiдповiдно до чинного законодавства забезпечити
вникi
rдппообов' язкового державцого соцi ального стр аху ван ня прачi

з

здlйснення
в,

З]ороВtя i працездатностi. (ст.14 Закону
УкраТни uПро ocHoBHi засади соцiаlьного
з€
tхистУ BeTepaHiB пратti та iнших громадян
похилого BiKy в YKpaTHi>).

7,6, До громадян похилого BiKy застосову€ться
заг€
шьновстановлена
тривалiсть робочого часу. На прохання
працiвникiв похилого BiKy може
встановЛюватисЬ неповниЙ
робочий денЬ або нЬповнийробочий тиждень. оплата
пРацi в цих випадках здiйснюсться пропоршiйно
.iдпЬuцооваFrому

часу. (ст.lЗ
Закону Украiни пПро ocHoBHi засади .о,,iuпr"ого
захисту BeTepa'iB працi та iнших
грмадян похилого BiKy в YKpaiHi>)

7.7. Громадянам похилого BiKY нада€
тьсЯ чергова rцорiчгrа вiдпустки
}, зручний для них час. На прохання працiвникiв похипо.о'
uiny ini noornyr"

a
v

надаватися додатковот вiдпустки без збереження
заробiтнот плати .rponoцo до двох
тижнiв на piK, (ст,7 Закону УкраТни ,,Про ocHoBHi
засади соцiального захисту
BeTepaHiB працi та iнших громадян похилого
BiKy в YKpaTHi>).
7,8, Вiдповiдно до вимог Закону УкраТни,,Про
забезпечення рiвних прав та
ЖiНОК Та ЧОЛОВiКiВ> в
управлiннi жirrкам i чоловiкам забезпечуIоться
:',::i:::СТеЙ
ptBнl
права та можливостi
працевлашIтуваннi,
у
просуваннi по роботi, пiдвищеннi
квалiфiкацii та перепiдготовцi :
 створювати умови працi, якi дозволяли б жiнкам
i чоrrовiкам здiйснювати
трудову дiяльнiсть на
рiвнiй ocHoBi;
 забезпечувати жiнкам i чоловiкам можливiсть
сумirцати трудову лiяльнiсть
iз сiмейними обов'язками;



здiйсНюватИ piBHy оплату прачi жiнок i чоловiкiв
при однаковiй
квалiфiкацiТ та однакових
умовах працi;
 вживати заходiв щодо створення безпечних для життя i здоров'я
умов
прачi;
 вживати заходiв щодо
унеможливлення випадкiв сексуальних домагань.

розлIл

8

контроль зА виконАннrIм колЕктивного
договору
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ

ЗА ПОРУШЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Роботодавець зобовОязу€
ться:

8,1, РаЗ на piK аналiзувати хiд виконання Колективного
договору, брати
vчасть у звiтуваннi про
реалiзацiю взятих Сторонами зобов'язань на конференцiТ
трудового колективу.
8,2, У разi несвоечасного виконання зобов'язань колективного
договору,
аналiзувати причини та вживати TepMiHoBi заходи
щодо забезпеч.;;; т;

8,з' Особи' виннi у порушеннi або невиконаннi зобов'язаньЙ,Ь,r.
за Цим
Колективним договором несуть вiдповiдальнiсть згiдно
iз чинним

законодавством.
8.4. особи, якi представляють Роботодавця, винrli в rtенаданнi
iнформаuiТ,
необхiдноi для ведення колективних переговорiв i здiйснення
контDолк) з2

Контроль за ходом виконання Колективного
договору здiйснювати не
tr;:J#r_:1_р,5;:11"_1:y.комiсiсю,.qор,о";;";;;;;#,;;;#J;
Кqrекmвний договiр (Додаток Nэ 6).



8,6'

У разi

несвоечасного виконання, невиконання зобов'язань
за

Sезпечення ik реалiзацiI (усунення порушень).
Роздiл 9

ЗАКЛЮЧШ ПОЛОЖЕННЯ
9,1, Визначити посадових осiб' вiдповiдальних
за виконання умов договору
та Етilновити термiни ix виконання.
9,2, З метою забезпечення
реалiзацiТ положень цього договору, здiйснення
пtштролю за його виконанням сторони зобов'язуються:



,i

забезпечити здiйснення контролю
виконанням договору робочоtо
mrriсiею представникiв cTopiH' яка вела переговори
з його укладання, в
JпlпоФкеному нею порядку. Результати перевiрки виконання
зобов'язань догов;ру
оформlповати вiдповiднr, u*ror, який
до"од"r,
вiдома cTopiH договору;
 надавати повноважним . представникамдоcTopiH на
ъезоплатнiй ocHoBi
ша!шту iнформацiю та документи необхiднi
здiйснення
для
контролю за
lfrIоЕzlнЕям договору;
 розглядати пiдсумки виконання колективного
договору на заг€uтьних

rборах трудового колективy.

93.

У

разi порушень чи невиконання зобов'язань договору з вини
посадовоi особи, вона несе вiдповiдальнiсть ЗГiДно
з чинним
liюЕадавством.

щтетнот

9,4, Колективний договiр
укладено в 2х примiрниках, Iцо зберiгаються у
mо_т iз cTopiH i мають од"u*о"у юридичну силу.
9,5, ЗмiнИ i доповНеннЯ До даноГо договорУ протягом
TepMiHy його дiТ
i!Еjrгь вноситись при взаемнiй згодi cTopiH.

{оговiр пiдписали:

Bi: сторони Роботодавця

вiд сторони Працiвникiв
Ц е н mр ал

.,

;
  ,*,,:r r

Правлiння

iз о

в

ан

а бух е a,t m ер iя

уповноважений трудового
Iлона КОЛОДIЙ

Олена ГАЛIЦЬКА

!одаток

J\Ъl

<ЗатвердженоD

Начальник управлiння культури
Житом
Ради
Iлона КОЛОДIЙ

Вiдповiдно до ч.5 ст. б Закону про оплату працi та
ст.96 КЗпП схеми
посадових окладiв (тарифних ставок) працiвникiв
установ, закладiв i органiзацiй,

якi фiнансуються з бюджету,
формуються на ocHoBi:
 мiнiмального посадово.о о*пuду (тарифнот ставки), встановленого
Кабirrетом
MiHicTpiB Украiни;
 мiжпосадових (мiжквалiфiкацiйниi) спiввiдношень
розмiрiв посадових окладiв
(тарифних ставок) i тарифних коефiцiснтiв.
Закон Украiни пПро оплатУ працi>i вiд24.0З.95р. м
l08/95  вр.
при цьому мiнiмальний посадовий оклад (търифна ставка)
встановлюсться в
розмiрi не меншому за прожитковий MiHiMyM для працездатних осiб на l сiчня
кЕL,Iендарного року
(ч. б ст. б Закону про оплату прачi).
Нормативнi документи

'

:

Постанова кму вiд З0.08,2ОО2
р. Jф 1298 <Про оплату працi працiвникiв на
ocHoBi единоТ тарифноi сiтки
ро.р"дiu i коефiцi."ii" , onnuт, працi працiвникiв
ýстанов, закладiв та органiзацiй окреIчIих галузей
бюджетнот сфери>> (зi iмiнами та
.Iоповненнями) ;
Постанова кмУ вiд 22.08.2005 р. JФ790 пПро внесення змiн та
визначення
такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов кмУ з
питань оплати працi
прuiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноТ
сфери> ;
Наказ MiHicTepcTBa культури i туризму УкраТни вiд l8.10.200s
р.'Й z+s
<IIро впорядкування
умов оплати Працiпрuцi"r"кiв культури на ocHoBi СдиноТ
тарифноТ сiтки> (зi змiнами та доповненнями);

,

.

!одаток Nч2
<Затверджено))
Начальник управл iння культури
Iлона КОЛОДIЙ

!оплати i надбавки

Розплiпr,л

Щоплати

r]

За сумiщення професiй

у розмiрi до 50 вiдсоткiв посадового окладу
(тарифноТ ставки)

За розширення зони
обслуговування або

у розмiрi до 50 вiдсоткiв посадового окладу
(тарифноТ ставки)

збiльшення обсягу робiт
за виконання обов'язкiв
тимчасово вiдсутнього
працiвника

у розмiрi до 50 вiдсоткiв посадового окладу
(тарифноТ ставки)

За використання в роботi

у розмiрi 10 вiдсоткiв посадового окладу

:езiнфiкуючих засобiв та
прибирання туалетiв

Надбавки
3а високi досягнення в роботi

у розмiрi до SO uiд.пь посадового окладу
(тарифноi ставки)

За складнiсть, напруженiсть в

у розмiрi до 50 вiдсоткiв посадового окладу
(тарифноТ ставки)

роботi

Нормативнi документи

'

:

Постанова кмУ вiд 30.08 .2ОО2р. Ns 1298 <Про оплату прачi працiвникiв
на
ocHoBi единоТ тарифноТ сiтки
розрядiв i коефiцiсr,riu . onnur" npuui працiвникiв
},станов, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетнот сфьри>> (зi змiнами та
Iоповненнями) ;
, Постанова кмУ вiд 22.08.2005 J\lЪ790 uПро внесення змiн та
визначення
р.
такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов КМУ з питань оплати
прачi
пРацiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноТ
;
JФ
, НаКаз MiHicTepcTBa культури i туризму УкраТни вiд l8.10.2005 сфери>
745
р.
"Про впОрядкуваНня умов оплати працi прачiвникiЪ культури на ocHoBi Сдиноi
тарифноi сiтки> (зi змiнами та доповненнями);

Додаток Jф

(ПОГОД}КЕНО)

(ЗАТВЕРДХtЕНО)

На засiданнi колективу

Начальник управлiння культури
Житомирськ9Т MicbKoT ради

<<,/л> ее}оп,t<,?20

Протокол Nп

З

\
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Iлона КОЛОДIЙ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМIIОВАННЯ

працiвникiв централiзованоi бухгалтерiТ управлiIltlя культури
ЖитомирськоТ MicbKoT ради

1. Загальнi положеtItlя

t.

1.1. Щане Положення ро.рЪбп.по вiдповiдно до КЗпП УкраТни, Закону
УкраТни пПро оплату працi> вiд 24.03.1995р (зi змiнами та доловненнями),
ПОСТаноВи КМУ вiд 30.08 .2002 р. JФ |298 uПро оплату прачi працiвникiв на
ocHoBi единоi тарифноТ сiтки розрядiв i коефiшiснтiв з оплати прачi працiвникiв
\'станов, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноТ сфери> (зi
Зrtiнами та доповненнями), наказу MiHicTepcTBa культури i туризму УкраТrlи вiд
l8.10.2005p. Ns745 з послiдовними змiнами та доповнеt{нями т,а з метою
rrатерiального заохочення працiвцикiв у розвитку творчоТ ак,гивностi та особистоТ
iнiцiативи в реалiзацii завдань, якi покладенi на управлiння, посилення виконавчоТ
Та трУдовоi дисциплiни, створення в колективi високоТ вiдповiдальностi за
.]оручену справу, стимулювання добросовiсноТ працi, пiдвищення матерiальноi
зацiкавленостi працюючих у покращеннi якостi виконуваних посадових
обов'язкiв, функцiй i завдань.
1.2. Щане Положення може бути доповнене чи змiнене вiлповiдно до умов
ко_lективного договору за погодженням з колективом управлiння культури.
2. Порялок i умови премiюваIlня

2.|.

Положення розповсюджусться

на

праrliвникiв

rtентралiзованоТ

бъхгалтерiТ управлiння культури ЖитомирськоТ MicbKoT рали.

2.2. Премiювання працiвникiв централiзованоТ бухгал,герiТ

управлiння

ý}'_rьтури здiйснюсться щомiсячно вiдповiдно до Тх особистого внеску в загальнi

рез\'Jьтати роботи в межах затвердженого фо"ду оплати прачi з урахуванням
Вi:працьованого часу кожного працiвника у вiдповiдному перiодi i граничними
пэзлriрами не обмежуеться.

2.4_ Премiювання працiвникiв централiзованоi бухгалтерii
управлiнrl

культури проводиться за наказом управлiння культури MicbKoi
ради.
3. КритерiТ премiювання та розмiр премiювання

з.1. основними критерiями визначення розмiру премiювання кожног(

L

зокрема працiвнИка е йогО вiдношення до роботи та особистий внесок в кiнцевиi
результат, а саме:
 якiсне та свосчасне виконання рiшень виконавчого KoMiTeTy MicbKoT
ради
рiшень сесiй MicbKoi ради, розпоряджень мiського голови, наказiв
управлiннЯ культурИ MicbKoi ради та iнших документiв, якiсне "u.rir"*,
виконанн,
обов'
язкiв;
функцiон€
tльних
 виконання особливо важливого i вiдповiдального завдання чи TepMiHoBo
роботи;
 збiльшення обсягу робiт;
 добросовiсне ставлення до виконання своiх
функцiональних обов'язкiв.
З.2. Фахiвцi централiзованоТ бухгалтерii отримуIоть премiюваня за так_
показники в роботi:
 своечасне i якiсне складання звiтностi, вiдсутнiсть фiнансових порушень
ефективне використання коштiв;
 забезпечення квалiфiкованого ведення бухгалтерського та податковогс
ОбЛiКУ ВiДПОВiДНО До чиНного законодавства, складаFIня i подання звiтностi Е
установленi строки вiдповiдним органам;
 надання методичноi i практичнот допомоги закладам, що обслуговуються,
в укладеннi договорiв (угод) на оренду примiщень, майна, а також платних послуI
тощо;
 правильне використання фо"ду заробiтноТ плати, установленFIя посадових
окладiв, суворе дотримання штатноi, фiнансовот i касовот дисциплiни, свосчасне
проведення нарахувань i перерахункiв iз заробiтнот плати;
 збереження бухгалтерськот документацii, оформлення i передача iT в
чстановленому порядку в apxiB.
З.З. Щодатковим критерiсм с забезпечення дотриманFIя режиму eKoHoMii
rtатерiальних pecypciB та робочого часу, викоЕIавськоi дисциплiни,
утримання та
збереження майна в належному cTaHi..
з.4. У зв'язку з нагородженням ПочесноIо грамотою, грамотоIо управлiння
ктльтури MicbkoT Ради працiвники премiюються в розмiрi, якi визначенi
вiдповiдними положеннями про грамоту.
3.5. Премiювання працiвникiв за виконанЕIя особливо важливих завдань або
з нагоди свят та ювiлейних дат здiйснюються У кожному конкретному випадку за
рiшенням керiвництва.

з.6. За час вiдпустки та

тимчасовоТ непрацездатностi премiювання

 у разi порушення режиму роботи, тривалостi робочого часу, запiзнення на
роботу, оформлене вiдповiдним документом з обrрунтуванням пiдстав, у мiсяцi, в
якому це м€Lло мiсце;
 вчинення дiй, якi заважають iншим працiвникам виконувати ix посадовi

обов'язки, оформлене вiдповiдним документом

мiсяцi, в якому це мало мiсце;
 недотримання вимог законодавства
протипожежноi безпеки;

з

з

обrрунтуванням пiдстав, у

охорони працi, технiки безпеки,

разi прогулiв, появи на роботi в нетверезому cTaHi, оформлене
вiдповiдним документом з обгрунтуванням пiдстав, у мiсяцi, в якоМУ Це М€ШО

у

мiсце;

 в ycix iнших випадках розмiр премiювання працiвтrикам чентралiзованоТ
бухгалтерiТ зменшуеться за рiшенням начальника управлiння куЛЬТУри MicbKoi

Ради.
t,

]

3.8. Працiвники можуть бути позбавленi премiюванrrя за несвосчасне

1

неналежне виконання обов'язкiв та доручень за yciMa критерiями та
показниками передбаченими п.3.1. цього Полоlttення, а також За Порушення
регламенту роботи управлiння та правил внутрiшнього трудового роЗпоряДКУ.
3.9. Протягом TepMiHy дii дисциплiнарного стягнення заходи Заохочення До
працiвникiв не застосовуються.

неоднор€
lзово

Додаток Jф4

(ЗАТВЕРДЖЕНО))
Начальник управлiння культури
){tитомирськоj м icbKoT ради
Iлона КОЛОЛIЙ

Перелiк

посад працiвникiв централiзованоТ бухгалтерii
управлiння культури з ненормованим робочим днем
Головний бухгалтер
2. Провiдний спецiалiст
3. Бухгалтер l категорiТ
4. Бухгалтер 2 категорiТ
5. Дiловод
6. Завгосп
1.

0

Нормативнi документи:

 Наказ MiHicTepcTBa працi та соцiальноi полiтики УкраТни вiд l0 жовтня

U

|997р. J\b 7 <Про затвердження Рекомендацiй щодо порядку надання працiвникам
з ненормованим робочим днем щорiчнот додатковот вiдпустки за особливий
характер роботи> зi змiнами вiд 05.02.1998 NslB;
 Додаток 1 до ГалузевоТ угоди мiж N{iHicTepcTBoM культури Украiни i
I_{ентралЬним KoMiTeToM профспiЛки працi Вникi В кул ьту ри У KpaTrr и.

Додаток

N5

(ЗАТВЕРДЖЕНО))
Начальник управлiння культури
Житомирськоi' MicbKoT Ради
t

Iлона КОЛОДIЙ

Тривалiсть
щорiчноi вiдпустки п раuiвникам централiзова tloT бух галтерii
управлiння культури Житомирськоi MicbKoi рали

вiдпустки в
_ днях

т,ривалiсть
вiдпустки в

Головний бухгалтер

24

]

31

Провiдний спецiалiст

24

1

зl

Бухгалтер

категорiТ

24

1

31

Бухгалтер 2 категорii

24

1

31

Щiловод

24

J

.)

27

Завгосп

24

5

29

Прибиральник службових
примiщень

24

24

робiтник по
обслуговуванню
примiщень

24

24

Щвiрник

24

24

щорiчноТ

о

о

Всього

Тривалiсть
додатковоi
вiдпустки в
днях

Тривалiсть

Посада

1

днях

Нормативнi документи:
 Закон УкраТни <Про вiдпустки> зi змiнами;

 Наказ MiHicTepcTBa працi та соцiальноТ полiтики Украiни вiд l0 жовтня
|997р. J\b 7 uПро затвердження РекомендацiЙ щодо порядку наданнЯ
IIбlTлhlfлDoutrili

лпбпuтллл

пlIё]\л TlTnni.rHnT

пrrпяткоRоТ

пi ппVстки

Щодаток Nэ 6

склАд
робочоi KoMicii з контролю за виконацням колективного договору
Вiд сторони власника

Колодiй Iлона KyBaTiBHa  начальник
управлiння культури
Вiд стороци колективу
1. Галiцъка олена Володимирiвна  головний
бухгал.гер
централiзованоI бухгалтерii;
2. Пiщик Людмила Ельфредiвна
 провiдний спецiалiст
централiзованоТ бухгалтерiI;
3. Кульбицька Свiтлана BiKTopiBHa  провiдний спецiалiст
централiз ованоТ бухгалтер ii;
4. Яхимович Iрина Володимирiвна  провiдний
спецiалiст
1.

о

централiзованоТ бухгалтерiТ;
5. Павловська Iрина Леонiдiвна бухгалтер 1 категорii;

б. Клименюк Володимир В'ячеславович
 завгосп;
7. Калiнчук Олена Петрiвна
 дiловод;
8. Сливинський Сергiй Сергiйович
 двiрник;
9. IcacBa Тетяна Степанiвна прибир€
lJIьник службових примiщень.

l0. Прокудiна Вiкторiя Володимирiвнu
.,рой дний спецiалiст
централiзованоТ бухгалтер ii.
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Додаток Jф 7

пЕрЕлIк
осiб, вiдповiдальних за виконання lrop* i гtоложеlrь
колективного договору
Начальник управлiння культури
ХtитомирськоТ MicbKoi ради

о

Головний бухгалтер

LltoHa

d*r
d

,

КоJIоДrЙ

оленагАлIцькд

Протокол засiдання Ns 1
зборiв трудового колективу
MicbKoi ради
управлiння кульryри
м.Хtитомир

,Фrсоrшl20а4

)ади Колодiй LK,,
кулъ]ури
Присутнi: началъник управлiння
ч:I"]
Галiцька
бухгалтерiТ управлiння культури
центраJlrrо"ЪrоЪТ
бухгалтер
головний
бухгалтерii управлiння кулътури
ч."rрirЬваноi
..r"цiuлi.,
провiдний
о.в.,
управлlння
_9,:1п"о"
Пiщик Л.Е., провiдний спецiалiс, j,"]|_тiзованоi
спечiалiс1 ,j:ti,:iзованоi бухгалтерii
провiдний
с.в.,
Куп"б"ч"*u
кулътури
1

v

УправлiннякУЛъТУрия*'*о"".,I.Впо::1о"'оспецiалiстценТраЛlЗоВано1
бУхгалтерiТУправлiннякУ.ЛЬТУрИПрокУлi"аВ.В.,бУхгалтерlкатегорiТ
LЛ,, завгосп
yrrbэuni""o . *упuтури павло.всъка
бухгалтерii.
прибиралъник
централiзованоi
двiрriик iп"п""ький с,с,,
клименюк в.в., дiловод Ki"iyi"o,п,,
Т,С"
службових примiщень IcacBa

ЧИI{НОГО

згiДНО
змiн до колектиI]Flого /tогоRору
бухгалтерiТ
та ,рuuiu",i;;;" цеr;тралiзованоТ
'о"*""_'#Н#;'fiН;ня
керiвницruоno
Mix<
законодавства
_л"'
'
мiсъкоТ рали;
управлiння купътУри
|IwA вiп колектл
ПровибiрУпоВноВаженоГоПреДсТаВнИкавiДколекТиВУценТраЛlЗоВаноl
*о"]|,:]::: виконанням умов колективного
дп:
культури
бухгалтерiТ управлiння
iHTepeciB працlвllикlв,
договору та представленням
..1:::,{i:'З
колективного договору згiднО
змitли
до
внести
та
?I3ýН#;и
та трудовим колектиI]ом централlзоваЕIо1
мiж упраuпi""lr^*упirур" MicbKoT ради
ar;;;.piT упраВпi*пп," куль:урИ MicbKoT OUO"'",.' пi зованоТ бухгалтерiТ управл'
2.УповноВажениМВlДколекТиВУцентралiзованоТбУхгалтерiТУправЛlнНЯ
умов договору та
_

v

за виконанням
культури мiсъкоi ради дл1 контролю
представленням "р"Ъ"u""ти

Галiцьку О,R "

кулЬтурИ MicbKoT ради:
ПiдписИ колектиВу управЛiння

Клименlок IJ.t
Калiнчук О.П.

Галiцька О,

Пiщик Л.Е,.
С.В.


печаткою
пронумеровано. та скрiплено
чl'ять) аркушlв

начальник
управлiння кул
MicbKoT

Iлона

КОЛОДЙ

.Ц,ата
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