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l l, Цsй Колея"гивнй доловiр (яадапi - Договiр) укладен ий у siдповiдsостi
до Закону Ураiни (Про колеЕrпвяi догоюри i угоди, }! З] 5 7 xll sй 0 I .07- t 99З
р,, зi змiвамя та доловяепrrямл, m встаяовлюе вза€мнi впрбничi. тудовi m

вlдносиllи vlK Алмlнiстраlкю la Ф}lовиj' колекпвоv
Фiнансового улрашiння прашiнпя (надалi - Упрамiння)_ якi € рiвяоправяйяи.

l,) Договiр гараr-у(. 1ахисг прав та lнTepeciв пpaltiвп (lB ) межах.
передбачеяих дiючим законодавспом, тазобов'язавflямиАдмilliстрацii по цьому
До| овору.

l,], Договiр пошкрюfться trа yci\ працiвникlв. Uro яходль до складу
Управлiвш i обов'язковий, ,к дlя ддмiЕiс,талii, так i дl,l коrк}lого члена
трудобого колеrглву,

1,4, Сторони визнають Uей Договiр норvfiивно - правоsиv апом i
]обовlяlушься виконуваlи sстsновлснl в ньо:4] норми, умови lдоморленостi,
Жодна J cюpiн не може в односторонньому порядк) приймати рilпенш lло
змйюють. доповвюмь, припиняють чи вiдмiняють зобов'язапяя. норми чй
полоrхеяня цього Договору

1.5. Умовл договору у разi будь,мх спорiв m рзбЬ{ноgгей не нохlть
тйкпвапсь як так, шо попршчють. у flорiвняннi
Украiнй, полоr€яня лрацiввfildв, iяакше воff !' влз!аlоться ведiйсвими.

lб Догоыр берtгас чинвiсть у ввпадкч ]мlни складу. сФ}кryри ]в
вайменузаl,вя Упрамifiня, У разi його р€орmнiзацiiвiн може 6}тд перегляff},mй
за згодою CTopiB, що йоло пiдписа,rх,

У разi ]мiни вла.ника л|дпрll(мсгва чиннlсть ffол€ктнвяого доlовор)
зберiгаf,гьс! протягом строку його дi]; м€ не бЬше оrшоrо року, У цей перjод
.lорони повиннi ро]почlи переlовори про ушаденнq нового чи rriн) або
доповнепня чинного колеlоивного догоаору-

1.7. Коле@ваий договiр укладеяо т€рмiном на 5 (п'тгь) poкiв на пФiод з
202 l -20]6 роки, ДоговIр яабува. ч и ннос l l , дня йоl о лl, п/сання лредс rавни каv и

cтopiн зя умов! ухвзлеЕм заглtьним, збора я тудового колектиsу ( ст, 9
закоцу Уkтаiнп (про (ол€кrиrпi договори i угоди) i лiе до укладеяня вовоm
Договорч

Сmронll всryпамь у лереговоря з укладаЕrц нового Договору яе пiзпiше
Biл ]а два Ntiсrцiдо закiпчення сгроку лii договору,

З уетою спр!яrlяя рсгулювrпIlю трудовяt вiдяо.llн та соцiмьtо_
економiчни\ lнтер€сiв. йбезпечення сочlаjьноi ]а\rtценосп працiвникiв.
фiяаясоrе }пра&пjння гайслнськоi MicbKoi рали (tадмi Улравлiя!я) в особi
нrчr"rьfiпка упрiшiш Бдбifi Тстяня Влад опывяп (надалi
Адмiяiстрrцiя), з одного боку, та трудовий колепив фiвшсового улравлiшя в
особi обраяого i уловноваr{епого трудовйм колеюивом голови проФспi"lки
Тк,ч Нrталil ОлексilЪвп (Haдfuri Прфко9), з ilullого боку, надшi iмeяoвaнi
стороllя, уклмп цей колепиsнfiй договiр про HacT}TtHi вза€м Hi rобов'язанш i

l. ъгшьlli полоrt€llня



2. Вl|робtпсо_€ýоt|о,,i.|яа ri,-rьfi iсIb

2.1. зобоЕ'r]дння ддiliпiстр.цii:
2,1,1. Ъб€зле,lити Bcix прдцisяlткiв матерiальЕо-техлi!вимй ресясами,

яеобхiдними дм,кiсяого викоffанн, вiдповiдних завдань m обов'язкiв.
рацiонального вякорпстанн, засобiв лрацi,

2,1,2, Створити умови lшя Ha'leniнoi BиKoвalcbкoi дисцпллiян,
полiшувап прогршне ъбе1пеленяя. uro внлорпсгову.ться при виffонашi

2 l,З Проводmи ншчшя працiвникiв ллл пiдвнчr€нн, plвll.я правових та
ехояо!tjчвих заsдаяь,

2,I.4 Сприятп сгrоренню в KoqemDi дiловоi, трудовоi, творчоi атмосфри
uияхом поваги особисmi гйностi, слразед,Iивого та шанобл,rволо сгамення до
коrФого працiвника,

2.1,5, Сприяти доlриманню l€рговфтi ФдФку siдлусT ок працiвникiв,
соцiальfiому та лравовому захцсту,

Пiсля пiдписдля Договору АдмiнiсгЁцi! лротrгом п'п робочих дяiв
тrражу€ Договiр iдоводить його до вjдома Bcix працiвllикiв фПrансового
улраэлiян, пiд пiдпйс. У подшьшому АJtмiяiстрацiя забезпеtlу€ озяайомлеян,
лрийнятих лрацiвникiв фiва|lсоволо упрамjвня з долоsором пiд пilпис,

1.8, змiня i доловЕеsня до Договору внослься :ra згодою двох cmpifi i
набхрають сиfiносп пiсля ]атв€рдження I\ на спшьному lасiдапi предсmвннлR
роботодапц, i тудового коле@ву,

1,9, При прfiйомi на роботу рбmодавець знайомить працiввяка з
Договором.,*ий дi€ в ycTaнoBi,

2.2. Профспiлка зобоD'язу€тьспt
2,2, l , Органiзов}вати збiр та }загальltешя пропозйцiй прачiвнпкiо ] лкrапь

полifuеввя виконrяня завд!lяь, свосчасно доводити ix до вiдома адпliпiстацil.
добmатис{ ix реалl]зцii а iффориувrги прачiвни(,s про вжитi,]ачоди,

2,2.2, Погодrqмтв грфiки вiдпусток
2,2,З. Предсmвляги iят€реси ко,fiого чле}lа лрофлiлки з ycix п}rгапь,

прийомом на роботу, зsiльпенням з робоп, пер€водом lla iяlцу
роботу, пiдвиlц€нilям квалiФiкацii, просуваFнrм по спркбi,

2.3. cтoporlt зобов''яtу€ться:
Оп€раmвЕо вroвагli заходiв для усуненш лерсд}вов вишкяеЕЕ,

kолекгиввих трудових спорiв ( копфлiкгiв), а в разi ix виникценяя прагв}ти до
зреryлюзаяня спору ,l!1яхоь, прлмирвих процедур у порядку, визначе!ому



3. Труловi вiдносхш,
!дбеJпФенtrя ]яПЕпостi працiвн кiв

3.1. Зобов'rзrння адмiяiсrрацit:
З,l I. ЪбеJпеqm фепявяу дiяльl,iсть фiяансового упрашiння

Гайсилськоi Micbкoi рап! з Meтoto пiдвиulеЕм результативяостi робOги,
полiпшеш становцща працiвнякiв,

.1,1,2, Пrгання трудових вlдносин працiвникiв р€ryJiюватн згi,шlо ]
кодексом захонiв про працю Украiнл, законами Украiви <про мiсцеве
сшоsряд}ваl н i D, ( Про сл) ж6) в оргэнм v tclJeвoro самоврядуваFья} та ;н шим и

яорматпвff о-праrовllми аrгами Украiнп.
З,l,З. Створйти умови для високоеФеюUвноi працi, забезпечувати високу

sдконаsч) дl]сциплlну, високолродукгивн} оргаяlзаторсDку дiяльнiсть } питань
соцiальяо-економiчяого рmвlrгку, приймагх необхинi ]аходи щодо орmнiзацii

З-1.4, Сприяrя sирilлснпю соцjальних пггань холскпiву, правовому
заххсry працiвlrикiв, .iдIовiдно до ix стаryсу, ствоttенню умов дпя наачання m
пiдвишення квалiФlкацii ) вlдповlдних учбових
проумпню по сл}жбi,

З l5 ЗаЬпечип вс,х пралiвни,{iв атерiшьно-|ехнiчними рес\рсалtи.
необхiляими д!я якiсяого ýиконання вiдпоrjдних завдrнь та обов'язкjв,

Ёцiонfurьного використаняя засобiв лрацi,
З.1,7, ЪФосовувати засобй матер]ального та sорального стиri}rювавня

],1.8. Розглядати лоданвя i лрпозиц;i Фудоюго коле,fl,иву щодо
трудових. економ!чних пиrань, ъйнrюстi, оплап працl, ylroв l охорони працi.
соцiальяого захлс:гу та iяших питань, що с предмйом КолеI\тивного договору,
надават! можrпьiсть пр€дета!никам трудового колепиву брати y,racтb в ix

з I9, забппецпи тривjлiсть робочоlо qacy вlдповlдlо !о чинноIо

5

3.2. Профспiлкп ]обов'я]у€ться:
З,2.1. Сгриятй дiяльносгi Фудоsопо коле}.тяву щодо вико!анля

покладених на Bbolo завданьt удосконалевню 1рудови\ вiднос я, зуiчненню
трудовоi дисциплiпи та дmримапня п!эsил тудового розпорядку в тудовому

],2 2. Здiйсвюваm iоtтропь за дотри:\lаянrм в фiнансоюму управлifiпi
Гайсинськоi Micbкoi ради заководавстпа про пра!цо та зобов'яза ь за
холеlтшшм договOро ,

З,2 3. lнФорNуватu AnмiEicФaцi|o пр ФаJýи пордlеЕи законодавств:l
про праllю, усунення як!х потребус ix втручаявя,

З,2 4 ГIредФамm ra rdишrgти трудовi та соцiаlъно-екояомitlяi лрава й
iнTep€clr членiв тудового колею!ву в органах державноi влади, вживати заходiв
по }с) ненню порупlень тудовоlо законодавсlва при lвirъHeHH: прачlsпкiв,



3.J.Трудовяil Ko,teкпB зобоs'язусться:
З,З,l. Викояуsати вимоги чи!ного тудо}ого закоfiода!стщ lього

Договор}. Закону Укра!ни "Лро слуr(бу в оргаl]аJ\ мlсчевого саvоsря./tчмняя,,
правял внутрiцlньоrо оr}хбового рзпорядку-

З,З,2, Н€стt, персонаJьЕу вiдповiда,ъпiсrь за виконання слукбових
обовязкiв та лосmш€них заsдань у вiдповiдноfii до Закону Украi'ви "Про
сл}хбу в органах мiсцевого самоврядуsанllя ",

],],З Сумлiнно, точво i сво€qасно вfiкоя)зати croi слрtбовi обов'язки,
прозшl и iнiцiагив) l lворчlсь у роботi не допускати
дrскредитуоть органпдерхавяоi влади

],],4 ПосriПно вдосколаqювати opraHI lацilо сsо4 дiяльносгiI пiдвиоJувагя

3,3,5, Ут м}вап в валежому сганi сво€ робоче мiсц..
з-з,6, дбайл{во сгав!mсь до деркавного шайна, не допускати збгкiв
В разj нанссенt, працiвником матерiа,lьяоm збяпry. yмltcвoro псування,

несгдчiабо ЕФаlи окремих видiв майва та чlнноmеи оФанвiй несе Malepiмbнy
вiдповiдапьfl icтb у вiдповiдвоgгi iз дiючим законодавством

З,З ?. Створюваm тl зберiгати спрйлтливу трудову атмосферу в колеювi,
r,З.8, Утймуsатrся вjд органiзацii масових акцiй протесту. страйкiв з

ппа!ь, що с лредмgгом пього колекгивного договору за умопи ix вирiшевш у
lrФовленому чиннrм закояодав.твом m шlм коJlективним договором порrдку,

.l. Умовв прцЁu,ят.я, робот! в rвiцьненпя.

4. l. Ддмiнiстрдцй зобов'язуеться:
4,1,1 Злiйсяювати прийом на роботу ва коllкурснiй осяовi та у

вiдловiдностi iз Положешям про порядок проведення Kollкypcy провед€вня
конk}рсу на замiц.яш вакантяих посад посадових осiб мiсцевого
сэ-rtоврядуваня, в фiншсовому управлiннi Гайсmськоi Micbкoi ради

4,1 ], При прийшm на робоry оlнайошвап працiвникiв з праiшами
Blyтpirrrn5oгo службового розпорядку,

4,1,3, Ъбезпечяти працiвникiв роботою у вiдповйностi з ii Фахом,
вмiФiкацi€ю та трудовш договором.

4.14. створюватп }пloвtl шя павчання i пiдвищепня професiйноi
кваriфiкацi'i у вiдповiдltих навчальних замадах /на Факультета' та шmхом
самоосвiти] сприяти яавчанвю та пiдвищеявю лрофесiйноi квмiФiкацii qерез

цент пiдвищеняя шмiФiiацii дерr(ав1lях слуr(бовцjв i KepiBHrKiB держаgяп
пiдлрисмсr в, ) сйнов iоргаsi,lацiй раСдержsJ,IqЫсФацiL

4.1.5. Ддмiнiстрацй не вправi ]аrсадати вiд прбцiвнлка виконаяня робоп,
не об}товленоi трудовим договоро|!, Ад iнiсФацiя зобов'язаяа рзробrп i
затв€рдmи лп, кожого працiвняка його фуяшiопальffi обов'язш /посапову
iнструкцiю/, озt{айомtm його з ними i вимаrатп луlле ix внкоFаям У
функцiонмьних обов'язках /посадовiй iЕgгрукцij7 може б},rя пер€дбачено
sиьонавня прачlвникоv обовяlкiв iншоlо lра]rв ика лише у випадках



тлмсасовоi вiдсглостi остаяпъого, у зв'rзку iз хворобою, вiдпусткою, або з
,нUJиr лоsажiп гричин. лричоч\ та обовqlм !o)KylL lоцаJа,ис, на lншоlо
працiвяrка тiлькп за його згодою i за додаткову плату. з урахуваflням його
реальноi мо)фrивостi впконуватл ix /з }рахуванЕям палежвоi проФесiйяоi
пiдготовки i зайнятостi прмiвлпка при впконанвi безпосереднiх обов'язкiв/

4,1,6. Працiв!ики пlояfть бути звiльненi з Управлillия у випадку змiя в
оргавiзацii його дiяльflостi, пр! скоросеявi чхсельностi /штату/, У цих випадхах
вовя персолально /письмово лiд розлrс/ попереджаються ддмiвiстрацi.ю про
май6)т!€ звiльgеgня не лiзяiше, HiX за два iliсяцi до звiльвевgя, При цьому
Адмiнiсцацiя зобов'язана ладати лрацiвнику iншу!оботу за фахом, а у в!падку
HeMФKJrиBocTi цього або пр, вiдмовj лрацiвiика вiд gе1, оФапвiй
працешаштову€ться самосtiйво, Пра звiлъвепвi працiвяика на ]азначенiй у
цьоv) гункllп lcraBl, йоv) s Ma,lyl lься вичlJн1 доl,оvоlа l роlмlрl(ерелньоlо
заробiтку за олип мiсяць

4,L,7 ]вiлыеч|, rDаUjвник,чдопусhаl lь(я liльýи j'!ля викорисjJнq}сiч
чds]и\ lдо!аlковосlвор сй длq Gбе,пе,lенtsя ис,о tаин9lосп р

1.2. Профком зобов',rу€ться:
4.2 l, Постiйво леревiряти вI{конавш умов закояодавства про працю. про

резулътат, iяформувати Адмl,iсlрацiю iтрудовий колеmиву Mipy fiеобхiдноgгi,
4,2,2 СзU.чJсllU проlqlоч l0,rн,ъ роlглqдаlи пJла ня

працiвник;в з iнiцiатtви Ддмiнiстрацii,
4.2,З, Представлят, iятереси кожяого члена профспiлки з ycix литавь,

пов]язаних з пряйнятгям на решту! звiльнонням з роботи, переведенняц наiншу
робоry, пiдвлцевлям квалiфiкацii, просува!яяNl по слуrкбj, кваliФiкацiйною

5. Опла1:l tlpaui,

5 l . Оп]ата працi працiвяикiв фiнансового улраыiяflя Гайсивськоi MicbKoi
ради здiйсню€ться вiдповiдно до колсксу закоiiв про працю Украiни, закояу
Украiни (Про оmату лрацi)). Закояу Украiни (Про слухбу в оргапах мiсцеsого
самовр,дуваs!п)! постшов, Кабiвеt} MiEicтpiB Украillи вiд 09,0З.2006 ]ф 268
Про )порсJкувdпа сlру\.r)ри la )мов оплаlи праUi rраUlвникiв апараIу

оо.анis виiонавчо прокчраг}ти .)дiв ,а lll ,ич oPla,liв" {
lvjJзчи } мови оллаlи прdцl праU:вникlв фiрансово,о управл HPi ви lчачаюlьс9
oplanoм мl(Uсвого самовр ltмовоп.lа,илраL:

Кабlнfl\ MlHtrlplB yhPaiм щоJо лов оплаlи пра1_1. а lаьод v,лlчмьноi
,J jобilноiп.l,rlи ошаlа пLlовоJиlьсq l)ра\}вdпнл! впе.еIlиr цtlп,



5,2. Пре!tiюва!tя лосадових осiб Ntiец€вого самоврядувавня здiйснюстьс'
вj,Oповiлно Положенр" прецювмнq lJ vаlерiшы е Фохоче lll, праLiпl|иl.iв

Фjнансового улравлiння Гайсинськоi Micbкoi рали (додаток 2),
5,З. Лосадовим особам мiсцевого самоврядувавпя та службовцям

,I,|HaHcoBo.o )лравл,лhq da о,лоров,lенно гри Palaнl I

шор.чноl зЬп)сlкi вkр JеHH, .ou;dlHor об) lоsi\ пи,ань у
розмiрi, цо пе перевишуе середяьомiсячноi заробiтноi плати вiдlовiдво до
подаяоi працiвникыи змв!.

5.4, Прац]впика!, ,Ki яаправлеяi у вiдрrдкення вишачу]отъся: добовi за
час lеребуванц у в,др,лхеhdl, вар !lь,lроl.r\Jомlс,Llllри,начерняlна].дl.
влrраm по найму житла в порядк_ч i розмiрах. встапомевпх заководавством.

5,5. r|rrмiHic,rpaцiя зобов'пзана:
5,5 l, ВLlэtsови,и праLlвl икам по\dlrоhl омади BI lповiлно Jo

заверджевого штатяого роз!лсу та вадбавки за Blcoki дослгflелня R лрацi або за
виконання особливоiроботи у розмiрiдо 50% посадового окладу] з урахувашм
ьаJбавк| lараts, lJ q висл)l) роь;в} !слаrфоьд} оплdг) лраUl,

У разi несво€часного викояаня, зsдань, погiршення якостi роботл i
rорушечня ф}дово: Ф вусок, лосягчсннq у прJUi
цка.озуl lь(q або po,\lp ]l 1vенш)llьс9 ) порqдкч, виlначеноч} д,т Ix

5.5,2. ПрацiвникаNt встановлlоватй доплати :

- за викоЕалля обов'язкiв-lимчасоl]о вiдс}пiх прац;вникiв (у разiхвороби,
вцпустш без зберепеgш заробiтпоi плати тоцо) до 509о посадового оюаду за

5,5,З Здiйснювати премiюванвя працiвнпкiв вiдповiдяо до i! особисmго
вшаду в загальн;,резуIьтати роботи (у межах фонду оплат, прац'),

5.5,4, Реryl]ярно (двiчi на мiсяць) виплаqуватп заробiпу ллату у
встаrовленi терN{ig! за першу лолов!ву мiся]rя - l5 числа, за друлу половиgу
мiсruя _ з] числа лоточвого liсflя,

у разi, коли девь влплатп заробiтяоi плат! збьа€ться з вихiдним,
rеробочи! льеv,,арJбllна llлаrа виплап, lbcq раl ередодl,,

ý' < Роlмlр]аробi-ро, ллзlи m лерш) 1оловиру vi
омати за фактшно вiдлрацьований чао з розрахуяку тарифsоi ставм
(посадового оцаду) лрацiввика,

5 56 Заробt,нdтd,апрJцiврчкаv"а,lасшUрi,ро,вi ll,\с,\ивипlа,l),jьс,
rc пiзяПпе HiK за rрп дЙ до початку вiдпустки,

5,5 -, Забеъпсч) ва lи бе,,lерешьоtlне о tрайоvленрс пр/Ulв-ик. { ро]v:р.lми
заробiтноi платк та вiдрахувавь Ь пеi,

5,5 8, Робота у cBrTKoBi, неробосi ! вихiляi дяi оплачу€ться в подвiйяоNу
розNtiрi або коNtпеtсуеться iltшим часом вiдпочлнку,

5.5,9. Проводrm сво€qасво iпдсксацiю заробiтпоi плати узв'язку зростом
idre^c\ сломвчи\ lr ч л i



5.6. Прфспiпкr зобов'Фус.ь.я:
5.6. 1 , Блt |араяrOм спраrед.иOоi olu|aт! рацi i наJаlihя пi],ьг ко*ному

лрацiвпtrку упрамifirlя,

(,. Рсжпм робоlп, lp}lBлJ|icTb Dобочого часу, вiлпустýп

6.1 Алмiнiсrрацiя rобоý'я]усться:
6, l , l Встановпп загаlьву тривалiсть робочого тшкня 40 rодиll,
6 1.2, Встановитя васrупяий рФtlим робоqого сасу: початок роботп - о 8-

00 год,i закiнчення робот! - о ]7-15 год., у пятнпцю - о 16-00 год i перерва д!я
вiдпочинку i харчувшяя - з 12-00 год. до lЗ-00 год.; вихiднi днi: субота i яедiля,

6,1.3. Напередоднi святкових i перобочих дн;в т?ввалiсть робочого дня
скорчуегься яа одпу годияу,

6,1.4. Погоджуватt зПрофпiлкою змiви Iptlшocтi робочоrодц(шя),
6, |,5. Надавmцпрацiвни}€м роботу з неповпим рбочим днем у виладках,

передбаченпх трудовsм захонодаDством,
6,1,6 Тривалigгь щорiqоi омачуваноi вiдлусткш для Bcix кагеюрiй

п!ацiвникiв установ!m у вiлпов'дноOтi до Закону УФаiня "Про службу в

оргавах мjсцевого самоврядрая!я|' та Закояу УкраiЪи "Про вiдпусткп"]
- посддовим особам мiсцевого самоврядуsаffм тривалiстlо 30

кэлеЕдарних днiвi
- працiвникаv, lJlo не с лосадоsиvи особаffи мiсqевого самоврядувлня-

трввалiсто 24 кrлеIlдарЕi днi,
Прачiвllимм UropiФo ва.ламп вiдпустху згiдно }axoнo]rrшB:l. у

вiдловiдностi i? затrrерлfiенrм rрафiком, працiвнимм, що мають стаж роб{п в
орlанах !|сuевоrо сшофяJуsання./держаsшх opraнax понад де(m рокв.
надавати додаткову оплаq}вану вiдпусrку згiдно захонода!ства

Загальна гриsмlсl. додатковоi оплачtваноl вIдпустм не !оже
леревицувати l5 каilеядарвихдr,iв

5,5,10, Оплаrу працi працiвниквм. якi перебувають у вИрядж€вяi,
здiйснювати вiдповiдяодо qrrяноIо законодавства Украiни,

5,5.!l, При звiльЕей працiоника виплаDI eix сум, шо палежить йо!у вй
фiяаясовоrо управлiняя проводити в день звЬьне.rЕr. Якщо працiвник в деft
звiБвеslr, не працовш, m зазЕаченi оуми маюъ буп! sилrачеяi яе пiзнiше
насгуmого дня пlсля пред'явлевм звlльневим працlвником влмоlв оро

5,q l2 при ,slльненl прачlвниюs у ]в'яlк} 1 скорочснtlям чисельносгi
Jlаг) виллач)ваlи всга!оsленi законодавсlвом комленсацli m вихiдну



6, l ,?. Графiк чергоsих цорitlяих вiдпусток заверджусться Адмiяiстрацi€ю
Jo 5 сi,lня поlочного рокч При вчlначечнj Uерловосгi на!анчя BjлJmoK
Адмiнiстацiсю повипнi б)т BpaxoBaнi еjмейнj та iншi особистi обставини
кФfiпого працiвЕика, Адлtiriсr?ацi, cTBoPIoc умови для безпсрошкодi|ого
о,найочленм праUiвникlв il,аlверjлени! Фафiьом si lп)сюh,

6,1 8 Додавовl оллач)вdнl BiJ цсftи l Udвап праUlвrикэм одноlасно l
оспоRIlою вiдлусткою, зллно з rрафiко[л, або /]а з,одою cropiн/ оФемо вjдяеi,

6,],9, надаваm додаткову оmасуваяу вiдrryстку (до з-х робочих двiв) у
вяпадку особпстого Ulлюбу. шлюбу дiтеЙ. народlкенн, дiтеЙ" cмepTi близьеих
родичiв (чоловiка, жiнки. батьпjв, братiв, сестер, дiтей),

б.] l0 Надsати додаткову оmачуваяу вiдлустку (] робо!ий д€нь) в Девь
нароJ/{ерчq праlllвчиьа la герlllо,о вересря прац вни\а\.

о l ll, l'lорlчна вlзп].гьа,а |н||t,аtивою ад!|н,страц
бли лсреllесеl€ на iншии перiод liлькr lодоiо лрацiвhпк" ra .а

, Лрофсгlл(ою v Dап. коли чJданчq шор]чро, вlдп)сl (и в p lllUe
обуN{овлеffий перiод мо,€ песлрл,тливо вiдобразитися sароботiУпранliнвя,lа
за умови, що частияа в;дпустки тивалiспо ве i,енше 24 кmеядарвлх днiв 6),дс
викориФана у поточному роцi,

6,1.I2, Жiяцi. яка працюе i ма€ двох або бiльше дireй BiKo! до 15 poкiв, або
дитилу з iввалjдяiстю, або яка }!иновша дитину, маrср] особи з jнвалiдвiстю з
дптrяства пiдгруm А l тр)пr. одивокiЙ Maтepi. батьку дитш або особп з
iнвалiлнiстю з дитпяства пiдгрупл А l Фупи, який вихову€ ]х без MaTepi(yToMy
чпслiу рsiтрпвшого перебувапня b,aтcpi влirтвальпому закладi), атакох особi,
яка вlяла лiд опiку дllтину або особи з iнваJliднiстю з длтqпсва пiдгрули А l
р)ли, ч/ олном) jr lрийо!,lиiбаlы(iв rдd,,ьс, шор'чhо дода.лоsа оl,лач}вача

вiдпусткативаjiстю l0 кdендарЕлх днiв без }рахувавня свпкових i неробочих
днiв (g]щzf Кодексу законlв про працю Украiни)

Фивdiсiь нс мох(с псревиш}ваlи l' каlевдарll|\ lll;B,

6 l . I ], жiвкам, що виховуkrть дитпну з iнвалiднiстю з дImвства, вадавати
Jo ldliовий ви\iль/Й JcHb шоffiсячdо llри поланнiвi!l-овiдчоilа9вч

6 l I4 ] родинllи\ обсlавш l itsши\ поважниr при lин llрdUiвниьаv, la i\
заявою. моrý,тъ б)т вадавi короткочаспi вiшустки б$ збереrенм заробiтвоi
ллатtr ва TepMiH, обумовлелий угодою мiж працiвником i Адмiяiотацiеlо,
])ивJ,сm не бjъше lý кмчларни\ знlв н. рlч

У разi встаяовлсявя КабiнФом MiHicTpiB yKpaiHU каралтuну вijlловiдно
ro Захонч УкDаiни'I]ро вiд iнфекцiйних хвороб' терллiп
,lеребlвdrllч ) вlJl,rсlJlбе] ,береi.еdllч ,аробllllоl lulаtи lla lep ол ЁаUарlирч нс
в(почасться у загшьлий терм;!,

6,].15, Для працiввкiв Ь яевормован!м робочL{ дtем встаяовити
додаткову оплачуваqу вйлустку цивалiсто вiд4 до 7 мrlендарfi их дя iB,

6, l , l 6, Надавап lцорiчну додаткову вiдпустку за особливий хараюер працi
] fiапелдарлих дпi



6.2. Трудовпй колектиs зобов'язу€ться:
6,2.1, Д.u виюнаffвя певiдшадноi /вепередбачевоi7 робот працiвяикп, за

розпорядr(еяяям керiвника, повпян; зlявлятtjся варобоry у ErxiлHj /святко Bi/ днi,
з пасDппою комленсацi€ю за робоry у вихiдвi /сsятковi/ двi, згiдпо з чиiвим

6 2.2, Це перебувати, без дозволу адмiпiстрацii, у примiщеянях Управлiння
у неробочий час iз причия. нс пов'rзших з роботою, а теож ве проводити ryди
сторояяiх осiб

7, Соцiяльнi lspдHIii:,

7.1. Адмiвiстрацiя зобов'я]у€тъся:
7,1 l ,lpal iBl iкаv, шо йд)гьуLер|ов\ вlJгу!lh), радава-и Malep:albH)

оlлорол.lеннч ) роtчlрl ссрелшоtlсяllllul liробi tsоl ша,и la
чаlер'альч) дU lUlог) дl9 вlр:шеннс соцiмьчо-побуlови\ пиlань ) polMipi
середнъом iсячноi заробiтяоi плати (у ме,{ах асип{уsань),

-,1,2 На!азаli праJiвника! !аlсрlмы) догоvоl) при lвiльнснрi )
]вя]ý 1виходоч на пенсIю la вlкпv абопоlнвrllно\Il

-' l ]абе,rеч\вати,во, часнl оп.lаl} лihарн!ни\ ли( lhiB i виllлdlt B(i\
соцiальних виплат, передбачених чиЕflим заководавством (допомоги.
ьоvl.сh(аU;l , lts ) при сво,чdсtsо!у видiленнi ко llB

7.3, Адмiяiстрацiя та ПроФспi,lка зобов'язуються:
7 ] l. Забезпечити миючими засобами,
],.12, fuM'Hi.IpdUb lat,a l)l, llJданно праUlвчикiv вiльноlо Loc) шq

одержавня медФо] допомогл без провеленяя яких-небудь вiдрахувань ;з
пробlтноi плаlичи lншJ\необФlьfuвdllиr(d lкLiй

7,З З Забезпечувати соцiмьяпй захист ветсраяiв лрацjта людсй похилого
BiK]. lцо стми певсiоверами !,сmнови,- r1 Ъбе,пеU}ватирвнiграва а\tоьл/пос, .hiчочlчо.lопtr q

7,З,5 Забезлсчиги лiдвищелш PiBб обiзла!остi
працiвликiв з лроблемам,, пов'язаяйми з ВlЛ/СНIДОМ. covid_l9 та iвшим,
l ебе ечн/\tи в о)сч/N,и J,hеьJlяvi l ir вллiво! на впливоv dd 1лоров'я

7,З.6, Оргавiзовуваm вшанувавяя працiвяикiв у ?вязку з вrходом на
,е,lсlю iдно l !аlсрlJьнltN сlиму lюваннqv праUlвничlв

7.2. ПроФслiлка зобов'язуеться:
7.2 l Забезпечувати соцiмьний захист працiвникiв
- ',2 ор, ая;ý вd. и вii]д прац:вниrш дu колею ивно, о вiлl oUM), а laкox{

8. oropoнa праui.

8. |, Лл ifi iстрд,liя lобов|яrу.tься:
8,1,1 Сlвор/lи на кожном) робочом) Micul, у зiJпооiдносli ] виvоlами

нор!аlивви\ )!ови грJUi .абезпе_fr Jo,PшMHq прш
l |,а liвниьiв, lаранlовани\ ldконолавс,lвоv проо\орон} працl



8, l 2, При прййlяттi на роботу iвформрати працiвнпка (пiд розппо) умовп
працi.

8,1,], Забетечtlги сво.часне i якrcЕе навчання в iнcтyffi з техпlки
бе}п€Rи, похежUоiбвпеки. елекгробе lпеп. екологil iФlтФл. ! втапь наланш
першоi медlrчноi допомогл ycix працiвникiв (додаток 4).

8,14, З!Iйеюват посгiиний концоль ja дотиманнлv працlвника!и
пршил поводжеяня з маUlинамх, ме\анilмали rа о6.|аднапqм

8,1-5. зафзпеши попереднiй (прt лрийомi на робсry) та лерiодиqлий (|

разва2 роки) медЕqций оглlд лрацiвяиtliв, якi постiйно працюк)ть з вiзуальgими
дисплейни м и TepMiнa,rraMи електрояно-обФсловм ьнпх машлн.

8,1,6. псредбасити фiншсуваflня заходiв по створенню належних умов
працi у тому сислl вилиення ko|llтlв на псрцочергове проведення аlесrашi
робочпх мIсць,lа умовами пра]ri, иб€]песенн, соцlального 1ахисry праulоник|в.
зай'lflх на робоmх з нссприятлл,!ими умоваrя працi В!дiлят1l кошпу розмiрi
0,2% вiд фояду оплати,

az Трудов й кол.ктlrв зобовiв]у€ъся:
- знати i виконувати вимоги яормаmвяих aKTiB з охорони працi, ceiтapii.
- правил пож.жноi безпек!, Фекгробсзпекиi BMiп iорисtувапlс, засоб!ми

liолепивного та iядпвiдум ьпого ]ахисту]
_ rоlрич}ъаrись зобовqrань ] оtорони лрацi iправил sвутрiшнього

Фудового розлорядкаi
- спiвпрацюваги з Адмiнiстрацiсю в спрвах органiзацii бвпсчних i

l|сшsiдлив х y\toв пралl, повiдомляlи про небеlпску свого бёlпосереднього
керiвнпка дбо iяш) лосадоsу особуl

- викорисrовувап трrIlспортlIi ]асоби, ]er(HlKy rа lHlJJe Yайно власпика
Tйь|Or у слркбовйх цiлях.

&З. ПроФспЬка Фбоrlr]усться:
- здiЙсr,юватg контоль за виконаяням законодавстsа про працю тл про

9. ГпраfiтiIдirлыtостi пDедстав!хцькхr орlалirацiй прiuisн!Еiв

9, ] ,Адr$iнiсl!ацЬ lle перешкод)кас органiзацii iдiя]ьностi Профкому у
проведеянi у в€робочяй час загmьнлх зборiв трtдового колеhтиsу

l0.Випоsiдrльнiсть cтopiн, вйрi:лення суперечок

l0.1. У випадку lrсвикоЕаняя або вuко|lавня обовrзкiв,
переJбаченлх дан}ш Доrоворош. Сlорони Hec}r ь вiдловiдаrlьнiсть вiдловiднодо
чпняого захOнодitвсгвв

]0,2, Суперечки мЬ( Сторонам'j дозволяються в пор,дку, уставоsлоному
rаконолавстDом УФаiяи,



I l. :}ак"lючнi по_lожеяня

l l.], змiни i доповяення до даltого договору протягом TepMiHy його лiI
!!ож}ть вflоситлся тiльм при вза€мпiй згодi Сторiя, цо його пiдmсали,

l1,2, Коrrгроль за вякоЕаннrм Договору здiйснюстъ.я безпосеред}iьо
Сто!онамlt або )повновженими ними лредставниками у порядк]r, обговорецому
Сторонами в окремiй письмовiй (чи усвiй) угодi(додаток l),

ll,З- Адмiнiстацiя та Профпiлка у межах cвoci компегепцii
юбов'язуоться оперативно приймати заходи впливу на тлх осiб, що ке
в коную]ь ]обов'яlань .а договором, iнформ}ъаги про це членiв тр}довоlо

] ],4, Договjр дi€ до З1,12,2026 pok),
l1.5. Доrовiр ухвал€ний Еа загдl!них зборах тудовоrо колекгиву

пртокол ]Ё 2 вiд 10,0].202 l / qшяий з l0 березЕ, 202 l року
] l 6, КонФол} за виконаЕвям цьогоДоговору здiйсЕюсться Сторонами якi

пiдписаля його, Сторяи, llro пйпйсали Догоsiр, щороку, н€ пiзяiше 15 сiчм
Poliy, що асm€ зэ звilпм, звiтують лро викоllання Договору на зборах
ФудOвого колеюиву,

Головs профспi.qкового KoMiTcTy
фiя,ясового улрав.лiнl,я

l)l l l/

О !нзiiоIлеяi працiвппкli Фifi зясового упрrмiпвя Гайсппсьrоi Micbxoi

IlacT}! l.f.

I l,сijсяюн Il,П,

Гасапова }r.B. 'l/a
Гr.lько J.-q,

ОстровськпП Р.В.

l



JoъTKll

Додаток Лс l
До колекrшяого догоюру
Фiнапсового управлiнllя
1Ъйсхнськоi NticbKoi ради
яа 2021_2026 роки

ii

(]кJАд

ir8llule. ь!'r, по бопlьковi
Bi l а l|,iHicI

Бабiй Тетяна Владиславiвна
] Пасrчх lHHa ГDlllюрiвsа

Ili,l
1'кач натмя олексiiвва
L

-

начапьшк вil,,liлу бухгfu,тер.ького

Голова профспiлкового Korцiтeтy
фiн.псового упрsвлiння

пrбо ф н",""" "|клч

робочоi Kol}licii з контроJю за впкопання}, KoleKT Blloro
.]lоговору



додаток 2

До колекгиввого доловору
Фiваясового управлiн}в
Гайсянськоi Micbкoi ради
fiа 202 l -2026 роkл

погодж}то
I'o:loвa прфспiлки
Фiнапсовоrо уrрашiяня

злтвЕрдж}lо
чальник фiнавсового

Тетяяа БАБlЙ
2ф! р,

ПОЛОЖЕЕЯЯ
про прсмitоsаннс прдцiввикЬ фiнспсового упрrшiшя

Гrйсппськоl Micbttot рrдu

l,i- Полоrtеннл пр премiювання прцiвllикiв фiнаlrсового управлuм
ГJj]о]вськоi Micbкoi ради (д&li - Полоксвня) розроблеяо вiдповiдяо до Закону
\'краiяи (Про мiсцеве слмоврядуванпя в yKpaiяi)), Здону yKpaiм <Про службу
в орIала\ мiсцеsого саilоврядуваllня,, сrffгей 97 КЗпП yкpaiEи, лосгавови
i]6iяеп MiH icцiв Укрэiни вй 09.0З,2006 }ф 268 ( Про впорядкуваtlля структ},ри
ra \\lоs оплати пралi працiвяикiв органiв викопавчоi влади, органiв лрохуратlри.
.\;liв та iнших оргаiliв> зi зi,iвами. затвердrrеними посrановою кабшету
\llнicтpiв УФаiЪл вiд 24,0520I7p, наказу MiHicTepcTBa працi Украiни вiд
: l 0 l 996 .I,t9 ? 7 (Пр у{ови оIrлати працi робjтникiв, зайнffпх обот}товуванff,м
г ]HlB викояавчоi шsrи, lrtсцевого самоврядваfiня m ix виконаýчиr оргаяiв,
р, lts,в прок}рrryри, сулiв в Ifuих органiв" ]I змiнаvq

l ] Дi, чього Положекм поширюmс, на Bcix лрацiвникiв фifiансового
. Jr раеliння Гайсинськоi м icbxoi радr.

l,З Премiювавш праriвяякiв здiйснюсться вiдловiдяо до ix особлстото
r еску в загмьлj результати роботи, piвш трудовоI та впконапськоi дисциплiни,
-,еlсивностiпраtх!апiдсуvьачироботи.амlсячь,,Jаквартал.uрiкгазнаtоди
..главншч, прфсiйних ювйеiв, виходу на пснсiю

] , 1 В оФем !{х випэдках за викояання особливо ваr(ливоi рботя або з паrодв
r]впейних дат 50 poKiв,55 poKiв ()'{iHKaM),60 poкiв (чоловiкам), д€рr€вних,,," qldи\. ювiлейни\датта професiйних свп вuLltовiJнодо HaKaly наца,lьника
-- jчансового управлiiня з }рахуваllяям особистого вн€ску працiвяrка мож€ 6}т
,ri]]raceнa одноравова премiя в межах затв€рФкеяого фонду оплапr працi,

20!! р.

I. ]атlльнi по,rожслпя



1.5 Вiдповiднодо пп. З п.2 яаказу MiHicTepcTBa лрацiУ'Фаiяи 3iд 02.10,1996
\ -- робiтникам (прлблральницi, водiю), зайнллм обслуrовувавшм органу
,,JcBoto сsцовряд!вrннс, tlадагться мIсячltа гроllJова премIя lалежно Diд
,-oolo вмм) в кiнцевi рез}льlаrи робоIи oplally viецеsоlо самоsря]])вdпllя,

l б Вiдпоsйяо до пп, З п, 2, п, б постановя Кабiяету МiяiсФiв УФаiяи вiд
, 0] ]00б м268 посадовим особам мiсцевого самоврядуванм та службоsцям

-]:аfться матерiальна допомога rьlя вирilllеиня соцiально-lrобуговt i питаяь та
оJдоровленнq при наданнi щорiчноl siдп)сгки ) polмlpl, цо не

.Dевпшус с€редllьомiсяlцоi заробiтноi ллати.
] ,7 Вiдповiдяо до пл, з л, 2 fiаказу Mi icтepclвa працi УФа'itли вiд 02 l 0, l 996

', - робiгникд, ,Jаilнп,им обсл)4овуsанняv oplaH) мiсцеsоlо самоврядування,
, J:а.ться матерiальна допомога у !озмiрi с€редньомiсячного заробiтку,

8 Прсv,я не нарловугrься працlвника! G цас вlдп)сlок. l/мчасовоl
..лрацезJатпшгi, вiдрядх пiдвищсявя к!алiфiкацi'i, в
:!l\t\ чиФiза кордов,

1,9 Працiвпикам. якi rвirlbяeнi з роботл в мiсячь, а який проводлгь.,
:iрNlюваяня! премii ffе виплачуються, за виштком npalriBlIиKiB, якi вийшли на
:rнcilo або заaльнrлися ]а станом здоров'я, або зБдно з пуяпом 1 часпн l
;т]пj {0 КЗлП, або перейulJш па iшrу робоry в лорядку пФеведенlля,

lU Пралlвникам, яки! вичесенs догана, премlя не виплач)пкя проlяlом
::r,rпсциплi аряогоmrгненяя

2,1 Фонл премiювання працiвнliкiв Фiналсового упрбвлiЕвя лворюсться в
ч-ла\ коштlв. перелбасенп на преviюваннq ) кошорис: ra ehoнoмjI Kol! llB на
, ,lal} праlli

2 2 На створепffя р'чпого фонду премiювання спрямовук)ться коmи в

.o]!ipi не менше l0 вiдсотdв посадових омадiв,
] ], Вилаw tla пр€млованtý передбачаlоться в коUJrорпсl lta }тримання

1,1яансового упраsлiнн, мiсъкоi ради.

2. ПоDядоý впrЕачеflвя фояrIу пре!i!оваtlня

J. lloKarHпKп прсмitовд|l|tя та PolмiP промii

] l, ЛремiюваIтвя працiвпикiв фiнавсового упраsлiння, встаяовлелвя iM
.,- бавок ]дiйсфс Iься началшжом Фшансою,о управлiння на пiдсаавi оцlнк и
ra всебiчного аналiзу вяконавня ними посадових обов'язкiв,

,t,:,преviiпрацlвникам фiяансоsоlоупрамlн}lя нараховуються у вiдсоткдх
] посадового окладу вiдловiдно до особиmою внесп в mгальнi ре]ультати
i..,:o,1l або всrаяовлюlотьсq в конкретних розvlрахj], Ъ реtульгавfiи рбоrи за цiсяць дIя визначення розмlру премit
лгацiвнлкам врахо!уlоться TaKi лока3никиi
. .sо€часве та ,kicнe викояеня посmшепих керismцтвбм заsдаяь a дор}лtеfiьi
. c\llriнHe викояаfiня cвo]i посадових обов'язкiв, iяiцiатиъа i порчiсъ у !оботi;

I



. .locтi;]He сшовдосконалеtяя, пiдвиUlенн, профсiйноi кваJriФiýцii,
.t ] Зменlл€нвя вiдсmку премiюваiня працiвникiвабо позбавлсн!шiх премii

]]i.нюtться у разi :

зiв та доруqеqь керiв}lицтва фiнансового упрамi ня]
- .:.3п€чафоrо розгjlrду пропозицiй, заяs, зý€рпеБ Фо адя;
, irр\шення с,грокiв розгляду докумеятацii:

r- ,iрсовiсного виконання поtа!ових обов'язкiD ilшдань,
]5 Повне, або часткове позбавлеяяя пpeмii проводrгь.я за той

з]].tr\\п{овий перiол у якому було здiйсяеfiо порушснЕя, якщо доп}1цевi
']r]Uёнllя були вfiявлеffi у настлпих лерiодах, працisппк може б}.ги

,-Jв,Е/ltй преvп повIliсгю або часгково у ToMv перlодl. коли про Ue clмo
:j]ч., а]с Ее пlзлlше шеств мtсяцlв з момснту вчпяснн, лорушеяня,

.1 i Преýiюваtш працiвнпкiв фiнансовоrо упраsлiян, здiйснlо€тюя
t :, ,3] ./о to наказ) начаJ,ьниhа ФiRан(ового }пршIшя

: ] Преttiюваljня начальяика фiяавсового управлйня здiйсню.r!ся
: :1пв1-1яо Jo розпорядкеЕня мiського головй,

: ] препiювапия працiвяrкiв фiяансового управлiявя до lовiлсй!их дат 50
r юз j5 poKis.60 poкiB, державнпц пам!ятв!хl професiйннх та святкових смт
]|i.H{r.rbcл вiдпоsйно до наказу началь,lика фilrансового упраsлiння,

] ] Пре$iюмнн, началья$ка Фi!ансовоm управлiяня до ювi,l€йнлх даr 50
:.r-B, ij poкiB, 60 poKiв. дерrtавних, пам'ятнпх, проd}есiйяих та святкових свят

вl:1повщно до розпорядt(ення чiського
J jB larar a прем ji проводятьсл цlомiсячдо у разi siдсутяос,t i заборгомпосrj

r.rбпв'яrковнýи виfurаfuи у межах затвФдженого Фояду оллап працi
lt] впLrата преrlii проводиться разом iз влплатою заробiтuоi плmll утому

ч .rtrl в ямл цiйсяюстьс, flремiюsанllr,
: s ПDу sll\oJl на пенсuо poivip прсмliобмежvl гьсл грамqници ро-rмlраvи, j: iL]ьш. трьох ссредньомiсячннх заробiftп плат,

{. ПоряlоN прспiюваtrвя

5. }стаповлспЕ, падб{вок

: l ЗaкoвofaвcтBoil визяач€но, що можуть виплаqуватися llадбавки за
.,. {, ,!!,r(,]няl пpаur m п виýонання особ]и!о sаrсlивоi робо ги поса-rоsим
i:.Пз\! viсчевого самовряд}ъаняя у розмiрiдо 50 вiдсопiв посадового омаду з
.lt_lg;пвя\! на.rбавNл ra ранг m вt!слугу poкi!, сл)r*6овцям - у poзMiPi до 50

оltlадч ] !рэх!ваяням надбавки ,]а вис'lуту poKiв.
i ,_-. з,]чо ro роrпоря.rкеllв, ýiiського голоsита наказу начаrtьника Фiнаясового

j : НлбавNа всталовлюетьс, пparrjвBиKait за }тов! сумлiнлого та якiсного
обов'я]fi,в. iн|лiапвносti п вйс}тностi

- ].lBesb Ф} roDoi днсцнплitrи,



5 З У разi несвоечасfiоло викон;lнвя завдаsь, погiрценш якостi роботи i
tр}ше ня Ф)довоi дисциплiня надбавI\а la sисокl досяtнепя ) праUi

..dсов}сrься або poivip li jl!tепш}l1ьс{ } порядк) виlначеном! Jля lx

6. Надsвня MrrePiaibпoT допошогп

6,1 Надання матерiальноi доло!оrи посадовим особам мiсцевого
. |!пврядування la сJ)жбовця! проводi.ьс9 d ра\уяок кош]iв эаlаlьного
i..b,l}. вид]лени\ на уrриvанн,l вiдповlдtlоl}сlанови } polMlpl,llJo не перевишуt
-.,pejlbbo!lccllHol lаробlпоlп.lаlи вi,Oпоs,дdо до роlпорллжеllря Mlcoкolo lолови
rjlя керiвника, та вiдповiдно до наказу начшника фillансово.о упраыliннi для

б.2 Посадовим особам мiсцеrого самоврядувшш та сллбовrцм на]Tасгься]
- !arcPалbHa допочоlа шя вирtц!€ння соtUалъно-побутових шш у ро]цlрl.
вJ,rаченоvу нмлоv начапьняка фlнансовоlо )правлlння. а керlвникоsi -

роlлорялlкенчлv але че бi,ъше середноомьлчноi ,ароб гноl
пlати] у мспах фоffду ошатIl працi,Ilередбаченого кошторисом;
- tопоvогJ длq оjдоровf,ення при паjаllнl шорillноl oclloвHoi rcpMlHcv че !енше
i,] ,rHIB. або !одаlковоl вiJпустки ) polMlpl. шо не перевищ). сере!ньоviсячноi
lаробiтноl плаm у межах затверджеяого Фонду оплати працi.

6:l Робlпиiам, яйнrгиv обс-тугов}вавням орган) мiсuсвого
\J\оврядумння, нJдаФя млер!fiьна лопомоtа у polttlpl сер€дшшiсяного
rapoбiтKy при ваданяi цорiчпоi вiдпусmи у межа\ затвердженого Фовду оплати

64 У pa,1l випла,и праJlвllику на llool9li року матерiально' допоvоги в

гоlмlр, !снlхочу la середньомlсrчниЙ kробl,оh, ,а rпqвою прJUiвника. при
в Klrui року йоv) vоже бути лроведена доll.,аlа

vaтepiм bнoi допоNlог, в розýliрiрiзвицi мiж його середньомiсrчпш заробiтком
та виплач€ноi MaтepiмbHoi допомоrи,



Il(Л () ЗАТВБРДЖЕЦО
На заrальпйх зборах трудовоrо
кол€кгиву фiнансового управлiнш
(протокол Nц 2 вiд I0.03,202lp,)

прлвILIА
внутрIшllього трудового розпорядку
пDацiвп|lldв фiвансоsого управпПш, ilicbKoI ради

l. ]лгА.lbHI по.цо;,lil нllя

a

Трудо3а дисцпплiна ]абвпечу.ться створенням керiввицтвом фiвансового
,праеriнпя Гайсинськоi jicbrci раr!я (rlалi КФЬ]fiцгво) яспбхaдdих
- Jhiquiйни\ ъ еконо\tiчних yvoв дlя висоюпродук1вноI праri,

сlавлеllняv прdUlвнихls Jo робоrи, а 1акоr( ,ао\очеllllячч 1а

додrтох .\r! J
До колеIсrивного договору
ФiЕшсового уттравлiння
Гайсинськоi MicbKoi радп
ffа 2021_2026 роки

Правила влtrрituнього трудового !озпорядrу вrконавчого KoMiтeтy
:l,,ipoвcbKoi Micbкoi ради (далi _ правша) розроблевi вiдповiдяо llo статгi
,l] ковституцii Украiяп, сг. l42 кодексу законiв про пrяцю Уk?аiпй. заковiв
:.'Фаiflл (Про д€рзавву сл}*буr! (Про мiсцеве самоврrдувавш в yкpaiiнiD,
!iро службу в орrаfiах мiсцевого самоврядувавв,,, РеглаYенту роботи

элконавчого ](oMiTeTy MicbKoi рдди та з урахуванItям Типових правш
зн\rрiшнього слуrбоsого розпорядку, заперджеяих яаказом Нацiонального
]rепсгм Украifiи з rптаяь державfiоi сл}rби вiд 03,03,20lб N9 J0 (Пр
,зтвер.lлэння Тяповях празил вtlутрiшнюго слухбового розпорядкуr! з метою
пбе]лечеli,jя чiткоi оргавiзац;i роботи, нал€]кних безлечнfiх умов працi,
t,lвllшенн, il продупивносti la €Фепишостi, рацiонмьноlо використання
rrбочого часу, змjцн€яля тудоюi дисrrишiви,

Цi Правша впзяачають rагал ьн l поло,l(ен|lя lцодо органirацil BlryфiUlH ього
г\Jово!о роlпорядr(у дJlя лосадовш осiб мiсцево.D саvоврядуваннс.

rtr)*бовцiв фiналсового утtравлiнlя Гайсинсько'i Micbкoi рм, (лмi -
rрачiвпикiв), ремм ix роботи, у тому числi у вихiднj, сsяткоDi п неробочi дяi,
,.,lя lаNiнчснш робочого час\. умовл перебуванtrя на рбоqому vlсцl. лорядок

: B,lo\|.]eнп, про свою вiдс}тiсть та оlнайошlення lзlаtмьними шсФук|llяви
r охорояи працim протипбжеrlЕоi безле@,



рпзяачеш на з посад прац|вниюв оргая|в
,.о са]\lоврядуванfi, здjйснюються вiдповiдно до закону Украi'яи (про
саuовряд}вання в Украiяь, Захону У,,раlяй (про службу в органах

го самоврядування) та кодексу законiв про працю украiни,
рпйнrтгя на слуriбJ в оргаlJп мiсцевого са!оврядування на посади
- сюilоi к?rегорiй, передбачених сrаттею l4 Захоfiу yKpaiHE (Про сJiркбу
йх iliсцево.о самоврядування) проDодиться яа конкурсвiй ocнoвi у
i, всгаяовленому постмовою Кабiнfiу Miпicтpi, Украiни вiд I5 лютого
оху Л, 169 (Про затвердження ГIорядку проведеннJ| конкурсу нэ

пФад дсржшни\ сл}/дбов!ls,. KplM виладпs,
lчен}fli gг l0 Заьону УФаiяs (про службу в органах мiсцсвоrо

а час вiдсгностi (вiдrryстки) посадових осiб мiсцеsо|,о самоврrдування
{бор ч) для виконаннq ix повноваженч мо,(}ть прийматися на слуrt6}
а сгроков!м тудов!лl договором (коптакгом),
)ос}ванЕ, по слуiбi посадовоi особи itiсцеsого самоврядушяя мохе

ника Фваясового упршiлл, без конкурсяоrо
. вiдповiдно до проф€сiРlfiоi освjти, результmiв робопi та атесгацii
tюKy Украjни (Лро слу,(бу в оргшах мiсцевого самоврядуваяня)),

1 посJ-r прач|вникiв Фjяаясовоlо
Fм \iiebfioi радl здjйсruосться 9 наказом яачальншка Фiлапсового

l дясLDimiна працi дотима!м правил внурiUJнього тр''довоrо
tsрядку, творче с-rавленял до cвoci робоrи, забсtпечення i'i високоi якостi.
hтr,тивне "*ориста"- робочого часу

l Проэ*ъ уають сприп сумлiнному сlавленнtо до роботи. подалшrому

}еняю лисrrиrиiни. ндеrfiiй ор,аяtзацii роОЙ, рач,о,альном!
lbf,cтaнHro робочого часу. високiй якостi робФи. лlдвишенню Ii

] 
Пв,-" ..Ь;"*"виvн д/тl викопаш стороrм 1рудоrrrх вцносия,

l :. поrялок прийоlti нА роБотуl
l пюсr влння по слtrкБI тл,}вIльнЕнtlя прдцlвникIв

:i.! почаrку виконапня lpllliBHпKoM cвoix сjужбоsиý обов'пзкiв(' rlcllb.
KBi лача.ttьника упраплllrн, ocтalllliM робоч м лllе!

Е- i.l."''a. яБtii ]вilыlя(тьсr. . 
^ець 

його ]BirbнelIID,
:]:.,:Jm, Hi P,,no+ B(i\ lцlUиr ýJlегUрlI ll|,аU,вниrlq

-L:..il\ пl_]ставах si:lltовiдяо до чllIlного rа(оно'lаsства
-: " ь1 |ь d\ I llриrlJ ]el ич,l l,,l lосd ц ]{ lpo\o lкclll{ ( lлбч впгlr,lh\

rе<r: :. са\lоврялування особи.,кi:
, !;!jнаяi в \cTalloRneHoMv поDядлY недi€}длтltимиi
_ .!:ать с),дл\tiсrь, Ulo . нес},illсsою lз lап|япяу посалиi

t4



li.t c::],iir\ o\r\Tb оrjло.rl)е]iь. lr NorlтpolbH! .1i\r
. :,, 1кl1 ,\ о]lj*шшl]t р

lrн.BtrcH|\ j!ыоIlа!и yKpalH 1

: , l1.1ra лро осRlг!

кнпжку] оформлену в уставошеllому порядку]
про присво€ннл iдептифiкацiЙвого qомера]

(спецlшья,сть, квал,фIkацlю

ъ,*J_ж j#J*;1"xl;:jtr;f ,ыfr :"J*")]*,",,*lT"*

ffiН:::Ът; 1iпд 
i" о"п"" n, п шс l вйпфiдниv и до,а ft ди

l:*ъj:;fl #ffi jдU вiйськовоlобоыл lаяш).

lы-ж;н-""ш-ir;Ё],i]ff :l:#""T,#1:;""Tщ:fi ;

к#*** 
iпроlидil кор}mil, (для посаловпх осiб Micueвolo

l ;Ёжнl;lу#;;", i::ii*Ti:,:::,:H::i
! _ re,rпHy rовiлку про claн lдоров q ъ форvою. iатвФдженою МО]:
l -шiдо*у,*," передбd"енj чинниv ааhоноrавсlвоfi украlни

:1-1 час прииому на роооry громадян персвlрястьýя наявнlсть у вrх
ь-]зо-облiкових докумеmiв (у вiйськовозобов'язаних _ вiйськових пmKiB

1аv,сtь вlrськовиr кви,кЬ, ) при"овникlв -
Ёliнь про лриписку до призовних д]л!мць) i встаяовлюеrьсr. ч,
+ca,cl. sони,lа в,;сьdово!) облiý } вjйськовоN} hоtjRар.аll ]а !;сцеv
тзjrii мiсця лрожrваfl ня

,lрпй!ап l,a puooD зlйс.козо,обов'qJани\ I приlовчиьlь до}волено lльки
в]исьчовий обq,к \ в,йсььови\ boмicaplala\ ^крlv ти\, l lo

бtвають на вjйськовому облiку у Службi безпек, Украiяи.

При лрийtяпi на робоry заборояrеlься вимаrап вiд особи" яка
Ь.асгься на робоп. вlдомосll про ;ого пJргiйн} l начlональн)
Еlееiсъ, поход,(сння la док) vePr у. поданря пIип не псрсдбачено чиннN
додавством Уt раiни,

} Фп']Еаsешi на посаду згiдяо зi rптатtrи розписоь! особа повиRна

_.::1.эт або rнцrйй лоqмсЕт, що пlдпердrку€ особу фомадялива

Прийsяпя ла роботу офорNlля€ться наказом начаtь,rика фlпаllсового

=аЕrшвя 
в порядку, персдi]а,]епому !пяппм законодавством



У наказi пачfurьника управлiввя про прийн,ггя на робот, зазначаюlься
посз-lл Diдповино до шmтного рJпис}. на яку пр}tйvаеть.я працtвпllх. la

при прийняпi на ýлукбу в органи мiсцевого самоврядування !оже
овlrювfiисq випроб!вJння repMit]ov до !rе!,rи !icqLiB ] !его,о llcpeв'pbll

iйfiо, о рisня l дrlови\ qKoc lей. siдповjдiоg i працiвника рбоп. шо iio\t
стьс, викоя)ъатu. Сцок випробуваtlяя при прийнятгi lla

Яхцо пiФя заrdнченш сгроку випро6rтанш працЬник
вати. то BiH ввакасrься TrKldv. який виФиttав sлпробуsrьня Тр}ловий

Bip з ним може 6}ти прилилений лише ла загшьн!х пiдстава\,

rrxiв нс може перевиlдуват'. одного мiсяця (ст, 27 Кодексу заltояi, про
Уцаiяп),

y}toвi про випро6}занш зазяачаються в наказi начатьяиl? улравлiння пр!

громадяяи Украiяи. lki вперше зараховуються яа службу в оргапи
Iiцевого самоврядуваняя, лрпймають Присяlf лосадоsоi особи мiсцсmго
сачоврядувавня, Посадова особа пiдписус текст Присrгп, який зберiга€ться в

Ф-о,бовiй справi. Про прийняп, Присяги рбпться запис у трудовiй клrжцi,
Тзкож лiд час прийflrгl' на роботу посмовi особи мiсцевого

сачовря]ування пiдmсуmь]
. попередженля про обмежелlня. повllзанi з llрийнятгrм lla службу в органи

чiсце Boro сацоврrд} sаняя l J прояодже нямс.lужби вiдповiдлодо laкон,в
УкраiЕи <Ilpo запобiIппня корулцil),. (Про службу в органах мiсцевого
самоврядуваншr;

. JoKyMeHl про оrнайомленв{ l lIравилами внутрlцlнюlо 1р)доюlо

a док}ъент лро падаянi згоди яа обробf,y персональних даяих1

На працiвник4 ,rий лрацкЁ у викояавчому Koмiтeri понад п'ять дltis,
оформ,то€ться Фуловэ кнrжка (у разi siдсутfiостi Фудового стажу до пр!йвrп,
Е роботу) або заносхться залис до iсиуюсоj тяудовоi квижки. yci запйси в

ту]оsi кни)кцi, flро прийняпя на роботу. Uереведенм на iBIJy по(а йну робо ц-'

frо звiльн€яtlr, а mкФ{ про нагород! та заохочення вносrться rоловяиlrt
шецiаriстом з }:адровоi роботи пlсля видання tlаkазу, ме не пIrнiше rйжsевоtо
сrроку, а в разi звiльяенпя в день звiльяеflня,

Трудов| кни)t(кв працlвннкlв зберlгаtоться, яц докунеFгх cvвopoi зв|lносli
у rоловного cnel]iалic la. вiлповi!зльноlо зз веденts, кадрово. роботи,

В€дення тудових кlrлжок здiйсЕюспся вiдповй|rо до lнcтpyщii про
порядок веrенн! ФуJови\ кни)пок hа пIдпри, мствах, в установах l органilацlяr,
збгвсрджеЕоi спiльfiим ffаiазо Мiнiстерспа пралi Украiня. Мiяiстерства
юgглцii УФаiни, Miflicт€pcтBa соцiального заr(исту васеленяя УФаiни вiд ]9
;ипня l99З року Лi 58,



Яа кожfiого прачiвника. прийlптого на роботу до (riнансового управлiянл

:.\

l ПриЛнf,m на сJтудбу в оргали мlсцевоm саяовряд,ваяня. прGувая!, по

DЕадовях осiб. сгffмулювапя П прачi, вtрiшенн, iнulяx пlrвнь, пов'яrаrлх
Ьою. проsодиться вцповiдно до кftlорй посад в органаl мlсчевого
Е;,,увая;, а гакок згlдно l -раяtами. якi i присво.но

a hнr лосадово l особи м )правлiння вIдповiднодо
ЕЕо|- лосвди. рвм проФесiйноi квдjфlк П, реlультатlв роботи ) межах
ъimпl катсгопrl лосал

! У цуловiЛ Ьилrчi посадовоi особи мiсцевого самовряд),sшш робиься
Ec лео пеисво€ш, tмiнy i позбавлсян_я вiдповiдного p&try, Лосааом особа

Fо.о саýоврrдувдш мох. оуrх позоаалеяа ранry пльки за впроюч суду
I Прсумнн, по cjry?6i посадоюi соби мiсцевого самовряryмння

I.9осться 0аlяом $П!ягй бiльш високоi посади на конкурнjй ocнoвi, з
lвfо рсзФву лоjа конк}рсом прочедуро,о. вmшошеноtо
Ъ законодавсlsом, Пс!еважне лDшо на прос}sання по (лужбl мають
EBi осоОи. ,*; до",Й яаЯкращи* p",yr"-i,u у робоli. вияsляють
Ib-",-r. "Ъ"riЬ" " 

rлвичlують' св;И прrliсrЛниlr prBeHb та зараованi ао

Н"#;* прлiвпипв на робот} або пря перев€дешi ix в
Ъп€ному поря.цr(у на iHuly робогу к€рiвпки вiддiлiв зобов'rяяi
] _ ьвначrтт, прачrянику робоче мiсце.,}абезпечити Лого необtiлfrми дп.я

l - -""Лоrпrп пвч,"ниха ] Яого посмовою lнстукцi€ю {пiд ро]писку). а

F,ь]J.ъ"Ё;:l"ь::,:fiiл;1 ***- викориfiдння коvп ютерноi

! _ прi"с,ру".у*" працiвника з гехнi@ ОФеg. пф sиробнпчу саяiтарIю
lby працi, протFпошеIfiу охорон} в Iехногешну 6€зпеку, iшi праsшэ з

ЕТ.хъ'.НЪ*,"нлм } праDилаff и вFутрtmьоготуловоm р lпорядку

r:T:j:;::::J::::::,*"-"-"y 
ynpa* п M cb*oi ради,

I n***, **" фiнансового улрамlння vlcb*ol ради цороý подfuоtь в

Jor""ory nop"o*y о.шарац|ю оеоби. уоовновзженоI на sиконмм (р}нхцlff

Iввs або мiсце*- 
"*оврr-0.],rапн,. 

за мпwлнй рiкдо l квiтflя.
f пр"п,,""пп" .руло-r" й-*ру t*"ri".ry, cтpoкoвoi трудовоi )тодп)

Ен" ;""lнжъ, l",i""liiilp;"iг"ii



ja iнjцiативою працiввйш трудовi вiдносини припиняtmься згiдно зi
]Е Iа j9 КЗпЛ Украiвя

flрsцiвнпк мас празо розiрват, трудовиii договiр,
енпй сток, лолередивши про це начаjыrика фiнансового )llравлiвяя

У разi розiршня тудоюго договору з повакп причин, перелбачених
]altoнoдaвcтBoм, працiвffйкзвiльнr€ться у сток, про якяй BiB просrть,

Строковий трудовий договiр розривасться ва вимоry працlвяика

ra тудовпм договором, а також } зпIIадк] порушення адм,я,сграц,сю

л)i причлн, перелбачених чи}lllим заliоllолавством

чених п}н\rа!и l-] i 5-- ]а 8 Jl.пl l(J КЗl]П УкрJliи

KPi! rаlмььих пlлсIав. перелбаче и\ Кодеьсом ]аконls про прJUю

Пряпинепш дii тудового договору за iнiцiапsою керiвним моя(с маФ
з пйстав. передбачснях сrаrrями 40 та 4l КЗлЛ Украiни.
Дю Фудового договору мФк€ б}ти приПшеflо також за умоц

оlужба в органах йсцФоrо самоврrдуваш прrпйня€тЕя згiдно з
Уrтаiни <Про слукбу в оргавах яiсцевого саNоврядуsашD,

.]. o(,llollltI ()Бов'я ]Kl I Ilрлll1внIlкIв

Осяовними обов'язками лосадовlrх осiб мiсцевого самоврrдуваяня m
Ех категорiй пралiвникiв Фiяаясового управлiння е]

- додерхаmя Конотитуцii УФаim, Закояiв УФаiни <Про мiсц€ве
оврядзанн! s yФaiнi,, (Про службу в органах м lсчевого (ацоsр9д) ван яD,

&шtх Еорматнвно пра!ових at\"тiв, Регламенry викоfiавсого Ko liтeтy
ГаПси Hcbкoi м lc bкoi ради. поло*еняя лро Ф la нсове } праsл iH ня m положен ь про

_ jабезпеченяя ефе@иноl роботи та чесне l су\,лlнне вихонанм
обов'я]йв, завааФ вiдпоsiдlо до cвoci компетенцii п посадових i!сФукцiй,

чi 1шонlв Уiтлп. iнluих норvагивно_лгавових аmв,
постанов та протопольн!{х piureпb виконавчого KoMiTcTy Micbxoi ради,
рзпоряд7(ень, дорлсяь Micbкolo lолови. йоlо ]аст} пникlв. к€р!,tочоl о справаvи

Перед розiрванням Фудового договору працiвllйк зобов'язаллй повнiстю

Fра\tваlися заолер)|(анlниv vэгерlдьнlцli осtl поверн)Iиабопере,,lаlи Bcl
.i}rбовi Joi}Nem |а л,терlгуру lншlй о(обl, sиlначснlИ ь€р|вникоs. зl
aýarafl ням вiдповiдяого 

^бу 
передачi,

удсньзвiльненпя головнлй спсцiалiст, вiдповiдальний заведення кадровоi

,обfти зобов'яз Iий видати працiвнику ffшежно оформену трудову кltпхку
l] аяесени!t до яеi записо! про ]вtльлеRяя), а BiJni] буýгалтерського облiку -
!дйс!цп повнпй розрахуяок з працiвяякоll

Дяем звiльяеняя с оставвiй день роботи.

.ц



xoviтqг].-. сеr?ёгаря licbKoi paJl, HaKa]iB яач&rшпм ф,нансового

зrтllllаЕвя Загальяих лравил етлчноi поведiнкя дерхlавgпх сл)i(бовцiв

_ сrворепяя та пiдФшаяня спряллизоi т}удовоi ап,осФеря в KoJremвl:
_ iнiцia,Tвa i творчiсть у роботii
_ постjйне вдосконале!пя i лiдвйцевяя професiйноi квалiфiкацiii
_пЬпценsя ефпиввоФi cвoci працi, а також внесення пропозичiй щоJо

овб осiб мiсцеsого самоврядуваsня. затвердкеви)i Haкa,roll
яоrо afeHTcTBa Уr?аiни з питань дер*аБRоj схужб, вiд 05.08 20lб

пй час BtlKoHaBB, обов'язкiв, а mкох iншоi iяформацii, ,ка зriJво з
закояод;lзсгвом яе пiдLяm€ розголо|llенню;

]4dстрован \ в М|н'юстl УФаiни ] 1,08,20lб N.l]0:l ]sj tЗ:

еяш робочоrо процесу та орга!iJацiйноТ ФрYктrри пiдрз.rl]}:

, негатлвно вллинути l,a реп}тацхо працlзпика]
_ rбереження дерItшлоl та(мницi, iяфорrацii про l,ромадJlн. шо cTara i\t

юютьдiялыliстьпрацi0llикiв або моя(уr ь б}ти роlцiнеяi ft викорнстання
J]\жбово,о сlJновишJ в к.lрпсливл\ lll1я\ а ldiJа( rlll, qKi Bil lоsUrо,ro

_ ое 3t!явл€пяя всулереч iнTepeca\{ справи упередженостi або прихиlьноФi
6}д.янп\ орlан]йцiй, op|aHiB. об l пань томJдян або конлреlних 0c16.

_ дотрпмання у своiЙ роботi пряпципiв fiрофесiйностil принlLпповостi.
ичNи la добро]иtlлшосli, лбаги пр cвolo профсiйну чесlь l llJшlсlь

Kaтlt пiдв!щсноi iHToBaлii пiл час слjлкуваяяя, НеприпустимиNiп . llроявл

рбочому MicTi в зв'язку з rWчасовою втратою лрацсзаатностi
осередяього керiвник4 ау разiйоrо вiдсутносгi - начальпика улра&liння:

- недоп}цення тиWасовоi пiдслностi на овосму робочому iсцi (з 6),пь_
f{lx л!ичпн. в тому числi i д,rя здiйсtlення слуr(бовоi дiяльяостi) бсr вЙома
Ьпmередньоlо керlвника, начаtьника фiнансовоlо упраеliння:

_ погоджеяяя в устаяо&пепйй закояоrlавствоý Tepмitl (за два тпжнi) змв на
ii.fi},сгки з безпосередпiм керiв,lнком,,iаqальнхка фiялсовоm }правлiння:

_ дотимавв, вимог охорояи працi. технi{и безпеки, cauiтapii. гiгЬня лрацi.
орrипожежноl та Iехltогенно] бсзпеки. передбаче ич вl!повiдllпи прпвила\и

_ вжипл водiб щодо негайfiого усуilення прнчпл i }ryов. пrо cвoptoюtb
перешкоди q усlс,rаднюють норммьпе виконаш обоr'язкiв, та яегайл€
повйомлоffв, про це яача!ьвпка упрашiвняi

- )тичаннл cвolo робочого чlсчq la обладьаняя в порплк). чис]оп l

спраэному сrэяi, а тахож забсзпеченяя поря.tlку зб€рirаявя
матерiальн их цifiностей i локу!iснтiв:



26 ховтш 200| року N, 1440 <Про затверпжеяяя типоюго попоr€ння п!ю
leнHq arccтauii поса,Oооиt ocio \tiсчевого сл|овряпуванн,, 1.1e пЬягаtrь

ll ado lllooi.Hl' oIllHU: (л)жбовцl, япl lepeiyBJlU,b hi lnli!Jbii госалl

посsдоsi особв мiсцсвого едмоврядувапfiя та

:lосщовi особи iлiсцевого самоврrдуваяtl, лiдлrгають атестацii та
чIiй оцiвцi у лорядку, визначевому лоставовою Кабiнету MiHicтpiB Украillи

Посаловим особам мiсц€вого сдмоврядуваиня та iвол|м категорiям
працisвикiв фiппвсового управлЬня Micbкoi рrлt| ]аборонясться:

- користуватис, правами m свободами, яti гараЕгуоться громадянам
У$аiни КоЕституцi€ю i законамп Укрдiниi

_ на повагу особиФоi гiдrосп. справед,lиве itl]анобливе ставлевяя до себе
:6оý K€piBHиKiB, fiрацiвнпкiв апарату вико авчого Kolil€ry и iнчlих осiб]

_ dрап )часть у роtrлядi пвпнь i прийlrлi в;лlовlдних рllлень (у межах

- на оплаD праUl 1алfl(llо вш посsди. яку siн }ай!а., Dаяг), яшй йоvу
ryисюшться (якщо sitl посадова особа мiсцевого салtоврядуваяш), якостi
.rrэнання сво|\ обов я!кiв. досsшч ra ст fi),рботц,

_ ва просузалня по слрбi з рахуваш квмiфiкацii та злiбносгей,
с.\лtлlнноIо виконанн, cBoI\ обов qзюв, учасrь ) KoHi}T(ax на ]а!iцеиня
lallaнTвrx посад бйьш високоi категорiii

_ внмагатп службового розслiдування безпйстшяих, на
jIllKy лрацiвнн l?, ззйIlумч€llь або лiдозри:

- яа здоровi, бвп.чн; та HuФttlli д]rя високоефектлвяоi робо { умови
лрацii

- на еоцiмьнии 1а лравовиЙ тvсг вlдповiдно до ix сmг}су.
- ]ахяпlати cвoi зжояяi права та iнтереси, пр|i потребi s судовому порядку,

D _ ф.** викорястанн, обладнання, економне вFФачання мmрIалЬ,
Ъеергii та iншп vатерiмьнях ptcypciB tuiвностей)
! - свосоаснс поjlilння головвом} спецiалiсг). вiдпов|!альному зs кdдрову

Jц вчомостtЯ про ]мiяи, шо вЬбулися Y пр !вника (про вст}п до
FФпого,}аlсlаду п про йоm закiпч€ння. ]Mim прiзвдtlй. складу cш'i mшо)

l *"т"**"- працiвникiв ви,lначаюrьс про вrлповiлнi

l''tгурш оlдрOз,аlм la посадовиvи iнстр)кцiямr, Конкреlнiобов'язки m лрgва

Е.9tоть.л у посадфLr iнсФукцiяч з!тв€р,жевлх яа.lальв!хом фiяалсоsого

. брав учаgь у дirх, чrо суперечать нац!ояilльнrм iвтереФя Ухраiни,
усмаднlоюIь фчнкцiонушш .tержавш органiв 1а орrанiв viсцевого



4. основцl оБо|J,язки K[PIBtIl4IITBA

. 6}тп оргаliзатороN i безлосередвiч учасником стайкiв та iнUlиx дiй. що
пер€шко-lлаюlь виконаllню органа!и lcРyJвlloi Llrдя чи орглаvи
мiсцевого самоврядуванн, персдбаченп закоком повноважеаь,

Начальник фiнансовоrо управJliнsя 3обов'яза!ий:
- нФ.(ильЕо дотрим)ват заr.онодавства yKpaiнl' про

грацюl
_ сгюрlоsати дrш працisвикiв фiЕансrвого улрамiш MicbKoi радл умови,

необхйfij дlя еФекrивgого !икопаfi ня Фунl{цiояалььчх обов'iзкiв, пiдвицеяня
продукйвностi працi;

- заб€зпеч}затя мrгерiальне сгимулюваrrня i заохочсння посадових осiб
t{iсцеsого самовряд}валн, та iвшлх працiвяхкlв за результатеи ]х особ!стоl
po&Jтr, рацiоfiальне витачання фояду оплати працi. в,mласуват|l зарбiтну
пrаг) в )сlановленi rермlни з надахнlм роIрах)ььови\ лиспв вlдповiдно до
craтTi l I0 КЗпtl Украiни;

_ rабезпеч}fти цiftсяення la\o!lB. спрячоваfrх на rviцреltня трудовоi l

lцсцишiflи. доlриманш режиvу працi m

_ забфпечуватu вимогя охорнlj лрацj, техпiки безпеки, санimpii, пгiсни
працi та прогипФ{ф{ъоi i rхногенноi ftзпе@i

- сприлгri органjзацii оздоровлення та вiлпоllинку працiвникiв фiнансового
управлiнн, Micbкoi радr;

- забезпечувати сис],ематичне лцвиценпя piBH, кваJiФiкацii, економ]sяих
i праrовrх Фаш пЁлiввшiв, у тому члслi зв paxylloк бюФк€тних копrrЬ на
пiдgгаяi cтaтri 20l КЗпП yKpaiн,r,

5. РОБОЧИЙ ЧДС ТА ЧДС ВЦПОЧИНКУ

Роболий ис- це всвошений яювомsmом вiдрiзок @сндарноmlасу,
проlягом лкоlо прачiвник вiдговiдно до Правул внчlрiUJнього ро,]порядк).
графiка робот, або у ов труловою договору повивея вхконуmтя cвoi сл}тбовi
(виробяпчi) обов'язки

.Ддя працiвникiв фпансового рравлiнttя MicbKoi рад!
п'лидевяий робочий тикдеllь з двома вихiднимв днямR - суботою i ведйею,
Трхвалiсгь робочоrо чаýу працiвпшi, ýталовить 40 го.ll!л яа ти,rдспь
Gа вяштком випадкiв, п€рсдбаче,пх чrняим законодавством Украiни).

У випадках, передбаqеЕих ста,ггею Jб КЗпЛ Украiяи, окр€мим
працiвяикам Ha'ix прохан неповяиЙ рбочпЙ депь чй
тrr(деяь з о!ш5rою працi лропорцjйною вiдlрацьованому нимя qаýу,

Лочаток i закiнчеяш робФи га перерва _rjя вiдпочшiа i харýвання
встановлюють€, в TaKi часи



llонелiлок - Чегвер

Перерва м бiд
|2 гол ш tB.- l3 гол.00 rB.

Iэрерва lta обiд
12 гоа 00 rB. - lЗ mд. 00 в.
]аNilг|€п.|, робо\огодяя

lб rол.00 хв.
]{кiпченвя робочоrо дЕя

l7 гол. 15 rв.

[Ilяlllиця

Персрвд яе включа€ться в робочий час. тому працiвппк може
викорисIовуваrи il на свlи розс}д На uей час BlH може вlдлучаlисл I vlсllя

Напередодяi святкоsп]( i нефбочих дЕiв тивмiсть робочо.о дпя
зменшусгьс, на одну юдин), Ц, Hopita поширlо€ться па випrдки перенесення в

уставо&пеюму порядку персдсвяткового лпя яа iший день тижш з !фю
обiдtrмпяднiв вiдоочинкч, а такоr{ на осiб. я!п пра]Jюютъ у р€жим i схороченого
робочого часу (стапя 5З КЗпП УФаiнп),

Робоrу у сDятковi, веробочilа вихiднiднi (якUrо ii не KoMleHcyoTb iш^i
сасом siдлоtlихку), а також надурочllу роботу (зоФема при пiдсумовапому
облIý робочоlп часу' оллач\юlь у подвiйном) polvIoL

Для виконання яеsiдOапноi та непередбаченоi роботи працiвяиfiя. якi
ъймаюtь посади посадовп осlб viсцевоm oаffоврядуваrrняl ta IHmt кагегорiI
лрацiввикiв залучаюЕя до роботи m черryвав!я у вихiлнi, святковi Ia неробочi
длi в усгано&rеяоуу спяшil законодаlrФм порядl\у, Працiвшку, якйП
пр !юмs або qерryвав у вихiпняй. свповий або н€робочий депь за його
бажаняям може бути Еадано iнший день вiдпочлIку,

Для всделllя облiка викорлс,г3ппя робочогоч!су ведетъся тllбель.
Табель сlсiада€ъся двi.li до 14 та до 25 qисла коквою мjсящ. залиси в

табсль здiйснюlоъся на пiдставi палеп(но оформлених докумевтiв по облцу
особовоrо сшад) - HaxanB лро пряfiпrпя. лереведеннс, ]вшьпеlIhя праUlпникlв.
вlдрялжень, в1,1лусго( лисftiв rcпрачездавф i,

Табель обпiку викорrсIанн{ робочоrо сасу засmовчють щя коятроf,ю ra
д(лримап,lям працююlшvи працiвникал!и фlнансово,о управл,ння vlсььоl раlи
sстановленого ре)fiимуробочого часу. оrя отрлмаввя даяиi лро вiдпральовавий
час, розрахунку заробiтноi плати, Складасгься табсль s олному прпмiрнику,

Контроль за явкою lрацiвникiв н+ роботу ведеться б$посередяiм
керiввиком вiдяосно пiдпорядкованях працiвяикiв, l!Формацiю про вiдс)ъiФь
пDалiвяика на роботi безпосереднiй керiвпик зобов'язаний ,адати посадовiй
особi, вiдповйальнiй за ведеflня mбеля облiку робочого часу працiв!кiв.

Питання про сво€ |Еребуsалм позапримiщенням адм iнiсIравsвоi будiеli
працiвнихи фiпансовоrc упрамiш|я Micbкoi ради погодr(уlоть з пачмьниками
вiдповlдяи\ sl!диls. насшьникоv фIнансовоl о упрамlння,



Працiвнлмм фiнаясового управлiння Micbкoi рбди Mo)fiyтb на,rаватllся
слу,(бовi вйрядженш, шi офрмjяtоться яаказом начальника фiнансового
упршiяяя. в якому оиrяачаюlься rcр я i ye'la вiдрядження. посаlова особа
яка замiщу€ яа цей qас вiдсутllього працiввика,

Пiсля поверненнл з вlдря-Oженр9 праl]lвник звiry. про виколання ,аs, аьня,
А!ансовий ]BlT ,Ja всfuовлеяою формою ta rвiг про виконання зав-арчя,
утод^енl керlвницгтом у 3-денний TepMiH, подаються до Blulr}
бухтшерського облiкута звiтностi,

Вiдповiдно ло сmпi 2] Захону УФаiЪir <llpo службу в органах мiсuевого
самовряryваннrD, посадовлм особам мiсцевоIэ самоврядуванвя лада€ться
цlорiчна вlдп}стка 1риваl]стю ,]0 ка]тенларни\ днlв.
законодак1 вом l le передбачеtrо бш bul Фи ва loi вlд пус t ьи. вljшоDiдяо до ч lпlH(I о

допо!оtи l-tя оздороЕlення ) Po]Nipl. пер(lбачено!}
чинfiям зако одавством.

Посадовям особам мlслсвого са!овряд}ваин,. якi vають стаж Ф}tьб,l в

оргаffах мiспевого самоврядуDання (дерхавяоi слукбп) понад ]0 poкiB. надасться
додаткова оплач увана вiдлустка трив.,1iстю:

Сmж оry бп s орг!шх Miclreвoro
сrмоsряrysrхtп (poKiв) l0 ll 12 lJ 14 15 i бi,льше
Кiлькiсть каленФряях
днiв лод!тковоl вiдпустки 5 7 9 ll r3 ls

Кокреrний перiод вадаllпя щорiчlмх вiдпусток у м€жах. визflа!е llх
граФrом, лгошtап ься мiж прачisшюv i начальникоц лlравлiннл. ш правиJо,
tie пiзнiше, Hirt за два тиrкнi до початку вiлпустки, На пiдсmвi особпстоi ]аяв
працiв}1вха, логодl(€воi б€зпосерсдяiм херiвяиком, вида.ъся яаказ васаlьняка
улрамiняя лро вада!м вjдrryстки

lнU]им прачiвникd }праsлiнн, шорiчна основна вlлпустка чадасrьсq

тиsа,liсгю не м€нше 24 кмевмрнихднiв,
Вйповiдяо до ryякrу 2 статri 8 заюву Укрдiъи dPo вiдпусгки, воJiяI

Micbкoi радй ,надаеться додаткова оплачуааtlа вiдпуспа тивал;стю 7

калеlцарпх дн|r,
Вйловiд,lодо пунюу 22 статгi20 Зеону Украiни (Про сrатуо iсоцiальний

захист цомалян, якi постраlлtдали внаслiдок Чорнобильськоi катасФофи).
пралiвн!кам (olтiм сумiсяикiв) зi fiaтycoy осiб, вiднесешх до l або 2 mтегорii
лосграклалих вfiаслiдок Чорflобплкькоi кайстроФ, надавати додатков),
омачумfу вiдпустку Фивмiстю lб кале Ерних дЕiв н€rалех(но вiд час\

робоm працtвника у виконавчому KoMilery Micbкoi раш,

Вихiд працiвн!кЬ ?а межi ад}!iяiсlратl|вноi будiвлi у робочиli сас ]j
слр\6овиr la l|евlдl'lа!ниI особрстл:\ питань
безпосФедвього t€рiвпика



Працiвникам, ,Ki успiшо вавсамься без вiдри!у вiд роботq у в!оIи\
навsзльнltх заlglа,Oах з заочною форNою н:lзчання, на]й]оться до.lаповl
оплас}ъанi вiдпустки згiдно чшного закояодltsства.

На проtанпя лрацiвн ика щорiчна вiдпустка можебути подiлена ва tlастини

буrьакоi тшшосli за уvов] що осяовна беlперервна n часlипа сlановпlо Fe
меRше l4 каr€ндарfiих дfiiв,

за яакаrом яачальвлка утФавлiш, посадовi особи чiсцевого
самовряд)ваtr vодгь б}ти вlлЕrиканI l, цорiчноl або лодаlкоsоi в,дл}сlчп в

лорrдrу, вФаломеflому чпнниý законодilrстаом, Невпкорисmна вi,lп\стка
нада€ться ]гiдво з чrнним заколодавством

Працiввиковi, який в;дповiдяо до статгi 25 Закову Украiни (Про
вiлпустfiи, мас лраво на вiдщ,стц. без збер€ж€вня rаробЙноi lлав, Зазначева
вiдпустка за його баханням надаеrься вобов'язковому порrдку.

за сlvейничн обставинdvи та 1 jнциt причш працiвниhу за иого JаявJю
Morl€ б}тп надана вЬпYстка бе] збср€ження аробiтноi плап flа TePlill.
обумовлеgий уголою Miж працiвником та Роботодавцем. a,re не бiiьшlе l5
калеядарних дяiв на piK (статrя 26 закону Улраiпи (Про вiдпустки,),

6. злохочЕl{ня зд успlхi,l у роБо,1,I . сумлIнну прдцю,
}lлтЕрIА-]ьнЕ !лБЕзпЕчf, ння

За сумлiнну працю. зраrкове виконаявя rрудових обоD'язк;в ra
робогi до працiвниriв фiлансово|о управлiвня MjcbKol

застосовуються Taki форм и матерiальЕого iмормьного заохо!енtlя:
- грошоrа вивагорода ( надбавки, доп,пата. премiювання):
- вlд]насенfiя Почеснпи гра!ов!и !iськоiраJи,

7. вtлllовI/,(лJьнIсl,ь lл пор),lllIння TPy/,to8oi лtIсцIlll. пHlI

За sикоsаflня особливо siдповiдаlьних ]авдаfiь працiвflяковi. лfiий займас
посаду посадовоi особи мiсцевоrо саlt|оврядуваmяl вiдповiдно до Закону
Украiни (Про слуr(6у в оргянах мiсцевого самоврядування) мo)ке 6)ти
присsо€но чергов9й ранг достоково в межах вйповiдноi категорi]i посад За
cyMлiHHy пращо пр, вlfходi па пеflсiк, працigнпковi може бупл лрисвосно
черговий раtг поза vежа\tи вiдпов;дноl Kalelopi] посад,



м,сц€вого самоврядумпня, перевх|lrеяня нею cвoix повномжень. а таtоfr
скоення вчинку, який порочиъ 1i як посадову особу мiсцевого самозряýваtiм
або дяскредиry€ оргаЕи мiсцевого самоврядувэявя, тягяе за собою застосування
за]Фдiвдисцимiнарflоm такожiнlлихзаходiв.передбачених
q,,lнним закояодавством.

Ъ пор}ulення гр}повоi двсциплiм до праrIsниlа vожс dги ]aclocoвaнo
вiдповiдяо ло clпi l47 Кодеiту закояiв про прfirю Украiви гакi дисцшлiнарЕi

- звЬь,lеяю з роботЕ

До посадоsлх осiб мiсцеюло саrоврядумняя, KpiM зазЕачених стягнеь,
мох.)пь засrосовуватяся TaKi заходи дясциллiяаряого впливу:

_ лопереддення про веповну сл}r(бову вlдповiдлlстьi
_ заФимка призяач€llня на внцу посаду або !о одного року присýо€яяя

Одним jз заходв дисциmйарвого вплйву до посадовtх осiб мiсцевого
самоврядування та irlшпх працiвникiв за пор}шеян, трудовоi /цсцимiня мйе
застосовуватися повне або часткове лозбавлеяня премiiflа певш.Й TepMiH,

Спг!еям застосовуlоться в порядкf, передбасеяому чинвйм

звiльненш мФке здiйсtчоватися за систематичве невконаняя
прачiвЕихом без повашх причин обов'язкjв, лоfiладених яа нього трудовйм
доrовороц чп цпvн Прши.rачи. якцо до пралiвника ран|ше rаfiосовувалиФ
]аходи дисцишiнарно lакож ra грог)л ly Tolty числi вiдс)тнiсrь
яа робоi бЙьше трьох годив протягом ftя) без пошоlлх прrчиll, за
попер€.пяьою зmдою ] уповноважеюм пре.iФа!нпком тудФоm колектlву
фiнавсоsого управлiвня,

до застосуsаfiн, дисцялrillарffого стя.невня вй поруцнпка трудовоi
длсциплiяи з обов'яtrковому порядку виitагаФся псьмове поrснеяltя, У рзi
вiдliови працiввика дати писъмовi пояспення сшадасться вiдповiдяий ап
Вiдмова працiвниl,? дати поясясння не може буп4 лер€шкодою для засmсуваяш

Дисциплiварне gгятtlення застосову.тъс, безпоссредньо
лроступý. але не пi]ElllJe нiж череl viс,ць з дш його виявлсння, яе врJхоsуочи
сасу lsjльнснlu лрдui!ника Bij робов череJ тиvчасову нелрацвдапiсть або
перебуваiня його у вiдпустцi,

Дясциплiнарне стяrнення нс vо,€ 6).rи нзl(ладено пlзнilле Hlr( чер€l шIФ
мiсяцjв з дяя вчяяення прос.упху,

За кохяе лорушевн, трудовоi дисцйшi!и до порушяика мохе буи
одfi€ дясцкшiнарrc стягнення або заriд дисшrмiварного



8. прIlкIнцЕвI по"rIожЕння

При виборi виду стягflеflм поsилвi враховуватися ступisь тя,ftоФi
вчлненого проступку i залодiява нпм шкода, обставrни,
простулок, i попередня робOга працiвника

Сl!|неiн, офору.q,ься уlрJвлiнм в ,чо!у
моfiви Його засmсуваннr, Про стrгнення ловj,домл€ться

працiвяиковi, ва якого воно пашадене. лiдрозписку,
Я.l о llpolqlov poкv , дрq ,ас,ос!ъачня дисчипл,нарно,о !ltHciHh

праl_iвнимrсб)лспiд-4dвоhовоvу lисципльарноv) !lяlненhо, вш ззап.агlься
такпм, цо не мав дисцпплiнаряого стлненЕя

Яьшо праu.вни" de допtсIив roBo,o пор\шенн! грчдовоi Jи!uиплiни iдо
себе сум-r;Dlиьj працiвникоr- бли звяте до

Фкlнчечнс ро{у , ] lluia иви рdчаlьни (а угр.мlрU
безпосереднього керiвника за погодriсввям трудового колектпву,

Протягом cтpoкv дii дисцишiнаряоло стягневяя зачоди заохочевня до
працiвпща яе зас1 осовуються

Д/с lиl]'нJрье сlяlllеlll,я !о,ке б\ lи оч<археFе праUlвrико! ) l.pqJkf
встановленом} сияtsпil ]акояодавством,

IIолохення Правил вн}rрiшвього трудового розпорядку е основою для
орланiза]rii робоm працiвя,хiв фiпансового управлiнпя Гайсинськоi MicbKoi

Недотрлманн, вимол Лравлл внутрiшнього rрудового розпорядку €
lPпllHeHHq lpdlB lkKd Jo вllповl,qзльчосll ) порqJк)

передбачепому чивним законолавс гвоNt
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