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РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Колективний договір укладено з метою регулювання соціально-трудових відносин, 
який включає зобов’язання сторін, що його уклали, на створення умов для підвищення 
ефективності роботи управління, реалізації на цій основі професійних, трудових, 
соціально-економічних прав і інтересів державних службовців( працівників).

2. Договір укладено між адміністрацією управління соціального захисту населення 
районної державної адміністрації в особі начальника Гаврилюк Сніжани Петрівни з 
однієї сторони (надалі роботодавець) та первинною організацією професійної спілки 
працівників соціальної сфери управління соціального захисту населення районної 
державної адміністрації в особі голови Кужслівської Лариси Іванівни з другої сторони.

3. Сторони визнають повноваження одна одної і зобов'язуються дотримуватись 
принципів соціального партнерства: рівноправності сторін, взаємної відповідальності, 
конструктивності та аргументованості при вирішенні всіх питань, що є предметом 
договору.

4. Договір укладений строком на 2020-2021 роки і продовжує діяти до укладення 
нового договору.

5. Договір набирає чинності з дня його підписання сторонами.
6. Сторони вступають в переговори з укладення нового договору не пізніше, ніж за 2 

місяці до закінчення строку дії цього договору.
7. Положення договору поширюються на всіх працівників незалежно від членства в 

профспілці.
8. Протягом всього терміну дії договору уповноважена особа сторони роботодавця 

забезпечує ознайомлення з договором щойно прийнятих працівників.
9. У разі реорганізації або зміни роботодавця, колективний договір зберігає чинність 

протягом строку його дії, але не більше одного року.
10. У разі потреби зміни та доповнення до договору вносяться тільки за взаємної згоди 

сторін. У випадку зміни законодавства, генеральної, галузевої чи регіональної угоди з 
питань, що є предметом колективного договору, доповнення і зміни до останнього 
вносяться в обов’язковому порядку. Зацікавлена сторона письмово повідомляє іншу 
сторону про початок проведення переговорів та надсилає свої пропозиції, які мають 
бути спільно розглянуті з дня їх отримання іншою с тороною.

11. Жодна із сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку 
приймати рішення про зміну діючих положень, обов'язків за договором, або 
призупинити їх виконання.

12. Пропозиції кожної із сторін, щодо внесення змін і доповнень сторонами 
розглядають спільно і приймають рішення у 10-денний термін з дня їх отримання 
іншою стороною.

13. Положення цього та наступних розділів договору поширюються на державних 
службовців, які становлять переважну більшість трудового колективу, в частині, що не 
суперечить Закону України "Про державну службу” та працівників управління 
соціального захисту населення райдсржадміністранії.

II. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ГА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ УПРАВЛІННЯ

Прийняття на державну службу здійснюється на конкурсній основі, якщо інше не 
встановлено чинним законодавством України.

Громадяни України, які вперше зараховуються па державну службу, приймають 
Присягу державного службовця.



Прийом, переведення, звільнення з роботи державних службовців управління 
здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу», а в частині не 
врегульованій цим Зконом відповідно до КЗпІІ України та оформляється наказом 
начальника управління соціального захист)' населення райдержадмінісграції. При 
укладенні трудового договору особа (не державний службовець) пред'являє оригінал 
та надає копію:

а) трудової книжки;
- військовозобов'язані - військового квитка; 4
б) паспорта;
в) інших докумен тів, передбачених вимогами для зайня ття посади

При прийнятті на роботу, що потребує спеціальних знань, адміністрація має право 
вимагати від працівника диплом або інший документ про закінчення вищого або 
середнього спеціального навчального закладу.

Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ своєчасно не був виданий, 
але працівника фактично було допущено до робот.

При прийнятті на роботу, переведенні на іншу роботу адміністрація зобов'язана 
роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови 
праці, ознайомити працівника з Правилами внутрішнього службового розпорядку та 
колективним договором, посадовою інструкцією, визначити працівникові робоче місце, 
провести інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і 
протипожежної охорони.

Особам, які поступили па роботу вперше, не пізніше 5 днів після прийняття на 
роботу виписується трудова книжка.

Припинення трудового договору може мати місце тільки на підставах, передбачених 
чинним законодавством України. Працівник має право розірвати трудовий договір за 
своєю ініціативою, попередивши адміністрацію управління письмово за два тижні. Після 
закінчення цього терміну працівник має право припинити роботу, а адміністрація не має 
права затримувати проведення розрахунку і звільнення від роботи працівника та 
зобов'язана в день звільнення видати йому належно оформлену трудову книжку і 
повністю провести з ним розраху нок. За домовленістю між працівником і адміністрацією 
трудовий договір може бути припинений до закінчення терміну попередження про 
звільнення.

Причина звільнення повинна бути зазначена в точній відповідності з формулюванням 
діючого трудового законодавства із посиланням на статтю Закону України «Про державну 
службу» або (пункт) КЗпП. Розірвання трудового договору в ініціативи адміністрації не 
допускається без попередньої згоди профспілкового комітету, за винятком випадків, 
передбачених чинним законодавством України. Днем звільнення вважається останній 
день роботи.

РОЗДІЛ III. ВИРОБНИЧІ І ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

Сторона роботодавця зобов’язується:
1. Забезпечити ефективну діяльність управління соціального захисту населення 

районної державної адміністрації, виходячи з фактичних обсягів фінансування.
2. При прийнятті на роботу, переведенні на іншу роботу, адміністрація зобов'язана 

роз'яснити працівникові його права і обов'язки та інформувати під розписку про умови 
праці, ознайомити працівника з Правилами внутрішнього службового розпорядку 
(додаток №1) та колективним договором, посадовою інструкцією, визначити 
працівникові робоче місце, провести інструктаж з питань охорони праці та пожежної 
безпеки

і



3. Протягом 2-х днів з часу одержання інформації доводити до відома членів 
трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, 
організації праці, роз’яснити їх зміст.

4. Забезпечити дотримання встановленої законодавством тривалості робочого тижня 
40 годин.

5. Управління соціального захисту населення райдержадмінісірації працює з понеділка 
по четвер з 8 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.. у п'ятницю з 8 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв., 
перерва на обід з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв. Вихідні субота, неділя. Графік 
робочого часу може змінюватися відповідно до наказу начальника управління.
Обідня перерва спеціаліста, який здійснював прийом громадян з 12 год. 00 хв. до 12 
год. 45 хв., зміщена на одну годину та триває з 13 год. 00 хв. до І 3 год. 45 хв.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну 
годину.

6. Для забезпечення умов безперервного прийому громадян, встановити почергово 
для працівників відділу з призначення грошових виплат і компенсацій, перерву для 
відпочинку і харчування зміщену у часі па одну годину.

Робочий час працівників, діти яких відвідують дошкільні навчально-виховні 
заклади, режим роботи яких не співпадає із затвердженим зборами трудового 
колективу режимом роботи управління, встановлюється наказом по управлінню згідно 
поданих заяв.

7. Не вимагати від працівника виконання робот, не обумовленої посадовою 
інструкцією, крім випадків передбачених чинним законодавством.

8. У разі запровадження чергування в установі завчасно узгоджувати з профкомом 
графіки, порядок і розміри компенсації.

9. За роботу у вихідні, неробочі дні (час) державним службовцям та іншим 
працівникам протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами.

10. Щорічні відпустки та їх черговість надаються згідно з графіком відпусток (додаток 
№ 2), який затверджується за погодженням з профкомом не пізніше 5 січня поточного 
року і доводиться до відома працівників управління та за згодою сторін.

11. Тривалість щорічної основної та додаткової відпусток для державних службовців 
встановлюється відповідно до Закону України “Про державну службу”. Державним 
службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів та 
виплачується матеріальна допомога па оздоровлення, а тим. які мають сгаж роботи в 
державних органах понад 5 років, надається додаткова оплачувана відпустка 
тривалістю до 15 календарних днів.

12. Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з 
інвалідністю, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує 
дитину без матері (утому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному 
закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку чи одному із прийомних батьків, 
надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів 
без урахування святкових і неробочих днів, а за наявності декількох підстав для 
надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних 
днів.

13. У випадку поділу відпустки па частини за бажанням працівника основна 
безперервна частина відпустки надається у розмірі не менше 14 календарних днів.

14. Перенесення щорічної відпустки здійснюється у порядку, передбаченому ст. 11 
Закону України “Про відпустки” та Закону України «Про державну службу».

15. Начальник управління у межах бюджетних призначень без згоди та попередження, 
встановлює для працівників режим роботи на умовах неповного робочого часу та



надає відпустку без збереження заробітної плази на визначений ним термін (п.9. а.2. 
Закону України № 76-УІІІ від 28.12.2014 року).

16. Відповідно до п.9. а.5. Закону України № 76-УІІІ від 28.12.2014 року та ст. 7. 
Закону України "Про запобігання корупції" до працівників, які перебувають у 
відпустках без збереження заробітної плати, обмеження щодо сумісництва та 
суміщення з іншими видами діяльності, не застосовуються.

17. Відкликання працівників із щорічної відпустки здійснюється лише за його згодою у 
випадках, передбачених Законом України «Про державну службу» та ст. 12 Законну 
України «Про відпустки».

18. Забезпечувати дотримання працівниками трудової дисципліни, правил 
внутрішнього трудового розпорядку. Сприяти створенню в колективі здорового 
морально-психологічного клімату.

19. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у 
разі виникнення забезпечити їх вирішення згідно з чинним законодавством.

20. Забезпечувати жінкам і чоловікам рівні права та можливості у працевлаштуванні, 
просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці. Національним 
Законодавством встановлюється рівність ставлення всім особам без дискримінації за 
ознакою раси, кольору шкіри, статі, віросповідання, політичних поглядів, іноземного 
походження, національного, етнічного або соціального походження, працездатності 
чи віку (ст. 17, 18. ЗУ "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків").

21. Вживати заходів щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку 
відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів 
праці та інших громадян похилого віку в Україні».

22. Створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову 
діяльність на рівній основі та можливість суміщати трудову діяльність із сімейними 
обов'язками (ст. 17, 18. ЗУ "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків").

Профком зобов’язується:
1. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо 

організації праці, їх права і обов’язки.
2. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового
розпорядку.
3. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних 

документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці.
4. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.

РОЗДІЛ IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

З метою зайнятості працівників, забезпечення їх конституційного права на працю і 
соціальний захист управління соціального захисту населення зобов'язується 
дотримуватись вимог КЗпП. Закону України "Про зайнятість населення” та інших 
нормативних актів, що регулюють зайнятість працівників та їх соціальний захист.



РОЗДІЛ VI. ОПЛАТА ПРАЦІ

1. Забезпечити в управлінні гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, 
надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, положень 
про преміювання.

2. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановлені в 
колективному договорі умови оплати праці.

3. Затвердити попередньо погоджене з профкомом Положення про преміювання, 
згідно чинного законодавства (додаток №3).

4. Встановлювати новопризначеним працівникам стимулюючі виплати не раніше 2-х 
місяців безперервної роботи в управлінні та в межах фонду оплати праці.

5. Встановлювати стимулюючі виплати працівникам, які повернулися із відпустки  ̂
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку, з місяця 
наступного після виходу з такої відпустки в межах фонду оплати праці.

6. Преміювати працівників управління грошовою винагородою в розмірі 30% 
посадового окладу до ювілейних дат від дня народження 50 р., 60 р.

7. Виплату заробітної плати здійснювати згідно Закону України “Про оплату праці”, 
ст. 33 Закону України "Про державну служб)'” та штатного розпису управління 
(Додаток № 4. Додаток № 5).

8. Нараховувати та виплачувати заробітну плату в межах виділених бюджетом 
коштів. Заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, 
премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років на державній службі та інших 
надбавок.

9. Виплачувати працівникам управління заробітну плату двічі на місяць: аванс до 15 
числа, остаточний розрахунок до 1 числа наступного місяця. При співпадати термінів 
виплати авансу чи заробітної плати з вихідними днями по мірі можливості 
виплачувати їх напередодні.

10. При кожній виплаті заробітної плати роботодавець повинен повідомити працівника 
про такі дані, що належать до періоду, за який проводиться оплата праці:
а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;
б) розміри і підстави відрахувань із заробітної плати;
в) сума заробітної плати, що належить до виплати.

11. Виплата за додаткове навантаження у зв'язку із виконанням обов’язків тимчасово 
відсутнього державного службовця встановлюється керівником державної служби 
державному службовцю за поданням його безпосереднього керівника у розмірі 50 % 
посадового окладу тимчасово відсутнього державного службоця. Виплата за додаткове 
навантаження у зв’язку з виконанням обов'язків за вакантною посадою державної 
служби встановлюється керівником державної служби за поданням безпосереднього 
керівника державним службовцям, між якими здійснено розподіл обов'язків за 
вакантною посадою, пропорційно додатковому навантаженню за рахунок економії 
фонду посадового окладу за відповідною посадою.

12. Працівникам передпенсійного віку за один рік до виходу на пенсію виплачувати 
стимулюючі виплати в розмірі до 50% посадового окладу в межах фонду оплати праці.

13. За сумлінне виконання трудових обов'язків, тривалу і бездоганну роботу та інші 
досягнення в роботі застосовувати заохочення: оголошення подяки, нагородження 
Почесною грамотою, преміювання згідно положення про преміювання працівників 
управління.

14. Відповідно до Закону України «Про держави) службу» державними службовцями 
при використанні одної з частин щорічної основної відпустки виплачувати грошову 
допомогу в розмірі середньомісячної заробі тної плати. Протягом року, при наявності



фонду заробітної плати, виплачувати допомогу для вирішення соціально-побутових 
питань.

15. Заробітну плату за період відпустки виплачувати в аванс -  до 15 числа або в 
остаточний розрахунок до 1 числа наступного місяця. У випадку затримки виплати 
відпускних, відпустка на вимогу працівника може бути перенесена на інший період.

16. Індексувати заробітну плату працівників згідно Порядку проведення індексації 
грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 17.07.2003р. №1078 (зі змінами).

1 7. Проведення індексації грошових доходів населення здійснюється у межах фінансових 
ресурсів управління соціального захисту населення на відповідний рік (Закон України 
№ 76-УІТІ від 28.12.2014 року та ст. 5 Закону України "Про індексацію грошових 
доходів населення") зі змінами.

18. Здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації тй 
однакових умовах праці (ст. 17, 18. Закону України "Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків").

РОЗДІЛ VII. ОХОРОНА ПРАЦІ

Для реалізації державної політики в галузі охорони праці, відповідно до Закону 
України “Про охорону праці" роботодавець зобов’язується:

1 .Створити належні, безпечні та здорові умови праці на робочих місцях.
2. І [ри прийнятті на роботу працівника інформувати його під розписку про умови праці на 

робочому місці.
3. Вживати заходів для виконання комплексних заходів, щодо досягнення становлення 

нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого 
рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним 
захворюванням (Додаток №5).

4. Передбачити фінансування профілактичних заходів з охорони праці у розмірі не 
менше 0,2% від фонду оплати праці управління

5. Забезпечити належне утримання санітарно-побутових приміщень.
6. Для осіб, які працюють з комп’ютером, встановити перерви для відпочинку. Тривалість 

перерви -  10-15 хвилин через кожну годину роботи з великим навантаженням та через 
кожні 2 години малоінтенсивних робіт.

7 Проводити інструктажі, навчання з питань охорони праці у відповідності з Типовим 
положенням про навчання з питань охорони праці.

8. Вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров'я умов праці, 
унеможливлення випадків сексуальних домагань (ст. 17. 18. ЗУ "Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"), профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та 
туберкульозу у виробничому середовищі та недопущення випадків дискримінації 
працівників з такими захворюваннями, відповідно до Загальнодержавної цільової 
соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

9. Враховуючи пандемію, викликану коронавірусом 8ЛК5-Со\'-2:
- перед початком робочого дня забезпечити проведення скринінгу температури тіла 

працівників;
- забезпечити працівникам місце, де вони можуть помити руки милом з водою, а 

також заохочувати культуру миття рук;
- організувати ізоляцію особи, у якої розвиваються симптоми СОУГО-19, на робо

чому місці до моменту перевезення до відповідного медичного закладу, дезінфекцію 
робочого місця і медичний огляд осіб, які тісно контактували з вищезгаданою особою.
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Працівники зобов’язані:
Із Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці.
2. Дбайливо та раціонально використовувати майно управління, не допускати його 

пошкодження чи знищення.
3. Співпрацювати з роботодавцем у справі організації безпечних і нешкідливих умов 

праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої 
ситуації, яка створює загрозу життю і здоров’ю людей, навколишньому середовищу, 
повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

4. Враховуючи пандемію, викликану коронавірусом БАІІБ-Соу-З, уникати місць масового
скупчення людей, особистих зустрічей. Якщо необхідно організувати зустрічі, 
передбачити місце, яке дозволяє забезпечити фізичне дистанціювання.

5. За наявності симптомів гострого респіраторного вірусного захворювання не приходити
на роботу і дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України.

Профспілковий комітет зобов’язується:
1. Здійснювати контроль за дотриманням роботодавцем законодавства про охорону 

праці, створенням безпечних та нешкідливих умов праці, належних виробничих та 
сані тарно - побутових у мов.

2. інформувати працівників про їх права і гарантії в сфері охорони праці, зміни в 
законодавстві з охорони праці.

3. Брати участь в організації навчання працюючих з питань охорони праці, розслідуванні 
нещасних випадків.

РОЗДІЛ VIIГ. ГАРАНТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ

Сторона роботодавця:
1. Визнає профком повноваженим представником інтересів працівників.
2. Зобов’язується надавати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є 

предметом цього договору, сприяти реалізації права профспілки на захист трудових і 
соціально-економічних інтересів працівників.

3. Безоплатно надавати профкому обладнане приміщення, засоби зв’язку, канцтовари 
для проведення зборів, засідань, тощо.

4. Перераховувати членські профвнееки із заробітної плати безготівково.
5. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до всіх відділів 

управління для здійснення профкомом наданих профспілкам прав контролю за 
дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, 
виконанням колективного договору.

РОЗДІЛ IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

Сторони зобов’язуються:
1. Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень колективного 

договору та встановити термін їх виконання.
2. Періодично проводити зустрічі адміністрації та профкому, на яких інформувати 

сторони про хід виконання колективного договору.
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3. Раз на рік спільно аналізувати стан виконання колективного договору, заслуховувати 
звіти керівника та голови профкому про реалізацію взятих зобов'язань на загальних 
зборах трудового колективу.

4. У разі несвоєчасного виконання або невиконання зобов'язань аналізувати причини та 
вжити термінових заходів щодо забезпечення їх реалізації.

15ід адміністрації
Начальник управління соціального

т^вахггсту>яаселеніія районної
У. . г~ т V н я  г\ _ /

$  о^ууфдерркаїшоїадм і н і страції

Сніжана
2020р.

'АВРИЛЮК

Від профспілкового комітету
Голова первинної організації / 
професійної спілки працівників 
соиі^й^^рфери управління соціального 
захиб'т^щ м^л.̂ ніГя. районної державної 

“  ̂ >аці.Р 4
11 V» V \\*■ ~  Ь  гЛІ

КУЖЕЛІВСЬКА
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Затверджено наказом управління 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації ^ ^ии'юСіШ ^- 

ЛС гф си і &0/£>р ' І /1 1 )

від є  й М Я 20 Г^. № Л

Погоджено
п О&Ф0& ій ті ої, ■ дді і: і к и

і> уі'м оТфСрН
^а£У.. ...
- = І і^яФдаШЯі  г  р 7 р ? Ш ви„ К(в

со’̂ ч ь н о ,  
V '.  ‘'•пеон

додаток №1 
олова первинної організації 

працівників соціальної 
ЗДЙпія соціального захисту 
орно)' державної адміністрації 

п |  Щариса КУЖЕЛІВСЬКА

V

ПРАВИЛА
внутрішнього службового розпорядку в управлінні соціального захисту населення 

Мотилів-Подільської райдержадміністрації

1. Загальні положення
1. Ці Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового 

розпорядку в управлінні соціального захист) населення Могилі в-Подільської 
райдержадміністрації режим роботи, умови перебування державного службовця в 
управлінні та забезпечення раціонального використання його робочого часу.
2. Службова дисципліна в управлінні грунтується на засадах сумлінного та професійного 
виконання державним службовцем своїх обов'язків, створення належних умов для 
ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами 
роботи.
3. Правила внутрішнього службового розпорядку в державному органі затверджуються 
загальними зборами працівників управління за поданням адміністрації управління і 
первинної організації професійної спілки працівників соціальної сфери управління на 
основі Типових правил.
4. Правила внутрішнього службовою розпорядк) управління доводяться до відома всіх 
державних службовців, які працюють у цьому органі, під підпис.
II. Правила етичної поведінки в державних службовців
1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, 
принциповості та доброзичливост і, дбати про свою професійну честь і гідність.
3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної 
інтонації під час спілкування. Неприпустимими с прояви зверхності, зневажливого 
ставлення до колег та громадян.
4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов'язків повинні 
дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і 
витримку.
III. Робочий час і час відпочинку державного службовця
1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.
2. Для працівників управління встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома 
вихідними днями - субота, неділя.
Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на 1 
годину (стаття 53 КЗпГІ України).

Управління соціального захист) населення райдержадміністрації працює з понеділка 
по четвер з 8 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.. у п'ятницю з 8 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.. 
перерва на .обід ~ з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв. Вихідні субота, неділя. Графік 
робочого часу може змінюватися відповідно до наказу начальника управління. Обідня
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перерва спеціаліста, який здійснював прийом громадян з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв., 
зміщена на одну годину та триває з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.

Спеціалісти, які здійснюють прийом документів для призначення всіх видів допомог 
свій робочий графік узгоджують між собою таким чином, щоб забезпечити безперервний 
прийом громадян протягом усього робочого дня та надати можливість для прийому їжі 
спеціалісту, який здійснював прийом громадян в загальновизначену обідню перерву.

Працівника, який з'явився на роботі в нетверезому стані, адміністрація не допускає до 
роботи вданий робочий день і цей день вважається прогулом. <■

Забороняється в робочий час відривати працівника від його безпосередньої роботи, 
викликати або змушувати виконувати громадські обов'язки чи здійснювати різного роду 
заходи, не пов'язані з виробничою діяльністю.
4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на 
одну годину.
5. Облік робочого часу в управлінні здійснюється у табелі робочого часу
6. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі державного органу у 
робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.
IV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність
1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про відсутність на 
роботі у письмовій формі, засобами електронною чи телефонного зв'язку або іншим 
доступним способом. 2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 
цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.
3. У разі попадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності 
на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім'я керівника державної служби 
щодо причин своєї відсутності.
V. Перебування державного службовця в управлінні у вихідні, святкові, неробочі дні 
та після закінчення робочог о часу
1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до 
роботи понад установлену тривалість робочою дня за наказом керівника, про який 
повідомляється профспілка, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у 
нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства. Тривалість роботи 
понад установлену тривалість робочого дня. а також у вихідні, святкові та неробочі дні. у 
нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години 
протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.
2. Начальник управління за потреби може залучати державних службовців управління до 
чергування після закінчення робочого дня. у вихідні, святкові і неробочі дні. Чергування 
державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні 
здійснюється згідно з графіком, який розробляється головним спеціалістом з питань 
персоналу і затверджується начальником управління за погодженням із профспілковим 
комітетом.
3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний 

державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.
4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і 
неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого 
дня після чергування відповідна інформація подається головним спеціалістом з питань 
персоналу начальнику управління для внесення в установленому порядку відповідних 
змін до такого графіка.
5. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість 
робочого дня у державному органі запроваджується підсумований облік робочого часу з 
тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості 
робочого часу. За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова
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компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом 
місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.
6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також 
у вихідні, святкові та йеробочі дні. у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей 
віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, 
можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до 
надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить 
медичним рекомендаціям.

VI. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, 
наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань 
доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або 
електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як 
відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або 
відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним 
службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться 
до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих 
виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади 
та на власному сайті такого державного органу.

VII. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки
1. Начальник управління зобов'язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стає 
засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці. Інструктування з охорони прац 
та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку начальником управлінні 
покладені відповідні функції.
2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничо 

санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту 
що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повніш 
відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в управліш 
відповідає начальник управління та визначена ним відповідальна особа, на яку покладем 
такий обов'язок.

VIII. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державші 
службовцем
1. Державний службовець зобов'язаний до звільнення з посади чи переведення на ііш 
посаду передати справи і довірене у зв'язку з виконанням посадових обов'язків майї 
уповноваженій суб'єктом призначення у відповідному державному органі осоС 
Уповноважена особа зобов'язана прийняти справи і майно.
2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірника? 
підписується уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняєтьс 
затверджується начальником управління. Один примірник акта видасться державної 
службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірн 
долучається до особової справи цього державного службовця.



іе
рс

ге
?̂

IX. Прикінцеві положении
1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою дл 
притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченом 
чинним законодавством.
2. Питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку 
вирішуються начальником управління, а у випадках, передбачених чиниш 
законодавством, - спільно або за згодою з профкомом первинної профспілкової

Від адміністрації
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додаток №2
Погоджено
Голова первинної організації 
про фепіл кчї1 пр ацївн и к і в
соЦіая>тїіЗЇхф€^З^^ав л *н ня
срЦїадТного зах]^С \\

Г З  о і оргашзЯши \ с Н
ііпістрації

Затверджено
наказом управління соціального захис 
населення райдержадміністрації 
від/У  ■ / /  2019р. № #

ДФСужелівська
■' Т -4 • ' /v>̂ * /  ГРАФІК

надання щорічних основних відпусток
працівникам управління соціального захисту населення 

Мотилів -  Подільської районної державної адміністрації на 2020 рік

Січень Лютий
1 Ірнтика В.П.
Гаврилюк С.П.

Березень
Бацалай А.А.

Квітень
Гаврилюк 11.0.
Наглій Л.А.
Васютинська О.В.

Травень
Ярошевська О.В.
Ткач В.Л.
Куцулаба О.А.
Бачинська Т.О.
Лосенко Т.В.
Попадюк Н.В.
Апостол Л.В.
Кордон Ю.Ф.

Червень
Бацалай А.А.
Філянович О.В.
1 аеенко 11.В.
С танова 0 .0 .
Козак Т.І.
Бурса О.В.
Вінніченко А.О.
Балинська О.В.

Липень Серпень
Кужелівська Л.І. Гаврилюк С.П.
Притика В ТІ. Ярошевська О.В.
Ткач В.Л. Приймак Л.В.
Куцулаба О.А. Балинська О.В
Богданова Л.І. 1 Іаглій Л.А.
Лужанська Ю.А. Бачинська Т.О.
Холодова КТО. Горобчук В.М.
Лозінська ОТІ. Пасічник И.В.
Гаврилюк Н.О. Мазур З.С.
Чуплакова Л.В.

Вересень Жовтень
Гасенко Н.В.
Томко А.О.
Бурса О.В.

......
Листопад Грудень

Любчик О.П.
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Погоджено
Голова первинної організації 
профегнлки працівників 
соці^ьн«¥'ОфеР'»чУправдініія

.наседФШПрай,
■ * шк&

Затверджено
наказом управління соціального за 
населення райде ржад м і ні страції
/ £  (А. 2019р. № Чі_

шміністрацн 
мелівська

/ ? Г /
ГРАФІ К

наданий щорічних додаткових відпусток
працівникам управління соціального захисту населення 

Могилів -  Подільської районної державної адміністрації на 2020 рік

Січень Лютий

Березень
Пасічник Н.В.
Козак Т.І.
Чуплакова Л.В.

Квітень
Кужелівська Л.І.
Лужанська ІО.А.
Станова О.О.

Травень
Приймак Л.В..
Філянович О.В.
Лозінська О.ГІ.

Червень
Гомко А.О.

Липень
Лосепко Т.В.
Любчик 0.11.
Васютинська О.В.

Серпень
Гасенко Н.В.
1 Іопадюк 11.В.
'Гомко А.О.
Васкупніська О.В.
І аврилюк С.ІІ.

Вересень Жовтень
Гаврилюк Н.О. Бал пінська О.В
Ткач В.Л. 1 Іаглій Л.А.
Горобчук В.М. Куцулаба О.А.
Станова О.О. Богданова Л.І.
Апостол Л.В. Кордон 10.Ф.
Козак Т.І. Мазур З.С.
Вінніченко А.О. Ярошевська О.В,

Листопад Грудень
Гаврилюк II.О. -
1 Іригика В.Г1.
Бурса О.В.'
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Затверджено наказом управління 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації *

Погоджено
І одрвЯ^|!арзд 11 н ої
фіШКИ' і'^іірЙц|ЦіИ

^нної організації професійної

додаток №3

від /  РіСсгіс& іО*) 2019р. № 3  <?

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання державних службовців 

управління соціального захисту населення 
Могилів-Подільської райдержадміністрації

І. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до Типового положення та Закону 

України «Про державну службу» і встановлює порядок визначення розмірів, нарахування 
та виплати премій державним службовцям управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації (далі-управліппя). які займають посади державної служби категорій 
«Б» і «В».

2. Преміювання державних службовців проводиться з метою матеріального 
стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, 
якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та посилення персональної 
відповідальності державних службовців за доручену роботу або поставлені завдання.

3. Державним службовцям можуть встановлюватись такі види премій:

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний 
результат роботи державного органу.

Вид преміювання, передбаченою підпунктом 2 цього пункту, визначає начальник 
управління залежно від особливостей виконання функцій і завдань управління.

4. Встановлення премій державним службовцям проводиться начальником управління 
відповідно до цього Положення про преміювання, розробленого згідно з Типовим 
положенням і погодженого з виборним органом первинної профспілкової організації.

5. Розмір премії державною службовця встановлюється начальником управління 
шляхом видання відповідного наказу.

6. Загальний розмір премій, передбачених підпунктом 2 пункту 3 цього розділу, які 
може отримати державний службовець за рік. не може перевищувати ЗО відсотків фонду 
його посадового окладу за рік.

7. Фонд преміювання управління встановлюється в розмірі 20 відсотків загального 
фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.

іГ



II. Порядок визначення розміру премії державним службовцям 
управління соціального захисту населення 

ра йде ржа д міні ст р а ц ії

1. Порядок розрахунку та розподілу фонду преміювання управління соціального 
захисту населення Могилів-Подільської районної державної адміністрації 
визначається цим Положенням. ,

2. Розмір місячної або квартальної премії державного службовця залежить від його 
особистого внеску в загальний результат роботи управління з урахуванням таких 
критеріїв:

1) ініціативність у роботі;

2) якість виконання завдань, визначених положеннями про управління, самостійний 
структурний підрозділ, у якому працює державний службовець, його посадовою 
інструкцією, а також дорученнями керівництва управління та безпосереднього керівника 
державного службовця;

3) терміновість виконання завдань;

4) виконання додаткового обсягу завдань (участь у провадженні національних 
реформ, роботі комісій, робочих груп тощо).

3. Начальникові управління соціального захисту населення райдержадміністрації 
місячна або квартальна премія встановлюється начальником управління соціального 
захисту населення райдержадміністрації за погодженням із головою райдержадміністрації.

4. Преміювання державного службовця за результатами щорічного оцінювання 
службової діяльності проводиться у разі отримання ним відмінної оцінки за результатами 
щорічного оцінювання.

Розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності 
встановлюється в однакових відсотках до посадового окладу для державних службовців 
управління, які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного оцінювання в 
поточному році.

Зазначена премія нараховується незалежно від фактично відпрацьованого часу у 
місяці, в якому вона виплачується.

III. Порядок нарахування та виплати премій державним 
службовцям управління соціального захисту населення

райдержадміністрації
1. Відділ фінансово-господарського щомісяця або щокварталу розраховує фонд 

преміювання державних службовців управління та доводить зазначену інформацію до 
відома начальника управління.

2. Безпосередні керівники державних службовців готують подання на ім'я начальника 
управління щодо встановлення розміру місячної або квартальної премії кожному 
державному службовцю.

3. Преміювання працівників, які звільняються, проводиться у місяці звільнення за 
фактично відпрацьований час за пропозицією безпосереднього керівника.
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4. У місяці, в якому державний службовець перебуває у відпустці (основній, 
додатковій та інших, передбачених законодавством), за період тимчасової 
непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться 
із розрахунку середньої заробітної плати, місячна або квартальна премія нараховується за 
фактично відпрацьований час.

5. Фонд преміювання за результатами щорічною оцінювання службової діяльності
визначається відповідним державним органом самостійно в межах річного фонду 
преміювання державного органу. *

6. Місячна премія державним службовцям управління виплачується не пізніше від 
терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому нараховано премію, квартальна 
премія - не пізніше від терміну виплати заробітної плати за останній місяць кварталу, за 
який проводиться преміювання.

Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності виплачується не 
пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому затверджено висновок 
щодо результатів оцінювання службової діяльності, але не пізніше ніж у грудні року, в 
якому проводиться оцінювання результатів службової діяльності.
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Від адміністрації
Начальник управління соціального 
захисту населення районної

Додаток №5
Від профспілкового комітету
Г олова первинної організації
пррф?стщ^>^гіілки працівників 

управління
// еолІ-^льц^^ХІЇ^исЧу населення/ і \ ?.•‘АУ. . .[І урайрм&шрадішої адміністрації 

і І 'Лариса КУЖЕЛІВСЬКА
\ « #  <>ЇШ гл я ( Ї2020р.

Комплексні заходи
щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища, підвищення рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 
травматизму, професійним захворюванням

№
п/
п

Найменування заходів 
(робіт)

Вартість
робіт
(тис)

Вартість
робіт
(тис)

Ефективність
заходів

Відповідальний за 
виконання

1 Ілан 
20 ЯО  

Р

Факт
2020

Р-

1 Ілан
202/р

Факт
2021

Р-

1 Ілан Досяг
нуго

1 Придбання нормативних 
актів з охорони праці

0.2 0.2

2 Придбання наглядної агітації 
з питань ОП та ГІБ

0.1 0.1

3 Проведення заміру опору 
ізоляції електроустановок 
управління

0.5 0.5

4 Забезпечення працюючих 
відповідно норм: 
спецодягом, взуттям, та 
іншими засобами 
індивідуального захисту

1.0 1.0

5 Проведення навчання 
інженерно-технічних 
працівників з питань ОГ1

0.2 0.2
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Від адміністрації
Начальник управління соціального 
захисту нас^ення районної 

ації
ніжана ГАВРИЛІОК

Від профспілкового комітету
Голова первинної організації 
професійної спілки працівників 

")ЦІаьОїЦоТ'сч|)ери управління соціального 
/^^ч ^Й ^с^^^^н н я  районної державної

[ £ к у ж е л ів с ьк а

\ Й і ж Щ - 2 0 2 0 р .\  .-А г*  І

III кала зменшення розміру премії працівнЬкаїї унравлішія соціального захисту
населення

сШ  2020р.

№ п/п Показники, які враховуються при зменшенні Відсоток зменшення розміру
розміру премії премії

1. Порушення терміну виконання документів вищих
органів за кожний просі ронений документ
від 1 до 3 днів 30.0
від 3 до 5 днів 40.0

понад 5 днів 100.0
2. Порушення терміну виконання наказів, доручень.

резолюцій начальника управління.
його заступників за кожний прострочений
документ 10.0

від 1 до 5 днів 20.0
віл 3 ло 10 пнів _  . 100.0

3. Порушення термінів розгляду звернень громадян
більше ніж по одному зверненню 20.0
за повторне звернення, що викликане недостатнім 50.0
розглядом

4. Запізнення на роботу без поважних причин
до 10 хв. 10.0
до ЗО хв. 25.0

5. Самовільне залишення працівником свого робочого
місця 25,0
до ЗО хв.



Від адміністрації
Начальник управління соціального 
захисту населення районної 
державної адмініс ґрації

І ї£ с ‘ °
5 *7  І Ш І І -І І І | £

" ніжана ГАВРИЛЮК
2020р.

Від профспілкового комітету
Голова первинної організації 

|хфйДДц<шілки працівників 
ої; рц управління 

иаселення
рац\>пй ,̂ї деручі ВііЬї ад м і 11 істрації

%  ' ІІаписа КУЖІЇЛІВСЬКА
12020р.

Критерії оцінки роботи працівників управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації за підсумками роботи за рік

1. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.
2. Відсутність зауважень вищих та контролюючих органів влади, які 

здійснювали перевірку у відповідному році.
3. Забезпечення цільового використання бюджетних коштів на фінансування 
програм соціального захисту населення, відсутність бюджетних 
правопорушень.

4. Дотримання термінів виконання документів вищих органів влади, наказів 
та доручень керівництва управління.

5. Дотримання термінів розгляду письмових звернень громадян.
6. Проведення роз’яснювальної та інформаційної роботі! в засобах масової інформації, 

нарадах, семінарах.
7. Дотримання працівниками правил ділового етикету.
8. Виконання планів роботи.
9. Запровадження передових методів га засобів роботи.
10. Дотримання санітарних та естетичних норм на робочих місцях та 

службових кабінетах.


