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1.1.

управлiIlня

Стороl,tи

(в подальшому -
flнiпропетровськоi

Iостицll

роздlл 1

зАгАльil положЕння

даного колектив}Iого логовору с

у Дпiпропетровськiй областi,
Алмiнiстрачiя),
областi, в

та 11рофесiйна спiлка
особi голови профспiлкового

Головне,гериторiальне
в особi Еачальника

органlв юстицll
KoMiTeTy

а

1в полапьшому - Ilрофком).
1.2. Цеii *олЁкrи"rий логовiР укладаетьсЯ на пiдставi чинного законодавства

Украiни' прийнятиХ стороIIамИ ,обЬu'",""' ,u,:_-y:]oo реryлюваннЯ тудових i

соцiа.тlьно-екоrrомlчниХ вlдносин, узгодженнЯ iHтepeciB прачiвникiв (державних

"rуй""*r", 
прачiвникiв, я*i виконують функuii i обслуговування, робiтникiв,

aчйоrr* обсrтуговуванням органiв та установ юстицii областi),

1.3. Цей *оп.пr"urr"й договiР прийнятий загаJIь}lимИ :борами трудового

-.".;;;;,;;;,;;;;N;z riд' n | 9,i___ }цлцз__20 /7 року та згiдно з ix

рiшенням набувае чинностi,
1.4. Сторони визначають, що положення колсктивt{ого j::c_::py

розповсюджуються на Bcix працiвникiв ['оловного r"p"ro|lT_"l]-.i" y,::_1:'jj'"

ьстицii у Дяiпропgгровськiй областi та територiальних установ юстицll, незаjIежно

вiд тою чи е вони,-плеrчr"r, проqспiлки, i еЪбов'язковими як лля Адмiнiс-трll11i_]i- t

дi npuul""r*iB органiв юстицii та Профкоплу, Правове реryлювання в!дносиtt

;;;#;;;r;бов,tiв здiйснюе,ь"" Зако*Ъм Украiни (Про державIiу службу> та

законодавства про пршIю - у частинi вiдносин, не вреryльова",* ц"",:,1оj_ч;

ib;;; реryйванIrя iнших працiвникiв органiв ,га ус,ганов юстицtl ооластl

здiйснюсгься законодавством про працю,

1.5. КолективниИ договiр зберiгае чинlriсть протягом стоку, на. який його

y*uo."o чбо п,rо,о" бути.переглянуiий за згодоIо *,ру lpl:yii Yl"л:Т::" :'
лiквiдацii устацовп чиннiсть колективного договору зберiгасться у вlдповlдностr з

nooo*.rri" статгi 9 Закону Украiни <Про колективний договори i уголи>,*-,-. 
й- Длмiнiстрачiя i прЪ6*о" зобов'язуеться здiйснlовати систематичний

явостороннiй KoHTpoJtb за виконанням колективного договору i розluядати ui

nnro""" на спiльниi засiданнях в Mipy необхiдностi,

1.7. Ко.цективний договiр вступас в дiю пiсля пiдписання його сторонами, лtе

,]о умадання ltового' 
повноваже'их представникiв1.8. Сторояи пiдтверлжують пlлписами_ у.

p.tlbtticTb забеiпеченпя прийпятих положень та обов'язки yI!(oB даного договору,

l .9. 11рофком зобов}зусться сприяти ефективностi роботи устаrlови власними

форrtами та Ntе,годаNtи.

1.10. Змiни та лоповнення до колективного договору вносять_ в.обов'язковоNlу

порядк; 

' 

зв'язкУ iз змiнаJ\.{и в чинномУ законодавствi або по iнiцiативi одrriеi iз

cTopiH. пiслЯ проведенн; вiдповiдниХ переговорiв та досягненпя згоди л,tiж

a.i,i*i"rp"чioro ,Й ПрофкомОм та набирають законноi сили пiсltя ik затвердження tla

загапыIих зборах трудового t(олективу i пiдписання сторонами,



роздIл 2
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТIЙ ПРОФКОМУ

Адмiнiстрацiя цим договором визнае Профком €диним та викпючним
який ведепредставником iHTepeciB Bcix працiвникiв органiв юстицii областi,

переговори вiд ix iMeHi та зобов'язусться:
2.1. НадаваТи в п'ятидеНний TepMiH Профкому iнформацiю, що стосуеться

трудових i соцiально-економiчних прав та законЕих iHTepeciB членiв профспiлки,
iнформацiю про результати господарськоi дiяльностi Ддмiнiстрацii, а також iнuту
iнформацiю, необхiдну для виконання cBoix статутних завдань.

2.2- Надавжи ПрофкомУ в безкоштовне користуваЕня необхiдне для роботи
обладнання, засоби зв'язку, примiщення тощо.

2.З. Надавати членам Профкому, не звiльненим вiд cBoik службових
обов'язкiв, вiльний вiд роботи час iз збережеЕням середньоi заробiтноi плати для
yracTi В переговорах, виконання iнших громадських обов'язкiв в iHTepecax
трудового колективу, а також на час участi в роботi виборних профспiлкових
органiв, €Lпе не менше нiж двi години на тиждень.

2.4. Щомiсячно до l0 числа i безоплатно утримувати та перераховувати на
рахунок профспiлки членськi внески у розмiрi 1% вiд заробiтноi плати.

2.5. Змiна умов трудового договору, оплати працi працiвникiв, якi е членами
виборниХ профспiлковИх органiв (профкому, peBKoMicii, профорганiзатор i iншi),
допускаеться лише за попередньою згодою виборного оргаIrу, членами якого вони е.

2.6. ЗвiльнеНня членiВ виборного профспiлкового органу (у тому числi
стрУктУрних пiдроздiлiв), його керiвникiв, KpiM додержання загального порядку,
допускасться за наявностi попередньоТ згоди виборного оргаЕу, членами якого вони
е, а також вищестоящого виборного оргаЕу цiсi профспiлки для структурних
пiдроздiлiв профспiлки.

2.7. Звiльнення з iнiцiативи роботодавця працiвникiв, якi обиралися до складу
виробничого профспiлкового органу не допуска€ться протягом року пiсля
закiнчення TepMiHy, на який BiH обираеться, KpiM випадкiв повноi' лiквiдацiТ
установи, виявленоi невiдповiдностi працiвника займанiй посадi, або виконуванiй
роботi, внаслiдоК стану здороВ'я, якиЙ перешкоджае продовженЕю даноi роботи,
або вчинення працiвником дiй, за якi законодавством передбачена можливiсть
звiльненнЯ з роботи чи зi служби. Однак, така гарантiя не надаеться працiвникам
у разi дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з ненЕUIежним
виконанняМ cBo'rx обов'яЗкiв абО за власним бажанням за винятком випадкiв, коли
це обlъ,rовлено станом здоров'я.

2.8. На час профспiлковогО навчаннЯ працiвникам, обраним до скJIаду
виборних профспiлкових органiв установи, надаеться додаткова вiдгryстка
тривалiстю до б календарних днiв iз збереженням середньоi заробiтноi плати
за рахунок роботодавця.

2.9. Профспiлковий KoMiTeT в особi його членiв вiдповiдно до ст.ст. 19-Зб
закону Украiни <про професiйнi спiлки, ix права та гарантii дiяльностi>> ма€ право:
- проводити перевiрки дотримання трудового законодавства, умов охорони працi,
вимагати усунення недолiкiв;
- перевiрятИ правильнiсть ведення трудових книжок, використання вiдпусток та iH.



роздIл 3
ПРОФЕСIЙНО-ЕКОНОМIЧНI ВIДIОСИНИ

Адмiнiстрацiя зобов'язуеться :

3.1. Забезпечити органiзацiю професiйного процесу, умови працi працiвникам
юстицii областi, необхiднi для виконання ix обов'язкiв, передбачених трудовим
договором для реалiзацiТ здiбностей працiвникiв До продуктивноi i творчоi працi.

3.2. Вживати заходiв щодо пiдвищення рiвня виконання службових обов'язкiв,
впровадження HoBoi технiки i прогресивних технологiй, автоматизацii роботи
з метою покращення умов працi та економiчноi ефективностi.

3.3. Рiшення про змiни в органiзацii працi, реорганiзацiт, перепрофiлюваннi
установи, скорочення чисельностi або штату працiвникiв приймати лише пiсля
попереднього проведення переговорiв з Профкомом не пiзнiше як за 3 мiсяцi
до здiйснення цих заходiв.

з.4. У разi виникнення шеобхiдностi вивiльнення працiвникiв на пiдставi
п. 1 ст. 40 КЗпП УкраiЪи для державних службовцiв, ст. 87 Закону УкраiЪи
<Про державну службу>:

- Здiйснювати вивiльнення лише пiсля використаншI ycix можливостей
забезпечення ix роботою на iншому робочому мiсцi;

- Надавати працiвникам з дня попередження ix про звiльнення вiльний час
(2 години на тиждень) в межах робочого часу для пошуку HoBoi роботи.

3.5. Прашiвникам, якi вивiльняються з органiв юстицiТ Щнiпропетровськоi
областi при розiрванi трудового договору у зв'язку iз змiнами в органiзацii працi,
виплачуеться вихiдна допомога в розмiрi мiсячноi середньоi заробiтнот плати
(ст. 44 КЗпП Украiни, ч. 4 ст. 87 Закону УкраiЪи <Про державну службр).

3.6. Прачiвник, з яким розiрвано трудовий договiр в звlязку iз скороченням
чисельностi або штату працiвникiв. протягом одного року мае право на укJIаденнrI
трудового договору, в разi приЙняття на роботу працiвникiв аналогiчноi
квалiфiкацii.

3.7. Вести роз'яснюва.льну роботу з питань трудових прав та соцiального
захисту вивiльнення вагiтних працiвникiв,

3.8, .Щавати згоду на вивiльнення лише пiсля використання Bcix можливостей
для збереження трудових вiдносин. Використовувати надане законодавством
переважне право на збереження роботи окремим категорiям працiвникiв.

З.9 Кожен працiвник зобов'язаний добросовiсно та якiсно виконувати своi
обов'язки, своечасно i точно виконувати розпорядження Адмiнiстрацii,
дотримуватись трудовоi дисциплiни, вимог нормативних aKTiB з охорони пранi,
дбайливо ставитись до державного майна, на вимоry Адмiнiстрацii надавати звiти
про виконання cBoix конкретних обов'язкiв.



роздIл 4
ОПЛАТА ПРАЦI, ГАРАНТIi ТА КОМПЕНСАЦIi

4,1, Заробiтна плата працiвникiв юстицii областi гарантуеться на piBHiне нижче мiнiмальноi заробiтноi плати та нараховуеться працiвниковi за фактичновиконану роботу i фактично вiдпрацьований час.
4,2, Заробiтна плата державних слУжбовцiв складаеться з: посадового окJIаду,надбавки за вислуry poKiB, надбайй=й-рu'. державцого службовця, премii(у разi встановлення) та iнших надбавок, 

""r"""."r* Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи.4,2,1, Посадовi оклади державних службовцiв встановлюються з€шежновiд групи оплати працi з урахуванням .кпад"остi та рiвня вiдповiдальностiвиконуваних службових обов'язкiв за схемами посадових окладiв, затвердженихКабiнетом MiHicTpiB Украihи.
4,2,2, Щержавним службовцям можуть здiйснюватися виIUIати за додатковеЕавантаженЕя у зв'язкУ з виконанняМ обов'язкiВ тимчасово вiдсутнього державногослужбовця у розмiрi 50 вiдсоткiв посадового окладу тимчасово вiдсутньогодержавного службовця та виплати за додаткове навант€DкеЕня у зв'язкуз виконанням обов'язкiв за вакантною посадою державноi служби за рахунокeKoHoMii фонду посадового окладу за вiдповiдною посадою.

_ _ , 4.2.з. Розмiр надбавки за ранг державного службовця визпача€ться КабiнетомMiHicTpiB Украiъи пiд час затвердження схеми посадових ок.падiв на посадах
державноТ служби у фiксованому розмiрi.

4.2.4. Надбавка за вислугу poKiB державним службовцям встановлю€тьсяна piBHi 3 вiдсоткiв посадового ок.,Iаду державного службовця за кожнийкалендарний piK стажу державноi служби, *" ," бiльше 50'вiдсоткiв посадового
окладу.

4.2,5. З метою посилення мотивацii державних службовцiв до високоякiсноi,високопрофесiйноi та результативноi роботи керlвник установи у межах eKoHoMiT
фонду оплати працl мае право встановлюва ти державним службовцям надбавки заiнтенсивнiсть працi та за виконання особливо важливоi роботи. У разi несвоечасного
виконання завдань, погiршення якостi роботи i порушення трудовоi дисциплiнинадбавки скасовуються або lx розмlр зменшу€ться.

4,2.6. Встановлення премlй державним службовцям здiйсrтюеться
установи вiдповiдно до затвердженого Положення про премlювання, погодженого
з органом первинноi проф спiлковоi органiзацii.

4.2.7. Премii виплачуються в межах фонду премiювання зaцежновiд особистого внеску державного службовця в загыIьний результат роботиустанови. Фонд премiювання та максимальна премiя, яку може отримати державнийслужбовець за piK, визначаються у розмiрi, встановлепо му законодавством.
4,2.8. .Щержавним службовцям виплачу€ться грошова допомога до щорiчноiвlдпустки у розмiрi середньомiсячноi заробiтно l плати та може Еадаватисяматерltшьна допомога для вирiшення соцiально-п обутових питань у порядку та розмlрах, визначених Кабiнетом MiHicTpiB Украtни.4.з. За lTHa плата завl вачlв них н 1альних ко

е жавних нота l€UIьних xlBlB lx за икlв
нто

а жавних нот clBконсультантiв складаеться з посадових окладiв, надбавки за вислуry poKiB, премii
у разl встановлення)(

Украiни.
та lнших надб авок, затверджених Кабiнетом MiHicTpiB

керiвником



4.З.1. Посадовi оклади встановлюються залежно вiд складностi та рiвнявiдповiда;rьностi виконуваних службових обов'язкiв за схемами по"чдоu"* окладiв,
затверджених Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи.

4,з.2- Завiдувачам державних нотарiальних контор, державних нотарiальних
apxiBiB, ix заступникам, державним 

"orupiy"ur, 
консультаЕтам надбавка за вислугуpokiB визначасться з€IJIежно вiд стажу роботи у сферi нотарiальноi дiяльностi,iT органiзацii та контролю у таких розмiрах: понад 3 ро*" - 10, понад 5 poKiB - 15,понад 10 poKiB - 20, понад 15 poKiB - 25, по"ад 20 poKiB - З0, .rо"uд 25 poKiB *

40 вiдсоткiв посадового окладу.

.4,3,З, Керiвник установи ма€ право у межах затвердженого фонду оплатипрацi:
- встановлювати надбавку за високi досягнення у працi або за виконанняособливо важливоi роботи завiдувачам державних "o.upi-u""" коЕтор, державнихнотарiальних apxiBiB, ix заступникам, державним 

"оruрфaчr, 
*o"aynururrruM, iншимпрацiвникам державних нотарiальних norrop та державних нотарiальних apxiBiB -у розмiрi до 50 вiдсоткiв посадового окладу. У разi ,"auoarua"o.o виконаннязавдань, погiршення якостi роботи i порушення трудовоi дисциплiни зазначенанадбавка скасовусться або розмiр ij зменшуЬться;- встановлювати доплати працiвникам, kpiM завiдувачiв державниминотарiальними конторами та державним нотарiальнiм ap*iuoM ,u i* .uary.r""*i",за виконаннЯ обов'язкiВ тимчасовО вiдсутнiх працiвникiв таких самих категорiй

персонi}лу (у разi вiдсутностi внаслiдок тимчасовоi непрацездатностi, перебування
у вiдпустцi без збереження заробiтноi плати, у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстюта пологами, у частково оплачуванiй вiдпустцi для догляду ,u д"rr"оо додосягЕенню нею трирiчного Biky чи у вiдпустцi без збереження заробiтноi плати
ТРИВаЛiСТЮ, ВиЗначеною.у медичному висновку, але не бiльш ,п,до доara"arr""
дитиною шестирiчного BiKy) - 50 вiдсоткiв посадового окладу за основпою роботоюз використанням на зазначену мету до 50 вiдсоткiв посадового окладу вiдсутнього
працiвника;

- здiйснювати премiювання працiвникiв вiдповiдно до ix особистого вЕескув загальнi результати роботи, а також з нагоди державних, професiйних святта ювiлейних дат у межах фонду премiювання, створеЕого в розмiрi не меЕшяк 10 вiдсоткiв посадових окладiв та економii фонду оплати працi. KoHKpeTHi умови,порядок та розмiри премiювання прачiвникiв ,"r"u*urroa" у положеннi
про премiювання, щО затверджене головниМ територiальНим у.rравлiнЙм юстицii;- надавати завiдувачам державних нотарiальних контор. державнихнотарiальних apxiBiB, ix заступникам, державним HoTapiycaM та iншЙ працiвникам
державних нотарiальних контор та державни* поrчiiЬ",rих apxiBiB матерiальну
допомоry для вирiшення соцiально-побутових питань та допомоry на оздоровленЕя
у розмiрi, що Ее перевищуе середньомiсячноi заробiтноi плати ,рчцiu,r"оч.

а.а. З"р.бirr" 
"л"rа,,IорганiВ та установ юстицii областi, ""*"r""" за схемами посадових окладiв,встановлених Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи.

4.4.1. Надбавка за вислугу poKiB в державних органах працiвникам,якi виконуЮть функцii з обслугЬвуВu"п" op.uri" ,u y"ruro" юстицii областi,визначаеться у таких розмiрах: понад 3 роки - 10, понад 5 poKiB - 15, понад 10 poKiB- 20, понад i5 poKiB - 25, понад 20 poKiB - 30, понад 25 poKiB'--+g вiдсоткiвпосадового окладу.



4,4,2, Пiд час надання щорiчноi вiдпустки працiвникам надаеться матерiальна
допомога для оздоровлення у розмiрi, що не перевиIцуе середньомiсячноi зарбiтноi
плати працiвника.

.4,4,3, КерiВник установИ мае правО в межах затвердженого фонду оплатипрацi:
- устаЕовлювати надбавку за високi досягЕення у працi або за викоЕання

особливо важливоi - до 50 вiдсоткiв посадового окладу з урахуванням надбавки завислугу poKiB в державних органах;
- установлювати доплату за додаткове навантаження у зв'язку з виконаннямобов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника (KpiM обов'язкiв керiвниката засryпникiВ керiвника самостiйного структурного пiдроздiлу) у розмiрiДО 50 ВiДСОТКiв пОсадового окладу тимчасово uЦ.уrп"о.о прчцЙrr*u. у разiнесвоечасноГо виконаннЯ завдань, погiршення якостi i порушення трудовоi

дисциплiни зазначенi надбавка та доплата c*aco"1-ru"" або ix розмiр зменшуеться;
- здiйснювати премiювання працiвникiв вiдповiдно до i" о.ьо""того внеску

в_загальнi результати роботи у межах фонду премiювання вiдповiдного органу.
KoHKpeTHi умови, порядок ,u розriри премiювання прчцi"r"*ь визIlачЕlються
у положеннi про премiювання, що дiе в управлiннi;

- надавати матерiальну допомоry для вирiшення соцiально-побутових питань
у розмiрi, що не перевищуе середньомiсячноi заробiтноТ плати працi"н'"*а.

4.5. Заробiтна плата робiтникiв. зайнятих обслуговуванням органiв та устаЕовюстицii областi (водii, прибир.rпьники, двiрники тощо), *з*u.r"." за схемами
посадових окладiв, затверджених наказами MiHicTepcTBa працi та соцiа-тlьноi
полiтики Украiни.

4.5.1. Водiям службових легкових автомобiлiв може встановлюватися:
щомiсячна надбавка до мiсячного окладу за к.гIаснiсть у таких розмiрах: водiям 2-го
класу - 10 вiдсоткiв, водiям l -го класу - 25 вiдсоткiв установлйого мiсячного
окладу за вiдпрацьований час; щомiсячна доплата за Еенормований робочий день -
у розмiрi 25 вiдсоткiв мiсячного окладУ за фактично вiдпрацьованrй 

"u.; 
надбавка

за складнiсть, напруженiсть в роботi - у розмiрi до 50 вiдсоткiв мiсячного окJIаду.4.5.2, Робiтникам за використання в роботi дезiнфiкувальнихзасобiв, а такоЖ робiтникам, якi зайнятi 
' 

прибиранням ryалетiв,
установлю€ться доплата у розмiрi 10 вiдсоткiв посадового мiсячного окладу.

. 4.5.З. Розмiр премii робiтникам визнача€ться залежно вiд iхнього вкладу
в кiнцевi результати роботи.

4.5.4. Робiтникам нада€ться матерiальна допомога на оздоровленнrI
до щорiчноi вiдпустки у розмiрi середньомiсячного заробiтку.

4.6. ЗаробiтНа плата виплачуеться працiвникам не рiдше двох разiв на мiсяць
ЧеРеЗ ПРОМiЖОК ЧаСУ, Що не перевипlуе шiстнадцяти календарних днiв, та не пiзцiше
семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який здiйснюеться виплата.

4.7. Встановлення надбавок, премiюваннrl, }{адання MaTepia:rbHoi допомогиздiйснюеться згiдно чинного законодавства у межах видаткiв на оплаry працi,
затверджених кошторисом установи.



роздIл 5
РОБОЧИЙ ЧАС I ЧАС ВЦПОЧИНКУ

5.1. Режим працi та вiдпочинку регламенту€ться Правилами внутрiшнього
службового трудового 

. 
розпорядку та графiком роботи на pik з урахуваннямнормальноi тривалостi робочого часу, якi приймаються АдЙнiстрацiсю

за погодженням з Профкомом.
5.2. При регулюваннi rривалостi робочого часу сторони виходять з того,

що нормаJIьна тривалiсть роботи не може перевищувати 40 годин на тиждеЕь прип'ятиденномУ робочомУ тижнi у вiдповiдностi до ст. jO КЗпП УкраiЪи
та ст. 56 Закону УкраiЪи <Про державну службу>.

5.3. Наперелоднi святкових та вихiдних днiв тривалiсть роботи скорочуеться
на одну годину.

Адмiнiстрацiя i профспiлковий KoMiTeT домовились:
5.4. Встановити тривалiсть щорiчноТ основноi вiдпустки за вiдпрацьований

робочий piK для працiвникiв - З0 ка.,тендарних днiв iз збереженням HaiT перiод мiсця
роботи (посади).

Святковi та неробочi днi при визначеннi тривалостi щорiчних вiдпусток
та додатковоi вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей, не upur,o"yrorua".

.Що стажу роботи, що дае право на щорiчну основну 
"iд.rу""пу, 

зараховуються:
- час фактичноi роботи протягом робочого року, за який надаеться вiдпустка;
- час, коли працiвник фактично не працював, аJIе за ним згiдно з законодавством
зберiгалися мiсце роботи (посада) та заробiтна плата повнiстю або частково (в томучислi час оплаченого вимушеного проryлу, спричиненого незаконним звiльненням
або переведенням на iншу роботу);
- час, колИ працiвниК фактичнО не працюваВ, але за ним зберiгалося мiсце роботи(посада) i йому виплачув.шась допомога по державному соцiальному стр€lхува}Iню,
за виняткоМ частковО оплачуваноi вiдпусткИ для догляду за дитиною до досяпIеннrIнею трирiчного Biky та вiдпустки без збереження заробiтноi плати для догляду
за дитиною до досягнення нею шестирiчного BiKy;
-.час навчання з вiдривом вiд виробництва триватriстю менше 10 мiсяцiв на денЕихвiддiленняХ професiйно-технiчних 

"u""-.rr* закладiв;- час навчання новиМ 
_професiяМ (спецiальностям) осiб, звiльнених у зв'язкуiз змiнами в органiзацii виробництва та працi, у тому числi з лiквiдацiею,

реорганiзатIiсю або перепрофiлюванням пiдприемства, скороченням чисельностi або
штату працiвникiв;
- iншi перiоли, передбаченi законодавством.

_ 5,5, Якщо працiвник, переведений на роботу на iнше пiдприемство, повнiстю
або частково не використав щорiчнi oano""y та додатковi вiдпустки i не одерхав
за них грошОt]у компенсаЦiю, то дО стажу роботи, що дае право на щорiчнi оarЪ"rута додатковi вiдпустки, зараховусться час, за який BiH ,a 

""*opr"riB'цi вiдпустки
за попереднiм мiсцем роботи.

5.6. Щорiчна додаткова вiдпустка надаеться державним с.rryжбовцям,якi мають стаж державноi слулжби понад п'ять poKiB, надаетia" додur*о"а вiдгrустка
тривалiстЮ один каленДарний день, ПочинаючИ з шостого року стажу державноiслужби ця вi2lпустка збiльшусться на один календарний деньза кожний наступнийpiK, Тривалiсть додатковоi вiдпустки не може перевищувати 15 кмендарних днiв.



на частини б
службовця i

.Щодаткову вiдпустку на прохання державного службовця може бути подiлено
удь-якоi тривалостi. Працiвникам, якi не маю r,b статусу державного

працюють ненормований робочий день, вiдпустки надаються

згlдно
роботи

вrдповrдно до чинного законодавства.
5.7. Право працiвника на щорiчнi основЕу та додатковi вiдгrустки повноi

тривалостi у перший piK роботи настае пiсля закiнчення шести мiсяцiв безперервноi
роботи на даному пiдприсмствi.

Щорiчнi вiдпустки повноi трива.ltостi до настання шестимiсячного TepMiHy
безперервнот роботи у перший pik роботи за бажанням працiвника надаються:
- жiнкам - леред вiдпусткою у зв'язку з вагiтнiстю та пологами або пiсля Hei;
- жiнкам, якi мають двох i бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB або дитину iнвалiда;
- iнвалiдам;
- особам BiKoM до вiсiмнадцяти poKiB;
- працiвrrикам, якi не використ€ши за попереднiм мiсцем роботи повнiспо
або частltово Щорiчну основну вiдпустку i не одержали за неi грошовоi компенсацii;- чоловiкам, дружини яких перебувають у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю
та пологами;
- особам, звi:tьненим пiсля проходження cTpokoBoi вiйськовоi або альтернативноi
(невiйськовоi) служби, якщо пiсля звiльнення iз служби вони були прийнятi на
роботу протriгом трьох мiсяцiв, не врахов).ючи часу переiЪду на постiйне мiсце
проживаннrI;
- суtиiсникап,l одночаснО з вiдпусткою за основним мiсцем роботи;
- працiвникам, якi успiшно навчаються в навчальних закладах та бажають при€дцати
вiдгryстку ло часу складання iспитiв, залiкiв, написання дипломних, курсових,
лабораторrrих та iнших робiт, передбачеЕих навчrulьною програмою;
- батькам-вихователям дитячих будинкiв сiмейного типу;
- в iнших 

'ипадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим
договороNl.

5.8. LIерговiсть надаIlня вiдпусток визнача€ться графiками, якi затверджуються
керiвництвоь,r за погодженням з профспiлковою органiзацiсю i доводиться до вiдома
ycix- працiвникiв. При складаннi графiкiв ураховуються iнтереси сrryжбовоi
необхiднос,гi, особистi iнтереси працiвникiв та можливостi для ix вiдпочинку.

5.9. Щорiчна вiдпустка повинЕа бути перенесена на iнший перiод
або проловлtена в разi:
- тимчасовот непрацездатностi працiвника, засвiдченоi у встановлеЕому порядку;
- Hacтaнllrl c,l,poкy вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;
- збiry щорiчrlоi вiдпустки з вiдпусткою у зв'язку з Еавчанням;
- BиKollilltlirl працlвником державних або громадських обов'язкiв, якщоз закоItоllа]Jс,гвом BiH пiдлягае звiльненню на цей час вiд ocHoBHoi
iз збере;I;сr, rrlrv заробiтноI плати.

5.i0. LI{орiчна вiдпустка за iнiцiативою керiвника може бути перенесена
на iнший r rсрiод тiльки за письмовою згодою працiвника ,u ,u 'о.од*""о,профслi:rr<сlвсlт органiзацii у p*i, коли надання щорiчноi вiдпустки може
несприri,t]l''lJо вiдбитися Еа нормальному ходi роботи пiдпрЙемства.

у разi перенесення щорiчноi вiдпустки новий TepMiH ii надання
встаноiJJllос,гься за згодою мiж працiвником i керiвником.

5.1l. Заборонясться ненадання щорiчних вiдпусток повноi тривалостi
протяго\l дцr;ох poKiB пiдряд, а також ненадання ix протягом робочого року особам



BlKoM до вiсiмнадцяти poкiB та працiвникам, якi мають право на щорiчнi додатковi
вiдпустки за роботу iз шкiдливими i важкими умовами чи з особливим характером
працi.

5.12.Щорiчну вiдгryстку на прохання працiвника може буги подiлено
на частини будь-якоi трива.постi за умови, що основна безперервна i.i частина
становитиме не менше 14 календарних днiв.

_ 
Невикористану частину щорiчноТ вiдпустки мае бути надано працiвниковi

до кiнця робочого року, але не пiзнiше l2 мiсяцiв пiсля зЬкiнчення робЪчого року,за який Еада€ться вiдпустка.
5,13,Жiнкам, якi працюють i мають двох i бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB

або дитинУ - iнвалiда, або яка усиновила дитиЕу, батьку, який виховуе дитину
без MaTepi (у тому числi й у разi тривалого перебування MaTepi в пiку"альrому
закладi), а також особi, яка взяла дитину пiд опiку, 

"чдчar"a" додчr*о"u оплачувана
вiдпустка тривалiстю 10 календарних днiв без врахування святкових днiв.За HMBHocTi декiлькох пiдстав для надаt{ня цiеi вiдпустки ii загальна
тривалiсть не може перевищувати 14 календарних днiв.

5.14. Працiвникам, якi успiшно навчаються без вiдриву вiд виробництва
у навччlльних закладах з вечiрньою та заочною формами навчанпя, надаються
додатковi оплачуванi вiдпустки:

- на перiод настановних занять, складацня залiкiв та iспитiв;
- на перiод скJтадання державних iспитiв;
- на перiод пiдготовки та захисту дипломного проекту;
- на перiод складання вступних iспитiв в аспiранryру.
Д.пя працiвнИкiв, якi навчаються у вищих навч€lJIьних закладах з вечiрньою

та заоч]lою формами навчання, де навчЕUIьний процес мае cBoi особливостi, може
встановлюватись iнша тривалiсть вiдпусток у зв'язку з навчанням вiдповiдно
до чинного законодавства.

5.15. За бажанням лрацiвника частина щорiчноi вiдпустки замiнюеться
грошовоIо компенсацiею. При цьому тривалiсть наданоi працiвниковi щорiчноi
та додill,кових вiдпусток не повинна бути менше нiж 24 к€шендарних днi. Оiобам,
BiKoM ло вiсiмнадцяти poKiB замiна Bcix видiв вiдпусток apo*ouoro компенсацiею
не допускаеться.

. У разi cMepTi працiвника гроIлова компенсацiя за невикористанi днi щорiчних
вlдпусток, а також додатковоi вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей, виплачусться
спадко(,l1цям.

5.16. Вiдпустка без збереження заробiтноi плати за бажанням працiвника
надаетl,ся в обов'язковому порядку:

- r reHcioHepaM за BiKoM та iнвалiдам III групи - тривалiстю 30 календарних днiв;
- tlсобам, якi одружуrоться - 10 календарних днiв;
- ,rraTepi або батьку, який виховуе дiтей без MaTepi (в тому числi й у разiтривал(}:,о леребування MaTepi в лiкарняному закладi), що мае двох i бiльrце- дiтей

BiKoM ;l , l5 poKiB або дитину iнва;riда тривалiстю до 14 календарних днiв щорiчпо;
_ _- 

:,1lацiВникам У разi cMepTi рiдниХ по KpoBi або по шлюбу, чоловiка (дllужини),
батькiв ,tзiтчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерцi) - ,р"йi.rо 7 календарних
днiв бе, врахування часу необхiлного для про'iъду дь мiсяця поховання, також iнших
рiдниХ - З календарНих днi беЗ ypu"yuuHn" часу, необхiдного для проiЪду до мiсця
поховii" lя та назад;



- працiвникам для догляду за хворими рiдними по KpoBi або по шлюбу, якиЙ
за висновком медичного закладу потребуе постiйного стороннього догляду -
тривrlлiстю, визначеною у медичному висновку, але не бiльше 30 календарних днiв;-

- працiвникам для завершення санiтарно-курортного лiкування - тривалiстю,
визначеною у медичному висновку;

- чоловiковi, дружина якого перебувае у пiсляпологовiй вiдпустцi, тривалiстю
14 календарних дЕiв;

- ветерану працi - 14 календарних днiв;
- чоловiковi, дружина якого перебувае у пiсляпологовiй вiдпустцi - тривалiстю

14 каrrендарних днiв;
- у{асникам бойових дiй, iнвалiду вiйни, статус яких визначений Законом

УкраiЪи <Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ik соцiального захисту> - тривалiстю
до 14 календарних днiв щорiчно;

- особам, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною -
тривалiстю 2l ка.пендарний день щорiчно;

- iнвалiдам I та II груп - тривалiстю 60 календарних днiв щорiчно;
- працiвникам, допущеним до вступних iспитiв у вищi навчальнi заклади -

трива.пiстю 15 календарних дпiв без урахування часу, необхiдного для проiЪду
до мiсцезнаходженшI навчiIльного закJIаду та назад;

- працiвникам, допущенИм до скJIаданшI вступних iспитiв в аспiрантуру
з вiдривом або без вiдриву вiд виробництва, а також працiвникам, якi навчаються
без вiдриву вiд виробництва в аспiрантурi та успiшно виконують iндивiдуальний
план пiдготовки. - тривалiстю, необхiдною для проiзду до мiсцезнаходження вищого
навчального закJIаду або закладу науки i назад;

- сумiсникаМ - на TepMiH до закiнченrrЯ вiдпусткИ за основним мiсцем роботи;- працiвникам, якi не використали за попереднiм мiсцем роботи щорiчву
осIIовну та додатковi вiдпустки повнiстю або частково i одержали за них грошову
компенсацiю - ,тривалiстю до 24 календарних днiв у перший pik роботи на даному
пiдприемствi до настаннJI шестимiсячцого TepMiHy безперервноi роботи.

ПрацiвникаМ, якi навчаЮться беЗ вiдривУ вiд виробництва в аспiранryрi,
протягом четвертого року навчаннJI Ilадасться за ix бажанням один вiльний
вiд роботИ день на тижденЬ без збереження заробiтноi плати (ст.25 Закону Укра'rЪи
<Про вiдпустки>).

5.17. Вiдпустка без збереження заробiтноi плати за згодою cTopiH надаеться
працiвнику за сiмейними обставинами та з iнших причин на TepMiH обумовлений
угодоIо мiж працiвником i адмiнiстрацiею, але не бiльше 15 ка..,rендарних днiв на piK.

5.18. У разi звiльнення працiвника, йому виплачусться грошова компенсацiя
за Bci невикористанi ним днi щорiчноi вiдпустки, а також додатковi вiдпустки
працiвникам, якi мають дiтей.

5.19. За бажанням працiвника, у разi його звiльнення (KpiM звiльнення
за порушеннЯ трудовоi дисциплiни) йому мае бути наданО невикористану вiдпустку
з наступним звiльненням. .Щатою звiльненrrя в цьому разi е останнiй день вiдпустки.

5.20. У разi звiльнення працiвника у зв'язку iз закiнченням строку трудового
договору невикористаНа вiдпустка може за його бажанням надаватися й тодi, коли
час вiдпусткИ повнiстЮ або частковО перевищуе строк трудового договору. У цьому
випадку чиннiсть трудового договору продовжуеться до закiнчення вiдпустки.

5.21. .щержавний службовець може бути вiдкликаний iз щорiчноi основноi
та додатковоi вiдпустки здiйснюеться за рiшенням керiвника державного органу,



яке приймаеться у формi вiдповiдного наказу. Пiдставою для вiдкликання
iз щорiчноi вiдпустки е необхiднiсть виконання невiдкладного завдання, про яке
не було i не могло бути вiдомо пiд час наданшI щорiчноi вiдпустки, за умови
неможJIивостi виконання такого завдання iнrцою уповноваженоIо на це особою.
Вiдшкодування кепередбачуваних витрат здiйснюсться в разi вiдкликання
державного службовця iз щорiчноi ocHoBнoi або додатковоi вiдпустки пiд час його
перебування в саЕаторцо-курортному закладi, iншому мiсцi вiдпочинку (лiкування)
як у межах УкраiЪи, так i за кордоном, у зв'язку з чим державний службовець
здiйснити непередбачуванi витрати, пов'язанi з прибуттям ,u робоrу.

5.22. Працiвникам службових примiщень, зайrrятим прибиранням загаJIьних
убираленЬ та санвузлiВ надаеться додаткова оплачувана 

-вiдпустка 
тривалiстю

4 календарних днi.
5.23. Жiнкам, якi мають дiтей молодшого шкiльного BiKy, за ix бажанням

надаватИ l вереснЯ та в TpaBHi на <<останнiй дзвоник)) вихiдний день без збереження
заробiтноi тrлати, якщо дозвоJuIють умови працi.

5.24. На пiдставi медичного висновку жiнкам надаеться оплачувана вiдпустка
у зв'язку з вагiтнiстю та пологами тривалiстю:

- до пологiв - 70 календарних днiв;
- пiсля пологiв - 56 календарних днiв (70 календарних днiв - у разi народження

двох i бiльше дiтей та у разi ускладнення пологiв), починаючи з дня пологiв.
Особам, якi усиновили Iiовонароджених дiтей безпосередньо з пологового

будинку, надасться вiдпустка з днrI усиновлення ц)ивалiстю 56 календарних днiв
(70 календарних днiв - при усиновленнi двох i бiльше дiтей). У разi усиновленшI
дитини (лiтеи; обома батьками вказана вiдпустка надаеться одному з батькiв
на ix розсуд.

5.25. Пiсля закiнчення вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю та пологами
за бажанням жiнки iй надаеться вiдпустка дJuI догляду за дитиноIо до досягненнrI
нею трирiчного Biky. Пiдприемство за рахунок власних коrцтiв може надавати
жiнкам частково оплачувану вiдпустку та вiдпустку без збереження заробiтноi плати
дJIя догJUIдУ за дитиноЮ бiльшоi тривалостi. IJд вiдпустка може бути використана
повнiстю або частинами також батьком дитини, бабою, дiдом чи iншими родичами,
якi фактично доглядають за дитицою, або особою, яка усиновIuIа чи взяла пiд опiку
дитину. За бажанням жiнки або осiб, зазначених вище, у перiод перебування
ix у вiдпустцi для доглядУ за дитиною воЕи можуть працювати Еа умовах неповного
робочого часу або вдома. При цьому за ними зберiгаеться право на одержаншI
допомоги в перiод вiдпустки дJuI догляду за дитиною.

5.26. Тривалiсть вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю га пологами обчислюеться
cyl!{apнo i становить 126 календарних днiв (l40 календарних днiв - у разi
народженнrI двох i бiльше дiтей та в разi ускладненця пологiв). Вона надаеться
повнiстю незЕUIежно вiд кiлькостi днiв, фактично використаних до пологiв.
.що вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю та пологами власник або уповноважений ним
орган зобов'язаний за змвою жiнки приеднати щорiчну вiдпустку незалежно
вiд тривалоСтi ii' роботИ в поточномУ робочомУ роцi. Вiдпустка дJUI догляду
за дитиною до досягнеЕня нею трирiчного Biky надаеться за заrIвою жiнки або осiб,
зазначених у частинi третiй cTaTTi 18 цього Закону, повнiстю або частково в межах
установленого перiоду та оформляеться паказом фозпорядженням) власника
або уповноваженого ним органу. Особам, що зазначенi у попередньому пунктi (KpiM
осiб, якi усиновили чи взяли дитину пiд опiку у встановлеЕому закоЕодавством



порядку), вiдпустка дJIя догляду за дитиноIо до досягнення нею трирiчного BiKi
надаеться на пiдставi довiдки з мiсця роботи (навчання, служби) MaTepi дитини
про те. що вона вийшла на роботу до закiнченrrя TepMiHy цiеi вiдпустки i виплату
допомоги по догJIяду за дитиною iй припинено (iз зазначенням дати). Вiдпустка
для догляду за дитиною до досягнення нею BiKy трьох
працiвникуо якщо дитиЕа перебувае на державному утриманнi.

5.27. Вiдповiдно ст.5б КЗпП УкраiЪи, ст. 56 Закону УкраiЪи <Про державну
службу> за угодою мiж працiвником i Адмiнiстрацiею може встановлюватись
неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На прохання вагiтноi жiнки,
жiнки, яка мае дитину BiKoM до чотирнадцяти poKiB або дитину-iнва.пiда, в тому
числi таку, що знаходиться пiд ii опiкуванням, або здiйснюе догляд за хворим
членом ciM'i вiдповiдно до медичного висновку, власник або уповноважений ним
орган зобов'язаний встановлювати iй неповний робочий день або неповний робочий
тиждень. оплата працi в цих випадках провадиться пропорцiйно вiдпрацьованому
часу або заJIежно вiд виробiтку.

5.28. Вiдповiдно до ст. 51 КЗпП УкраiЪи, ст. 56 Закону УкраiЪи
<про державну службу> скорочена трива.ltiсть робочого часу встановлюеться
для працiвникiв BiKoM вiд 16 до 18 poKiB - 36 годин на тиждень, для осiб BiKoM
вiд 15 до 1б poKiB (1"lHiB BiKoM вiд 14 до 15 poKiB, якi праlцоють в перiод канiкул) -
24 rодини на тиждень.

poklB не надаеться



роздIл б
СОЦIАЛЬНI ГАРАНТIi, ПIЛЬГИ ТА КОМПЕНСАIIII

6.1. 3 метою соцiального з:rхисту працiвникiв органiв юстицii областi
Адмiнiстрачiя зобов'язуеться органiзувати страхуваншI ycix працiвникiв.

б.2. У вiдповiдностi до ст. 83 КЗпП УкраiЪи, у разi звiльнення працiвника йому
виплачуеться грошова компенсацiя за Bci невикористанi ним днi щорiчноi вiдпустки,
а також додатковоi вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей.

6.3. У разi переведення працiвника на iвше пiдприемство, в установу,в органiзацiю грошова комп_енсацiя за невикористанi ним jHi щорiчних 
"iдпу"rопза його бажанням повинЕа буги перерахована на рахунок пiдприемства, установи,органiзацii, куди перейшов працiвник. Вiдповiдно, фцiвник установи,якi за попереднiм мiсцеМ роботИ не використали повнiстЮ uбо 

"u"r*ouo щорiчну
основнУ вiдпусткУ i не одержаЛи за Hei грошовоi компенсацii, оплата такиr днiввiдпустки здiйснюеться за рахунок коштiв попередЕього роботодавця,
перерахов€Iних ним устаЕови.

6.4. Адмiнiстрацiя i Профком сприяють оздоровленЕю працiвникiв та ix дiтей;
розподiляють ггутiвки в санаторiI, будинки вiдпочинку, дптячиiт оздоровчий табiр
згiдно з поданими з€uIвами.

За рiшенrrям Профкому окремий вiдсоток вiд BapTocTi вищезазначених путiвок
може вiдшкодовуватися за рахуцок коцпiв Профспiлки.

6.5. Пр" наданнi щорiчноi основноi вiдпустки тривалiстю не менш
14 календарних днiв праrliвникам органiв юстицii областi одr" р* на календарнийplк виплачуетьсЯ матерiальна допомога на оздоровJIення (дп" працiвникiв,
якi виконують функцii з обслуговування, працiв,r"*iu дер*uвних ноlарiа.гlьних
контор, державниХ нотарiальних apxiBiB) та цроIцова допомога до щорiчноi
вiдпустки дJUI державних службовцiв у розмiрi, визначеному в роздiлi 4 цього
договору.

6.6. МатерiальЕа допомога для вирiшення соцiально-побутових питань може
виIшачуватись за HarIBItocTi eKoHoMii фопду оплати працi один раз на календарний
piK у розмiрi, визначеному в роздiлi 4 цього договору. Така допомога не передбачена
для робiтникiв, якi зайнятi обслуговуванням органiв та установ юстицii областi.

6.7. tI;reHaM профспiлки може видiлятись матерiа.пьItа допомога за pElxy'o*
коштiв Профспiлки у вiдповiдностi до вимог Положенrrя про порядок та умовинаданнЯ MaTepia.ltbEoi допомогИ Професiйною спiлкою органiв юЪтицii
.Щнiпропетровськоi областi.



роздIл 7
ОХОРОНАПРАЦI

Охорона працi - це система правових, соцiально-економiчних, органiзацiйно-
технiчних, санiтарно-гiГiенiчниХ i лiкувально-профiлактичних заходiв та засобiв,
спрямованих на збереження здоров'я i працездатностi людини в процесi працi.

7.1. ПрИ укладаннi трудовогО договорУ працiвник проходить всryпний
iнструктаж. Вступний iнструктаж проводиться службою о*оро*r" працi органiзацii,
яка приймае на роботу. Працiвник мае бути проiнформований пiд пiдrrис llро умови
працi в органiзацii, наявнiсть на робочому мiсцi, де BiH буде працювати, небъзпечних
i шкiдливих виробничих факторiв, якi ще не усунуто, мо*л"ui наслiдки ix впливу на
здоров'я та про його право на пiльги i компенсацii за робоry в таких умовах
вiдповiдно до законодавства i колективного договору. Також працiвник проходить
первинний iнструктаж, який проводиться безпосередньо на робочому мiсцi.-

7.2, Забороняеться укJIадення договору з громадянином, якому за медичним
висновком протипок€вана запропонована робота за стаЕом здоров'я.

7.3. Працiвник мае право розiрвати трудовий договiр за власним бажанням,
якщо Адмiнiстрацiя не виконуе законодавство про охорону працi, умови
колективного договору з цих питань. У цьому випадку працiвниковi виплачуеться
вихiдна допомога в розмiрi трьох середньомiсячних заробiтних плат.

7.4. Протягом дii трудового договору Адмiнiстрацiя, за поданIuIм Управлiння
фiнансового та матерiально-технiчного забезпечення, мае своечасно iнформувати
працiвника про змiну у службових умовах та в розмiрах пiльг i компенЪацiЙ i Ti,
що надаються йому додатково.

7.5. Адмiнiстрацiя зобов'язана створити в кожному структурному пiдроздiлii на робочому мiсцi умови працi вiдповiдно до вимог Еормативних aKTiB,
а також забезпечити додержанЕJI прав працiвникiв, гаранто"аrrri зчпо*,одавством
про охорону працi.

7.6. Адмiнiстрацiя:
- розробляе i реалiзуе за участю Профкому комплекснi заходи (додаються)

для досягнеЕня встановлених Еормативiв з охорони працi, впроваджуе прогресивнi
техвологii, досягненнЯ науки i технiки, засобИ механiзацii, позиiивний досвiд
з охорони працi;

- забезпечуе усунення причин, що призводять до нещасних випадкiв,
професiйних захворювань i виконання профiлактичних заходiв, визначених
комiсiями за пiдсумками розслiдування цих причин;

- проводить атестацiю робочих мiсць на вiдповiднiсть Еормативним актам про
охорону працi в порядку i строки, що встановлюються законодавством, вживае
за ix пiдсумками заходи щодо усунення небезпечних i шкiдливих для здоров'я
виробничих факторiв;

- розробляе i затверджуе положеЕнrI, iнструкцii, iншi нормативнi акти
про охорону працi, що дiють в ycTaHoBi;

- здiйснюе постiйний контроль за додержанЕям працiвниками технологiчних
процесiв, правил поводжень з машинами, механiзмами, устаткуванням та iншими
засобами виробництва, використання засобiв колективного та iндивiдуального
захистУ виконаннJI робiт вiдповiдно до вимог охорони працi;- органiзовуе пропаганду безпечних методiв працi та спiвробiтництво
з працiвникаrvи у галузi охорони працi.



Працiвник зобов'язаний :

- знати i викоrryвати вимоги нормативно-правових aKTiB про охорону працi,
правила поводження на робочому мiсцi;

- додержуватись зобов'язань щодо охорони працi, передбачених договором
та правилами внутрiшнього трудового розпорядку;

- проходити у встановленому порядку попередпi та перiодичнi медогляди.
7.7. Адмiнiстрацiя установи, у вiдповiдностi до ст. 169 КЗпП УкраiЪи

зобов'язана за cBoi кошти органiзовувати попереднiй i перiодичний медичнi оi-д"
працiвникiв.

Перелiк професiй, працiвники яких пiдлягають медичному огляду, TepMiH
i порядок цього проведення встановлюе MiHicTepcTBo охороЕи здоров'я Украши
з погодженням з.Щержавним KoMiTeToM УкраiЪи по нагляду за охороною працi.yci працiвники при прийнятгi на роботу i в процесi роботи проходять
в ycTaHoBi iнструктаж (навчання) з питань охорони працi, зокрема, ,чданrr" медичноi
допомоги потерпiлим вiд нещасних випадкiв, правила поведiнки при виникненнi
надзвичайних сиryацiй згiдно з типовим положенням, затвердженим .Щержкомiтетом
УкраiЪи по Еагляду за охороною працi.

посадовi особи згiдно з перелiком, затвердженим Щержавним koMiTeToM
УкраiЪи по нагляду за охороною працi, до початку виконаннrI cBoix обов'язкiв
перiодично - один раз на три роки - проходять навчаннrI, а також перевiрку знань
з охорони працi у вiдповiднlос органЕlх.

,ЩопусК до роботи осiб, якi не пройrrrли навчанIUI, iнструктаж i перевiрку знань
з охорони працi, забороIuIеться.

7.8. Адмiнiстрацiя зобов'язуеться:
- здiйснювати заходи по забезпеченню температурного, повiтряного,

освiтлювального i водного режиму в ycTaHoBi вiдповiдно до санiтарно-гiгiенiчних
норм;

- сприlIтИ своечасномУ проходженнЮ працюючими медичного ог.IIяду;
- здiйснювати заходи щодо дотримання вимог по oxopoHi працi та технiцi

безпеки.



роздIл 8
ПОЛIПШЕННЯ УМОВ ТА ОХОРОНИ ПРАЦI

Адмiнiстрацiя зобов'язуеться:
8.1. Полiпшувати умови працi працiвникiв органiв юстицii областi, виконувати

комплекснi заходИ по досягценню встановлених нормативiв безпеки, гiгiени працi
та виробничого середовища, попереджувати випадки виробничого травматизму,
пiдвиrrдувати iснуючий piBeHb охорони працi.

8.2. Один р€в на квартаJI проводити аналiз стану охорони працi, причин
нещасних випадкiв.

8.3. Не рiдше одноГо разу на пiврiччя розглядати питанI'. про стан
захворюваностi i матерiального забезпечення при тимчасовiй BTpaTi працездатностi
працiвникiв органiв юстицii областi.

8.4. Своечасно передавати вiддiленню виконавчоi дирекцii Фонду соцiального
страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi докуrиенти, якi пiдтверджують
право IIа страхування вiд нещасних випадкiв, документи, якi пiдтверджують право
на cTpaxoBi виплати, iHrцi соцiальнi послуги для вiдшкодування працiвниковi
або членам його ciM'i шкоди, заподiяноi йому калiцтвом або irr-"* у.*одженням
здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язкiв.

8.5. Факт вини потерпiлого встановлюе комiсiя по розслiдуванню нещасного
випадку.

8.6. Bci працiвники зобов'язlпоться знати, виконувати вимоги iнструкцiй,
правил i норм охорони працi, своечасно проходити медичнi огляди, дотримуватись
правил внутрiшнього трудового розпорядку.



роздIл 9
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСГI

Адмiнiстрацiя зобов'язуеться :

9.1. ЗабезпеЧити повнУ зайнятiстЬ працюючиХ у пiдроздiлах органiв юстицii
областi у вiдповiдностi з ik професiйним фахом i трудовим до.о"ороr.

9,2. При cTBopeHHi нових робочих мiсць в структурних пiдроздiлах устаЕов
юстицii областi привiлейоваНе правО iх комплектацii надаЪатИ ,rрчцiurr"*u, органiв
юстицii.

9.3. Розгляд i прийняття остаточного рiшентrя про лiквiдацiю, реорганiзацiю
структурних пiдроздiлiв юстицii областi провадити з обов'язковою участю
профспiлкових органiв, що пiдписали колективний договiр.

9.4. Повiдомляти Профком не меЕш, як за 2 мiсяцi про змiну iстотних умов
працi.

9.5. Вивiльнення працiвникiв, ix працевлаштування i перенавчання проводити
у суворiй вiдповiдностi до дiючого законодавства про працю з наданням пiльг
та компенсацiй.



роздл 10
Обов'язкп профспiлкового KoMiTeTy

Профком зобов'язуеться:
10.1. Сприяти Адмiнiстрацii в реалiзацii даного колективного договору,

пiдвищеннi ефективностi роботи, укрiпленню трудовоi та виробничоi дисциплiни.
10.2. Забезпечити дотримання BciMa працiвниками вимог нормативних -

правових aKTiB з питань охорони працi.
l0.3. Здiйснювати зЕlхист соцiальних гарантiй членiв профспiлки з питань

забезпечення зайнятостi, прийому на робоry, звiльнення, надання пiльгi компенсацiй, розгляду трудових суперечок згiдно законодавства. Надавати
безкоштовну допомоry.

l0.4. Здiйснювати коItтроль за дотриманням Адмiнiстрацiею законодавчих
та iнших Еормативно - правових aKTiB з охорони працi i створення безпечних умов
працi i Еалежного побуry для працiвникiв.

10.5. Сприяти реалiзацii вжитlD( Адмiнiстрацiсю заходiв щодо полiпшення
умов працi, побуry, оздоровленнJI службовцiв.

10.6. Брати участь у розслiдуваннi нещасних випадкiв на виробництвi.
10.7. Брати r{асть у комiсiях по атестацii посадових осiб на знаннJI

нормативно - правових aKTiB з охороЕи працi i в комiсiях по атестацii робочих мiсць.
10.8. Надавати в межах компетенцii консультацii та поясненшI дiючих

нормативних aKTiB з питань оплати працi, розрахункiв рiзних виплат, допомоги
сiм'ям з дiтьми, а також допомоry працiвникам при розгrrядi трудових та китлових,
iнших конфлiктiв.

10.9. Контролювати своечаснiсть виплати, за р€жунок коштiв соцiального
страхування, допомоги по тимчасовiй непрацездатностi та iнших виплат.

10.10. Забезпечити дiтей працiвникiв управлiнь юстицii областi - членiв
Профкому, з 1 до 14 poKiB подарунками таlабо бiлетами Еа новорiчнi свята
за рахунок коштiв профспiлки.



розлл lr
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

l2,1. Контроль за виконанням цього колективного договору злiйснюеться
сторонаiчlи, якi його уклапи.

|2.2. За доручевням cTopiH i загаJIьних зборiв ко;lективу колективний логовiр
пiдписали.

начальник
ГоlIовного тервторiального управлiпня
юстицii у !,нilIропетровськiй об.п л.к. llьковськии

погоджено
Голова Професiйноi спiлlсlл opT,aBiB

юстицii Днiпропстровськоi областi ь В.В. Чиrрияечь

4)

I



,Щоdаmок do колекmuвноzо dоzовору,
прuйняmоzо на зборах (конференцii)
mоvd'1п
к lэ

ово2о колекmuву
)) УЦut\ 2017 року

КОМПЛЕКСНI ЗАХОДИ
з охорони працi

ль
зlп

Назва заходу TepMilr
проведення

Вiдповiдальпi за
виконапням

1

Удоскона.,,Iення дiяльностi з
охорони працi кожного

струкryрного пiдроздiлу i
кожноТ посадовоI особи

постiйно

Служба охорони працi
Головного територiального

управлiння юстицii
нlп оп овськrи ооласт1

2

Опрацювання ефекгивноi
цiлiсноi системи управлiнrrя

охороною працi

протягом
20 l7 року

Служба охорони працi
Головного територiального

управлiння юстицii
!нiп оп вськrи ооласт1

J
постlино

Служба охорони працi
Головного терrгорiального

управлiння юстицii
у .Щнiпропетровськiй областi

4

Пiдвищення iснуючого
рiвня охорони працi,

досягненнJI встановлсних
нормативiв безпеки, гiгiсни

працi та виробничого
середовища

постiйно

Служба охорони працi
Головного територiального

управлiння юстицii
у,Щнiпропегровськiй областi

5

Проведення для працiвникiв
iнструкгажiв з питань

охорони працi та
дотримання правиJI технiки

безпеки

постlино

Служба охорони працi
Головного управ,пiння

юстицiI у !нiпропетровськiй
областi

6

забезпечення працюючих
правилами, стандартами,

нормами, положеннями та
iншими нормативними
актами з охорони працi.

постiйно

7

Паспортизацiя робочих
мlсць щодо вrдповlдностt lx

вимогам охорони

4 квартал
2017 року -

1 квартал
20l8 року

Служба охорони працi
Головного територiального

управлiння юgгицii
у !нiпропсгровськiй областi

8

Облiк, аналiз нещасних
випадкiв, професiйних
захворювань i аварiй, а

також шкоди вiд цих подiй

постiйно

Служба охорони працi
Головного територiального

управлiнrrя юстицii
п о овськlи ооластl

9

Пiдготовка статистиtIних
звiтiв управлiння з питань

охорони працi
Кожне пiврiччя

Служба охорони працi
Головного територiального

ll авлlння юстицll

Проведенrrя оперативно-
методичного керiвницгва
роботою з охорони працi

Служба охорони працi
Головного управлiння

юстицii у fнiпропетровськiй
областi



Пропаганда безпечних та
нешкiдливих умов праui

цляхом проведення
консультацiй, оглядiв,

KoHKypciB. бесiд, лекцiй,
розповсюдження засобiв

наочноi агiтацiт.
оформлсння iнформапiйних

стендiв тощо
Пiдвищення квалiфiкачii i
tlepeBipKa знань Ilослд()вих

осiб з ttитань охорони працi

Розслiд.чвання нещасних
випадкiв та аварiй

пос гiйно

щоквартально

у разi потреби

Служба охорtrни прапi
I'оловного територiа,.tьного

управ:liнltя юстицii
у .(нiпропетровськiй облас.r,i

е.В. Ужва

)орах

,!j

го6l

lcTl

,-Р
o.1loBa слу;кби охорони праIti
оловного територi мьного
лравлiяня lостицiТ
.{пiпропсгровськiй областi

охорони працl управлiння юстичii
у Днirrропегровськiй областi

Служба охорони працi
Головного тери,гtrрiiлльпого

управлiння юстлцiТ
ttропетровськiй областiу Днi

Служба охороtlи працi
Головно го територiального

управлiння rосгицii
ськiй областiоп

_1

Розробка полох<ень,
iнструкчiй, iнших

пормативIIих aKTiB про
охорону працi, що ,liю,tь у

можах ycTartoвl{

у разi поrреби Служба охорони прачi
Го:rовного тери,гlэрiшl bHo1.o

чправлitttля lостицii
у .IJHi пропетровськiй обJ,Iастi

Розгляд лисгiв, змв та скарг
працюючих з питань

tlхорони працi

Налання метоличlIоi
допомог!t KepiBHlrKaM

йрукryрних пiлроз,l1iл iB у
розробленцi заходiв

охорони працi

постiйtrо

при lx
на2lходженнi

l5

Служба охорони праui
Головного територiального

уtlрав,rliння юсr,ицii

Служба охорони працi
Головного територiального

управлiння tсlстицii

у Днiпропgгровськiй областi

у ;]rlirrpoп етровськiй о0пq"зi

Пiдгmовка проекгiв наказiв
та розпоряджень з питань

охорони працi

у разi потреби Служба охорони прачi
Го.,lовного терrгорiального

управлiння юст,иrlii
v /{нiпро овськiй областi

Iз

&

il

l

l]

l1

l



протоко"I ]lъ 2

загальних зборiв трулового колективу

Головного територiыtьноl,о уlrравлiнпя юсгицii

у l[нiпропетровоькiй областi
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. ПРИСУТШ, l50 члени 1рудового колективу

i 
ВШСvТКr: 22 членiв трулового колективу

i]пtlрядок шнrпди,
l:.

z..t.ПрообранняголоВитасекретарязагальнихзборiвтрУДовогоколективУ} ]го ушравлitlня юстиц11 у !,нiпропетровськiй областi
, Головного територlальнс. п,ення змiн до колективfiого договору та викJIаденшя

пля оозглялу та затверд)
новiй pelaKl tii,

колективногО o"j,":_p]" ). 
I,альних зборах трудового

2. Про обрання делегатiв ,r_,Iя участl в за

i' - rоловвого територlаJIьного управлiпня юстиr1l1
колективУ працlвникlВ I {JJluErjUl U ,",,",", 

__.--_л '-л---л""."""о змiн

|. у ,Щнiпропетровськlи областi для розгJiяду та затверджеЕня ,*1:

i ; ;;"";r"""о,о оо,о"ору та викладення коJIективного договору у новlи

i РеЛаКЧii, _ до колективIlого договорУ

'' 

3. Про лля розглялу та затвердження змlн

| ," викладення коjIективного договору у новiй релакuii Головноl'о

|' ^' ,ння юстицii у flнiпропетровськiй обЛаСТi,

|' територiа-тrьногоуправлl

,раХ

]

,,__р

СЛУХАЛИ:
гlро обрапня го,rIови та секретаря загаJIьних зборiв rрулового колективу

Гсlловr:ого територiального ,npuunin"" ,остицii у ,Щнiпропетровськiй областi,

ВИСТУПИЛИ:
дудiя,г.м. запропонував обратИ ГО.ltОВО"1:*П:'",.'Т':_:gl"j:::

колекгиву Гозrовного територiальвого управлiння юстицij у l],нiгrропетровськtи

обпа"ri Ч"грrнця В,В,, ceкpeTapel\,, lvliщeHKo А,,Щ,

l

ГоЛоСУtsАЛИ:
<Зо - 150

<Проти> - 0

<Утримались> - 0

трудового колективу

у Днirrропетровськiй

Головного
областi

УХВАЛИЛLI:
Обрати головото загальних зборiв

територiального управлiвня юстиц1l

Ч".риrоr" В.В., сеrtретарепl - MiureHKo А,Д,

бr'l
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СЛУХАЛИ:
про обрання делегатiв для участi в загаJIьних зборах трудового колективу

працiвникiв Головного

у,Щнiпропетровськiй областi.
територlаJIьного управлiння юстиц11

ВИСТУПИJIИ:
Акименко О.А. запропонувала обрати делегатами для yracTi в загальних

збораХ трудовогО колективУ вiд Головного територiального управлiння юстицii
у .щнiпропетровськiй областi начальника Управлiння персон€rлу Головного
територiального управлiння юстицii у .Щнiпропетровськiй областi
Акименко О.А., начальника вiддirry органiзацiйноi роботи, документуваннrI
та контролЮ ГоловногО територiальногО управлiння юстицii
у Щнiпропетровськiй областi - BaciFy I.B., засryпника начальника Управлiння -
начальника вiддiлУ державноi реестрацii aKTiB цивiльного стану Управлiнrrя
державноi реестрацii - Щебликiну Н.М., засryпника начаJIьника Управлiння -
начальника вiддiлу розгляд/ звернень та забезпечеrпrя дiяrьносli койсii з питЕlнь

рзглцry скарг у сфрi державноi рессграчii' Управлiння державноi реестрацif
Головного територiального управлiння юстицii у .Щнiпропетровськiй областi -
Русакова Р.В., начальника Управлiння реестрацii нормативно-правових aKTiB,
правовоi роботи та правовоi освiти Головного територiального управлiння
юстицii у .Щнiпропетровськiй областi - Василишину А.П., Еачz}льника вiддiлу
деркавноiресграчiiдруковаrпо< засбЬ масовоiiнфрмацii'та громадсько< фрмуваrъ
Управлiння державноi ресстрацii Головного територiального управлiння
юстицii у ,Щнiпропетровськiй областi - Нiколенко Я.В., начальника Управлiння
з питань HoTapiary та банкрутства Головного територiального управлiнлrя
юстицii у .Щнiпропетровськiй областi - BixpoBa С.В., начальника вiддiлу
з питань HoTapiary Управлiнrrя з питань HoTapiary та банкрутства Головного
територiального управлiння юстицii у ,Щнiпропетровськiй областi
Кунiцину М.М., засryпника начаJIьника Управлiння - ЕачаJIьника вiддiлу
з питань банкрутства Управлiння з питань HoTapiary та банкрутства Головного
територiа-тrьного управлiння юстицii у,Щнiпропетровськiй областi Бабiенко Т.О.,
заступника начальника Управлiння - начаJIьника вiддiлу матерiально-
технiчного забезпечення Управлiння фiнансового та матерiально-технiчного
забезпечення Головного територiального управлiння юстицii
у ,,Щнiпропетровськiй областi - Ужву е.В., заступника начальЕика Управлiння -
начшIьника вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi Управлiння фiнансового
та матерiально-технiчного забезпечення Головного територiальпого управлiння
юстицii у Щнiпропетровськiй областi - Сryпар В.А., засryпника ЕачаJIьника
Управлiння - начальника вiддiлу правового забезпечення виконання рiшень
Управлiння державноi виконавчоi служби Головного територiа.llьного



управлiннJI юстицii у .Щнiпропетровськiй областi - Храмову
Н.Б., заступника нач€UIьника Управлit{ня - начаJIьника вiддiлу органiзацii
та контролю за виконанням рiшень Управлiнтrя державноi виконавчоi служби
головного територiального управлiння юстицii у .щнiпропетровськiй областi -
СищенкО К.А., начальНика вiддiлУ примусового виконаннrI рiшень Управлiння
державноi виконавчоi служби Головного територiального управлiння юстицii
у ,,щнiпропетровськiй областi - Пiвня С.в., начальника вiддiлу аналiтики
та статистики Управлiння державноi виконавчоi служби Головного
територiального управлiння юстицii у .щнiпропетровськiй областi
Заворотну ю.в., начальника вiддirry судовоi роботи та мiжнародного
спiвробiтництва ГоловногО територiмьногО управлiння юстицii
у ,Щнiпропетровськiй областi - Потоцьку О.В.

ГОЛОСУВАЛИ:
<Зо - 150

<Проти> - 0

<Утримались> - 0

УХВАЛИЛИ:
обрати делегатами заftшьЕих зборiв трудового колективу начальника

Управлiння персонЕlлу Головного територiального управлiння юстицii
у Щнiпропетровськiй областi - Акименко О.А., начЕUIьника вiддiлу
органiзацiйноi роботи, ДОКУI,IеНТУВаНШI та контролю Головного
територiа-тrьНого управлiНня юстицii у .Щнiпропетровськiй областi - BaciHy I.B.,
заступника нач.цьника Управлiння - начальника вiддirry державноi реестрацii
aKTiB цивiльного ставу Управлiння державноi реестрацii - Щебликiну Н.М.,
заступника начальЕика Управлiння - начальника вiддiлу розгляд/ звернень
та забезпечеrшя дiяlьностi койсii з шrгаrБ розгляд/ скарг у сферi державноi рессграцii
УправлiннЯ державноi реестрацii Головного територiального управлiння
юстицii у ,Щнiпропетровськiй областi - Русакова Р.В., начальника Управлiння
ресстрацii нормативно-правових aKTiB, правовоi роботи та правовоi освiти
головного територiального управлiння юстицii у .щнiпропетровськiй областi -
ВасилишинУ А.П., начальника вiддilry державноi рессграцii друковаIilD( засбЬ
масовоi iнформацii' та громадськlD( фрпrуваrъ Управлiння державноi ресстрацii
головного територiального управлiння юстицii у .щнiпропетровськiй областi -
Нiколенко я.в., начаJIьника Управлiння з питань HoTapiaTy
та банкрутства ГоловногО територiального управлiння юстицii
у ,,Щнiпропетровськiй областi - BixpoBa С.В., начальника вiддiлу з питань
HoTapiary Управлiння з питань HoTapiary та банкрутства Головного
територiального управлiння юстицiТ у .Щнiпропетровськiй областi
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Кунiцину М.М., засryпника нач€шьника Управлiння - Еачальника вiддiлу
з питЕlнь банкрутства Управлiння з питань HoTapiary та банкрутства Головного
територiального управлiння юстицii у ,Щнiпропетровськiй областi Бабiенко Т.О.,
заступника начальЕика Управлiння - начальника вiддiлу матерiально-
технiчного забезпечення Управлiння фiнансового та матерiально-технiчного
забезпеченrrя Головного територiального управлiнrrя юстицii
у Щнiпропетровськiй областi - Ужву е.В., заступника начаJIьника Управлiння -
начаJIьника вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi Управлiння фiнансового
та матерiально-технiчцого забезпечення Головного територiального упраыIiння
юстицii у ,Щнiпропетровськiй областi - Сryпар В.А., заступника начальника
Управлiння - начальника вiддiлу правового забезпеченЕя виконання рiшень
Управлiння державноi виконавчоi служби Головного територiа.пьного

управлiння юстицiТ у .Щнiпропетровськiй областi - Храмову Н.Б., заступника
начЕuIьника Управлiння - начальника вiддiлу органiзацii та контроJIю

за виконанЕrIм рiшень Управлiння державноi виконавчоi служби Головного
територiального управлiння юстицii у .Щнiпропетровськiй областi

Сищенко К.А., начальника вiддiлу примусового виконаннrI рiшень Управлiння

державноi виконавчоi служби Головного територiального управлiння юстицii

у ,Щнiпропетровськiй областi - Пiвня С.В., начальника вiддiлу аналiтики

та статистики Управлiння державноi виконавчоТ служби Головного

територiального управлiння юстицii у ,Щнiпропетровськiй областi

Заворотну Ю.В., начальника вiддiлу судовоi роботи та мiжнародного

спiвробiтництва Головного територiмьного управлiння юстицii

у ,Щнiпропетровськiй областi - Потоцьку О.В.

ГОЛОСУВАЛИ:
<Зa> - l50
кПроти> - 0

<Утримались> - 0

слухАли
Про та затвердженнrI

новiй редакцii
розгляд змiн до колективного договору

колективного договору Головногота викJIадення у
територiального управлiння юстицii у,Щнiпропетровськiй областi

ВИСТУПИЛИ:
Сryпар В.А. доповiла про те, що у зв'язку зi змiнами у чинному

законодавствi з питань оIшати працi вiддiл бухгалтерського облiку та звiтностi
Управлiння фiнансового та матерiально-технiчного забезпечення пропонуе
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внести змiни до роздiл.ч 4 <Оггrата працi, гараптiТ та компенсацiii>
колективного договору. також запропонованi змiни
тр}цовому законодавству та розробленi у вiдrrовiдносJ", ;lЖ]I #;"J:колективу та адмiнiстрацii.

зборм

А.{. Мiщенко

ГОЛОСУВАЛИ:
<За> - 152

<Проти> - 0
<Утримались> - 0

ухвАлилI{

Голова

CeKpeтap

Затвердити змiни до роздi.чу 4 <оплата прачi, гарантii та компенсацii.>
колективногО договорУ та затвердитИ у новiЙ редакцii колективний oo.ouipголовного терlлторiальпого управлiння юстицii у Лrriлропетровськiй областi,

ь

Iого

tacTl

ll

В.В. Чигриllець ,ztэ
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