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Колективний догов1р Центру надання сощальних послуг 
Фонтансько!' сшьськоТ ради Одеського району Одесько'Т област1 та 

уповноваженого представника трудового колективу

Загальш положения.
1.1. Сторонами даного колективного договору е Центр надання сощальних 

послуг ФонтанськоУ сшьськоУ ради Одеського району Одесько'1 обласН (дат 
Центр) в особ1 директора Ковбаско Наталп Анатоливни \ уповноваженого 
представника трудового колективу який представляе штереси найманих 
пращвниюв Центру, в особ1 СамаровоТ Натали Михайл1вни.

1.2. К ол ек ти вн и й  догов1р ук л аден и й  згщ н о  з ч инни м  зак он одав ств ом , 
Ген ер ал ь н ою , гал у зев о ю  1 р егю н ал ь н ою  у го д а м и  1 е правови м  актом , р егул ю ю ч и м  
ВИробнИЧ1, ТруДОВ1, СОЩаЛЬНО-еКОНОМ1ЧШ В1ДНОСИНИ М1Ж аДМ1Н1СТраЦ1еЮ Ц ен тр у  1 
най м ан и м и  пращ вн икам и Ц ен тр у  на засад1 в заем н ого  у зг о д ж е н н я  ш тересгв стор1н.

В ньому визначаються взаемш обов’язки сторш, встановлюються м1сцев1 
нормативы положения, що регламентують порядок робота, умови та оплату пращ, 
сощальний захист, вщпочинок. Вони не протид1ють чинному законодавству, 
доповнюють його залежно вщ умов 1 можливостей адмшштраци, надають 
додатков1 соц1альн1 гаранти, шльги та компенсацй' за рахунок його конгпв.

1.3. Цей колективний догов1р набувае чинност1 з дня його пщписання 1 д1е до 
прийняття НОВОГО, ВС1 положения колективного договору мають пряму Д1Ю. 
Переговори по укладанню нового колективного договору на наступний пер1од 
призначаються не шзшше як за 2 М1СЯЦ1 до закшчення терм1ну ди цього 
колективного договору.

1.4. Положения цього колективного договору поширюеться на вс1х 
пращвник1в установи та е обов’язковими для дотримання адмшютращею та 
прац1вниками.

1.5. Змши та доповнення до цього договору вносяться в обов’язковому 
порядку, якщо у зв’язку 31 змшами чинного законодавства введен! бшьш висок1 
норми н1ж закладен1 даним колдоговором. Умови колдоговору, яю попршують в 
пор1внянн1 з Д1ючим законодавством та угодами становище прац1вник1в, е 
недшсними.

1.6. Сторони зв1тують перед трудовим колективом про виконання 
Колективного договору щор1чно, а також забезпечують виконання його умов. За 
невиконання положень колективного договору особи винно'1 сторони несуть 
вщповщальшсть згщно ст. 17-20 Закону УкраТни “Про колективн1 договори 1
угоди ”.

1.7. Колективш трудов! спори розглядаються в порядку передбаченому 
Законом УкраТни “Про порядок вир!шення колективних трудових спор1в 
(К0нфЛ 1КТ1В)” .

1.8. Зм1ст даного колективного договору визначений сторонами в межах ТУ 
компетенцп, догов1р укладений в1д 1меш трудового колективу Центру.

1.9. Представник колективу представляе та захищае права та штереси 
прац1вник1в колективу, бере участь у вир1шенш питань оргашзацп пращ, 
заробПно'Т плати, оздоровления сшвробНниюв та Тх С1м ей , контролюе виконання 
законодавства про працю 1 охорону пращ, заслуховуе зв1ти ос1б, яю в1дповщають 
за своечасне виконання заход1в колективного договору 1 в раз! порушення або



«&>::<онання зобов’язань застосовуе заходи адмшютративного та дисцишннарного 
гпЕг-ення до винних.

1.10. Колективний догов1р укладаеться на основ1 чинного законодавства та 
црийнятих сторонами зобов’язань:

- Конституцп Украши;
- Закону Украши “ Про колективш договори 1 угоди
- Кодексу закошв про працю УкраТни та шшими законо давними 1 

вормативними документами держави.
1.11. Сторони зобов’язуються дотримуватись умов колективного договору в 

~: вному обсяз1 у межах своеТ компетенци, зокрема:
а) директор повинен забезпечити ефективну роботу Центру, дбати про 

створення оптимальних умов пращ пращвниюв, сприяти задоволенню сощально- 
культурних потреб;

б) уповноважений представ ник колективу зобов’язуеться представляти 
штереси трудового колективу у вщношеннях з адмшштращею, неухильно сприяти 
посиленню сощального 1 правового захисту сшвробПниюв, забезпечувати 
виконання колективного договору, шформувати адмшютращю про хщ його 
виконання, звиувати на зборах трудового колективу;

в) трудовий колектив зобов’язуеться забезпечувати виконання колективного 
договору, дотримуватись дисцишпни, вимог посадових шструкцш та шструкцш з 
охорони пращ, яюсно 1 своечасно виконувати службов1 обов’язки.

РОЗД1Л I
Фшансово-еконолнчна д1яльшсть. Оплата пращ та матер1альне 

стимулювання пращвншав.

1.1. Зобов’язання адмш1страцн:
1.1.1. Надавати шформащю колективу про використання кошторису 

фшансування.
1.1.2. Виплату заробггно1 плати проводити не р1дше 2 раз1в на м1сяць, в строки 

до 1 1 16 числа кожного мюяця (вщповщно до ст. 115 КЗпП Украши)
1.1.3. Проводити шдексащю грошових доход1в прац1вник1в установи зпдно з 

шдексом росту ц1н на споживч1 товари та послуги.
1.1.4. Оплату пращ пращвниюв зд1йснювати в першочерговому порядку 

зпдно з чинним законодавством, штатним розписом 1 цим Колективним 
договором, у межах затвердженого фонду оплати пращ. Вс1 шип платеж! 
проводити п1сля виконання зобов’язань щодо оплати пращ.

1.1.5. Встановлювати пращвникам Центру оклади зг1дно з чинними 
нормативно-правовими актами з питань оплати пращ пращвншав бюджетних 
установ соц1ально‘1 сфери, з урахуванням зм1н законодавства щодо шдвищення 
розм1ру заробпноТ плати.

1.1.6. Забезпечувати надання матер1ально1 П1дтримки пращвникам, надавати 
матер1альну допомогу, в тому числ1 на оздоровления, надбавки за шкщлив1 умови 
прац1, за вислугу роюв, за складн1сть та напружешсть в робот1, за ненормований 
робочий день та премш, за умови наявноеп кошт1в.

1.1.7. Доводити до вщома кожного пращвника розм1р нараховано'1 йому 
зароб1тно1 плати, и складу та проведених розрахунюв.



1.1.8. Запроваджувати нов1 умови та системи оплати пращ. Змши у штатному 
розпис1 погоджувати з уповноваженим пред ставником колективу не шзшше шж за 
один м1сяць до введения Ух в дно, ознайомлювати з ними працюючих. 
Встановлювати мш1мальну зароб1тну плату зпдно з чинним законодавством.

1.2. Зобов’язання уповноваженого представника:
1.2.1. Здшснювати контроль за правильшстю встановлення посадових 

оклад1в та надбавок пращвниюв.
1.2.2. Надавати необхщш роз’яснення пращвникам з питань оплати пращ.
1.3. Сшльш зобов’язання:
1.3.1.Здшснювати контроль за додержанням законодавства про оплату пращ.
1.3.2. Затверджувати штатний розклад, та посадов1 оклади пращвниюв зпдно 

норм д1ючого законодавства.
1.3.3. Затверджувати доплати за виконання обов’язюв тимчасово вщсутшх 

пращвниюв у розм1р1 до 100 вщсотюв посадового окладу вщсутнього пращвника 
(ст. 105 КЗпП УкраУни).

1.3.4. В ек працюючих, а також прийнятих на роботу пращвниюв, 
ознайомлювати з колективним договором.

1.3.5. Представляти штереси пращвниюв за Тх дорученням при розгляд1 
шдивщуальних спор1в 1 в колективних трудових спорах з питань оплати пращ, 
сприяти IX розв’язанню.

РОЗД1Л II
Нормування 1 оргашзащя пращ. Режим роботи.

2.1. Зобов’язання адмннстрацн:
2.1.1. Оргашзувати обл1к робочого часу пращвниюв Центру.
2.1.2. Встановити 40 годинний робочий тиждень з двома вихщними.
2.1.3. Вс1 розрахунки зароб1тно1 плати (включаючи в1дпускн1) зд1йснювати 

зг1дно д1ючого законодавства.
2.1.4. На передодн1 святкових 1 неробочих дн1в тривал1сть роботи пращвютав 

скорочуеться на одну годину.
2.1.5. Надавати щор1чш вщпустки прац1вникам зпдно з графком. При 

складанн1 графку враховувати 1нтереси адм1н1страцн та особист! штереси 
пращвниюв. В деяких випадках, з поважних причин (при придбанш пуйвки для 
санаторно-курортного л1кування; при настанш непередбачуваних обставин; за 
амейними обставинами; пюля перенесеноУ хвороби та ш.) вщпустка може 
надаватись поза графком. При невикористанш пращвником в!дпустки за 
граф1ком, вщпустка може бути надана йому в шший, погоджений з адм1н1страц1ею 
час. В1дпустка може бути подшена на частини за умови, що основна безперервна ГУ 
частина складае не менше 14 календарних дшв.

2.1.6. Надавати пращвникам Центру до основноУ щор1чноУ вщпустки з 
ненормованим робочим днем додаткову оплачувану вщпустку 7 календарних дшв 
за особливий характер пращ зпдно ст. 8 Закону УкраУни “ Про в1дпустки”:

- Директору;
- Бухгалтеру;
- Фах1вцю з сощальноУ роботи;
- Соц1альному роб1тнику.



Пращвникам, яю працюють неповний робочий день, додаткова вщпустка не 
надаеться.

2.1.7. Зароб1тну плату за час вщпустки виплачувати за 3 дш до и початку.
. 2.1.8. В раз1 порушення графку вщпусток, вщпустка надаеться в строки, 

визначеш директором Центру.
2.1.9. Надавати вщпустки пращвникам без збереження заробшю! плати 

вщповщно до ст.25,ст.26 Закону УкраТни «Про вщпустки» та за згодою 
адмшютраци.

2.1.10. Своечасно ознайомлювати вс1х пращвниюв з умовами оплати пращ Тх 
подальшими змшами. Про нов1, або змшу д1ючих умов оплати пращ, адмшютращя 
повинна повщомити пращвниюв не шзшше шж за 2 мюящ до Тх запровадження 
або зм1ни.

2.1.11. Дозволити сшвробшшкам за погодженням з адмшютращею при 
вщсутносп фшансування отримувати неоплачувану вщпустку, але не бшьше 15 
календарних дшв на р1к, мати неповний робочий день, скорочений робочий 
тиждень з дотриманням ними ст. 56 Закону Украши “Про працю”.

2.2.3обов’язання уповноваженого представника та члешв колективу:
2.2.1 Погодити з адмшютращею випадки переносу вщпустки на шший пер1од, 

дострокового вщклику з В1дпустки та розподщ вщпустки на частини, за згодою 
пращвниюв.

2.3. Сшльш зобов’язання:
2.3.1. Дотримуватись режиму роботи згщно д1ючого законодавства.
2.3.2. Встановити час початку, заюнчення роботи та перерви для вщпочинку 

й общу:
початок роботи: з 8.00 до 17.00;
перерва на общ: з 13.00 до 14.00;
ВИХ1ДН1 дни субота, недшя.
2.3.3. Не допускати роботи у вихщш та святков1 дн1 та надурочн1 

роботи. Залучення окремих прац1вник1в до роботи у вихщш дш зд!йснювати за 
наказом директора Центру.

Б удь -я ю  з м 1ни р еж и м у  п рац 1 та в1дпочинку, а  також  ч ергування прац1вник1в у  
ВИХ1ДН1 та  святков1 д н 1 п о го д ж у ю ть ся  з уп ов н ов аж ен и м  п р едстав н и к ом  колективу. 
Р о б о т у  у  ВИХЩН1 дн1 к ом п ен сувати  надан ням  1НШОГО ДНЯ ДЛЯ В1ДПОЧИНКу.

РОЗД1Л III.
Т руД О В 1 В1ДНОСИНИ.

3.1. Зобов’язання адмЫстрацн:
3.1.1. Ознайомлювати з посадовими шструкщями вс1х пращвниюв, та 

забезпечувати Тх права 1 обов’язки в1дпов1дно до цих шструкцш.
3.1.2. При вившьненш прац1вниюв за скороченням штат1в (п.1 ст. 40 КЗпП 

УкраТни) попереджати Тх не шзшше як за 2 мюящ про наступне вившьнення 
персонально.

3.1.3. Зд1йснювати зв1льнення, лише шсля використання ус1х можливостей 
забезпечити Тх роботою на шшому робочому мющ.

3.1.4. Виплачувати звшьненим у зв’язку 13 скороченням штату пращвникам 
одноразову допомогу в розм1р! посадового окладу.



3.1.5. Розробляти 1 запроваджувати упереджувальш заходи щодо запоб1гання 
масовим звшьненням пращвниюв.

3.1.6. Надавати короткочасш оплачуваш вщпустки по заявах пращвниюв у 
випадках:

особистого ювшею -  1 день; 
особистого шлюбу -  3 дш; 
народження дитини -  1 день; 
шлюбу д!тей -  3 дш; 
смерт1 члешв с1м’У -  5 дшв; 
смерт1 близьких родичгв -  3 дш.
3.2 Зобов’язання уповноваженого представника:
3.2.1. Роз’яснювати членам трудового колективу змют нормативних 

докумешнв щодо оргашзацГУ пращ, Тх права та обов’язки.
3.2.2. Здшснювати контроль за дотриманням трудового законодавства та 

1нших законодавчих 1 нормативних документе держави.

РОЗД1Л IV.
Умови та охорона пращ.

4.1. Зобов’язання адмЁшстрацн:
4.1.1. Забезпечувати виконання вимог Закону УкраТни “Про охорону пращ”.
4.1.2. Не рщше одного разу на рж проводити зустр1Ч1 адмшютращ'У з трудовим 

колективом з виробничих та сощальних питань.
4.1.3. Створювати здоров1 та безпечш умови прац1, виробничо\' сангтарй, 

належне техн1чне обладнання вс1х робочих м1сць, необхщн1 для виконання 
пращвниками посадових обов’язк1в.

4.1.4. Орган1зовувати пщ час прийняття на роботу 1 в процес1 робота за 
рахунок роботодавця проведения шструктаж1в та навчань з питань охорони пращ, 
з надання першоУ медичноУ допомоги та ш.

4.2. Зобов’язання уповноваженого представника та члешв колективу:
4.2.1. Здшснювати контроль за дотриманням законодавства про охорону 

пращ.
4.2.2. Проводити анал1з 1 перев1рку умов прац1 та вносите пропозищ'У до 

кер1вництва щодо Ух полшшення.
4.2.3. Сприяти здшсненню заход1в щодо зниження р1вня випадюв 

захворювань та травматизму.
4.3. Сшльш зобов’язання:
4.3.1. Створення в оргашзащУ безпечних умов прац1, правил 1 норм техн1ки 

безпеки.
4.3.2. Адмшштращя несе в1дпов1дальн1сть за забезпечення здорових, 

безпечних умов пращ пращвниюв у вщповщност! з вимогами Закону УкраУни 
“Про охорону пращ”.

4.3.3. Пращвник мае право вщмовитись вщ виконання робгг, у зв’язку 13 
загрозою його життю 1 здоров’ю.

4.3.4. Анал1зувати причини захворювання з тимчасовою 1 тривалою втратою 
працездатност!, розробити 1 зд1йснити заходи по ГУ зниженню.



4.3.5. При прийнятп на роботу ознайомити шд розпис пращвника з умовами 
пращ та техшкою безпеки, а також з правами 1 шльгами за роботу в таких умовах.

4.3.6. Пращвники зобов'язаш використовувати надаш ш  у користування 
• транспорты! засоби, техшку та шше майно лише у службових цшях.

4.3.7.3абезпечити комплектащю аптечок необхщними медикаментами.
4.3.8.Контроль за дотриманням вимог нормативних акпв про охорону пращ 

покладаеться на адмйпстращю та уповноваженого представника трудового 
колективу (ст. 160 КЗпП УкраУни).

РОЗД1Л V
Сощально-побутова сфера.

5.1 Сшльш зобов’язання:
5.1.1. Виходячи з наявних фшансових можливостей, надавати матер1альну 

допомогу, в тому числ1 на оздоровления, у розм1р1 посадового окладу.
5.1.2. Сприяти оргашзащУ оздоровления, оргашзованого дозвшля та 

вщпочинку пращвниюв Центру.
5.1.3. В раз1 смерт1 пращвника, виплачувати допомогу на поховання родичам 

померлого у розм1р1 двох посадових оклад1в.
5.1.4. При виход1 на пеншю надавати одноразову матер1альну допомогу у 

розм1р1 трьох посадових оклад1в, за умови наявност1 кошт1в.
5.1.5. Встановити першу половину робочого дня 1 вересня неробочим 

оплачуваним днем для батыав, Д1ти яких щуть у перший клас та випускний клас.
5.1.6. Надавати за бажанням вщпустку прац1вникам, Д1ти яких у вщ1 до 18 

рок1в вступають до навчальних заклад1в, розташованих в 1НШ1Й мюцевост! - 
тривал1стю 12 календарних дшв без урахування часу, необх1дного для проУзду до 
М1сця знаходження навчального закладу та у зворотному напрямп

5.1.7. Жшщ, яка працюе 1 мае двох 1 бшьше д1тей до 15 рошв, дитину 
1нвал1да, або усиновила дитину, одинокш матер! за ТУ бажанням додатково 
надавати оплачувану вщпустку тривалютю 10 календарних дшв без урахування 
святкових 1 неробочих дн1в (ст. 19 Закону УкраУни “Про вщпустки”).

5.1.8. Виходячи з наявних фшансових можливостей премйовати пращвнишв 
до профес1Йних, святкових та ювшейних дат.

5.1.9. Звшьнення сп!вроб!тниюв з роботи за йпщативою адмшютращУ 
здшснювати тшьки за попередньою згодою уповноваженоУ особи трудового 
колективу зг1дно з чинним законодавством.

РОЗД1Л VI.
Гарантн д1яльност1 уповноваженого представника трудового колективу.

6.1 Зобов’язання адмшкгграцн:
6.1.1. Надавати вшьний час 13 збереженням оплати пращ, для виконання 

обов’язюв уповноваженою особою.
6.1.2. Погоджувати з уповноваженою особою трудового колективу установи! 

документа шдприемства, зм1ни до них.
6.1.3. Надавати уповноважешй особ! всю необхщну шформащю, що е 

предметом цього колективного договору.



6.1.4. Надавати уповноваженш особ1 для робота та проведения збор1в 
пращвниюв примщення 31 вс1М необхщним обладнанням, зв’язком, опаленням, 
ОСВ1ТЛеННЯМ, тощо.

6.2. Зобов’язання уповноваженоТ особи:
6.2.1.3абезпечити виконання колективного договору, дотримання 

пращвниками трудово'1 дисциплши, вимог посадових шструкцш.

7.1.Сшльш зобов’язання:
7.1.1.3пдно статей 10,11 Закону Украши «Про колективш договори 1 угоди» 

вщ 01.07.1993р., укладенню колективного договору чи угоди передують 
колективш переговори. Будь-яю 13 сторш не рашше як за три мюящ до заюнчення 
строку ди колективного договору, угоди або у строки визначеш цим документом, 
письмово пов1домляе 1НШ1 сторони про початок переговор1в. Друга сторона 
протягом 7 дн1в повинна розпочати переговори.

7.1.2. Сторони колективних переговор1в зобов’язан1 надавати учасникам 
переговор1в всю необх1дну 1нформац1ю гцодо колективного договору, угоди.

7.1.3. Для урегулювання розб1жностей шд час ведения колективних 
переговор1в остаточного формулювання пропозиц1й, сторони формують 13 свого 
складу ком1С1Ю, яка у терм1н до 7 дн1в розглядае протокол розб1жностей 1 вносить 
рекомендацп по сут1.

7.1.4. У випадку в1дсутност1 ф1нансування виконання окремих пункйв 
договору може бути перенесене на шший терм1н за згодою сторш.

8.1. Колективний догов1р укладаеться на 5 рок1в та д1е до того часу, поки 
сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний.

8.2. Колективний догов1р шдписали:

РОЗД1Л VII.
Колективн! переговори 1 вир1шення розб!жностей.

РОЗД1Л VIII. 
Заключи! положения.

Уповноважеш представники сторш:

Уповноваж^ний представник трудового колективу
Н.М.СамаповаН.М.Самарова






