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1. Загальні положення
1.1. Адміністрація Служби у справах дітей Немішаївської селищної ради, 

в особі начальника Цапук Надії Олександрівни і трудовий колектив служби, в 
особі спеціаліста II категорії Шома Анастасії Анатоліївни (надалі -  трудовий 
колектив) на основі Закону України «Про колективні договори і угоди» уклали 
цей колективний договір з метою регулювання трудових, соціально-економічних 
відносин та соціального захисту працюючих.

1.2. Колективний договір та його положення діють безпосередньо та 
поширюються на всіх працівників, незалежно від дати прийому на роботу.

1.3. Договір укладено на 3 роки і його положення набувають чинності з 
моменту підписання його договірними сторонами.

1.4. Зміни і доповнення до колективного договору, протягом строку його 
дії, можуть вноситись тільки при взаємній згоді сторін і затверджуватись на 
загальних зборах трудового колективу.

1.5. Жодна із сторін, які уклали цей договір, не може протягом усього 
строку його дії, в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють 
норми, положення, зобов’язання колективного договору чи припиняють їх 
виконання.

1.6. Сторони починають переговори щодо укладення колективного 
договору на наступний період не пізніше, як за три місяці до закінчення строку дії 
даного колективного договору.

2. Трудові відносини

2.1. Адміністрація Служби у справах дітей Немішаївської селищної 

ради зобов’язується:
2.1.1. Приймати на роботу нових працівників лише у випадках забезпечення 

повної продуктивності зайнятості нового працівника, і якщо не 
прогнозується звільнення на підставі п.1 ет.40 Кодексу про працю 
України.

2.1.2. Не звільняти працівників з роботи без достатніх підстав.
2.1.3. Не вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленою 

посадовою інструкцією.
2.1.4. Встановити гарантовану тривалість щорічної оплачуваної відпустки 

тривалістю ЗО календарних днів для посадової особи місцевого 
самоврядування.

2.1.5. Порядок надання додаткових відпусток посадовим особам місцевого 
самоврядування визначається чинним законодавством. Посадові 
особи місцевого самоврядування для виконання невідкладних 
непередбачуваних завдань можуть бути відкликані із щорічної



3.3. Забезпечити нормальну тривалість робочого часу -  40 годин на тиждень, 
понеділок -  8 год. 15хв., вівторок -  8 год. 15хв., четвер -  8 год. 15хв., 
п’ятниця -  7 год.,

3.4. Залучати на роботу окремих працівників у вихідні лише у виняткових 
випадках, за наказом начальника.

3.5. Оплата праці працівників Служби у справах дітей Немішаївської 
селищної ради здійснюється відповідно до Закону України «Про службу 
в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про оплату праці», 
КЗпП України та інших нормативних актів.

3.6. Щомісячно, за один день до строку виплати заробітної плати видавати 
усім працівникам розрахункові листки із зазначенням усіх нарахувань та 
відрахувань на заробітну плату.

3.7. Не допускати затримки з виплати заробітної плати. Заробітна плата 
виплачується в грошовій формі Національною валютою України.

3.8. Премії, надбавки, матеріальна допомога виплачується із фонду оплати 
праці в межах бюджетних асигнувань.

3.9. Преміювання працівників здійснюється згідно Положення про 
преміювання та на підставі наказу начальника в межах бюджетних 
асигнувань.

3.10. При невиконанні або неналежному виконанні трудових обов’язків 
членом трудового колективу, адміністрація Служби у Справах дітей 
Немішаївської селищної ради залишає за собою право на позбавлення 
працюючого премії.

3.11. Надбавки працівникам Служби у справах дітей Немішаївської селищної 
ради здійснюються згідно чинного законодавства та на підставі наказу 
начальника.

3.12. Переглядати посадові оклади у разі законодавчого підвищення розмірів 
заробітної плати працівників бюджетних установ.

3.13. Заробітну плату виплачувати згідно ст.. 115 Кодексу законів про працю 
України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці». Першу половину 
заробітної плати (аванс) виплачується не пізніше 15-го числа поточного 
місяця, другу половину заробітної плати -  до 1-го числа наступного 
місяця. Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним днем, 
то заробітна плата виплачується напередодні цього дня. В любому 
випадку виплата заробітної плати проводиться з інтервалом не більше 16 
календарних днів.
Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається 
колективним договором або нормативним актом роботодавця, 
погодженим з трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких 
органів -  представниками, обраними і уповноваженими трудовим



колективом), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з 
розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

3.14. Всі виплати на оплату праці працівникам встановлювати в межах 
кошторису та згідно до чинного законодавства.

4. Соціальні гарантії, компенсації, пільги

4.1. При наданні відпустки, у межах коштів на заробітну плату, надавати 
працівникам матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі, 
передбаченому законодавством України.

4.2. По можливості надавати членам трудового колективу Служби у справах 
дітей Немішаївської селищної ради, у сім’ї яких є діти до 14 років, 
відпустку в літній період (травень -  серпень).

4.3. При наявності фонду оплати праці, надавати працівникам разову 
матеріальну допомогу для вирішення соціально -  побутових питань у 
розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника, 
за заявою працівника на підставі наказу начальника /Служби у справах 
дітей.

4.4. Надавати оплачуваний вільний день з приводу дня народження 
працівника.

4.5. Проводити індексацію грошових доходів згідно чинного законодавства.

5. Охорона праці

5.1. Адміністрація трудового колективу Служби у справах дітей 
Немішаївської селищної ради зобов’язується :

5.1.1. Створювати безпечні і нешкідливі умови праці.
5.1.2. Підвищувати існуючий рівень охорони праці.
5.1.3. За порушення Закону та нормативних актів по охороні праці, 

притягувати винних працівників до дисциплінарної та 
адміністративної, матеріальної відповідальності згідно ст.49 Закону 
України «Про охорону праці» .

5.1.4. Забезпечити відповідність робочого місця працівників на 
персональних комп’ютерах Державним санітарним правилам і 
нормам роботи з візуальними дисплейними терміналами ЕОМ 
(Постанова головного санітарного лікаря України №7 від 
10.12.199,7р.) та Правилами охорони праці від час експлуатації ЕОМ 
(Наказ Держнаглядохоронпраці №382/3675 від 10.02.1999р.).



5.2. Трудовий колектив зобов’язується :
5.2.1. Добросовісно виконувати свої обов’язки стосовно питань охорони 

праці.
5.2.2. Додержуватись правил техніки безпеки при виконанні своїх 

посадових обов’язків і не порушувати їх.
5.2.3. Дотримуватись вимог Закону України «Про охорону праці» та 

нормативних актів з охорони праці.

6. Соціальний діалог

Сторони колективного договору, визнаючи соціальний діалог як 
загальновизнану форму співпраці адміністрації Служби у справах дітей 
Немішаївської селищної ради та працівників трудового колективу з метою 
вирішення питань у сфері соціальних, економічних і трудових відносин та 
вважаючи за необхідне забезпечити його подальший розвиток і ефективність, 
домовилися:

6.1. Соціальний діалог здійснювати у формі обміну інформацією, 
консультацій, переговорів, узгоджувальних нарад, робочих зустрічей, 
засідань з питань забезпечення виконання колективного договору, 
внесення змін та доповнень до нього.

6.2. У разі необхідності попереднього обговорення та оперативного 
вирішення питань у сфері соціальних, економічних і трудових відносин 
та соціального захисту проводити консультації у формі загальних зборів 
трудового колективу.

6.3. Здійснювати обмін інформацією, що визначена цим колективним 
договором для здійснення взаємного контролю за виконанням узятих на 
себе зобов’язань

6.4. Адміністрація зобов’язується забезпечувати учать уповноваженого 
представника трудового колективу під час розгляду питань у сфері 
соціальних, економічних, трудових відносин Служби у справах дітей 
Немішаївської селищної ради та надавати йому можливість представляти 
позицію з боку трудового колективу при їх обговоренні та прийнятті 
рішення.

7. Контроль за виконанням колективного договору

7.1. Контроль за виконанням умов колективного договору, здійснюється 
виключно сторонами, які його підписали.

7.2. Періодично проводити зустрічі адміністрації з працівниками на яких 
надавати інформацію про хід виконання колективного договору.



7.3.

7.4.

7.5.

В кінці року проводити аналіз стану виконання колективного договору. 
У разі несвоєчасного виконання зобов’язань, аналізувати причини та 
вжити заходи щодо їх реалізації.
У разі невиконання положень колективного договору з об’єктивних 

причин, своєчасно вносити до колективного договору відповідні зміни і 
доповнення у порядку, встановленому у колективному договорі.
Всі питання, які виникають з приводу виконання положень колективного 
договору, вирішувати в порядку, визначеному законодавством України.

Колективний договір підписали:

Від адміністрації 
Начальник

Від трудового колективу: 
Спеціаліст 2 категорії

Надія ЦАПУК

«02» квітня 2021 року



Додаток №1

Погоджено:
Начальник Служби у справах дітей 
Н< ' " " ,кої селищної ради

(Щ 7± ' Надія ЦАПУК

Правила
внутрішнього трудового розпорядку для 

працівників Служби у справах дітей Немішаївської селищної ради

1. Загальні положення

1.1 Дані правила внутрішнього трудового розпорядку розроблено відповідно до 
Конституції України, Кодексу законів про працю України, інших 
нормативно - правових актів, що регулюють сферу трудових відносин.

1.2 Метою Правил є: чітка організація праці та зміцнення трудової дисципліни, 
створення безпечних умов праці, якісне та своєчасне виконання посадових 
обов’язків працівниками Служби у справах дітей Немішаєвської селищної 
ради.

1.3 Правила внутрішнього трудового розпорядку поширюються на всіх 
працівників Служби у справах дітей Немішаєвської селищної ради 
незалежно від посади та виконуваної роботи.

2. Порядок прийняття на роботу і звільнення працівників

2.1 2.1. Працівник реалізує своє право на працю шляхом укладення трудового 
договору. За цим Договором працівник зобов’язаний виконувати роботу 
визначеному в ньому та підлягає правилам внутрішнього трудового 
розпорядку. Прийом працівників, їх звільнення, матеріальне заохочення 
накладання дисциплінарних стягнень здійснюється начальником Служби у 
справах дітей Немішаєвської селищної ради.

2.2 Прийняття на роботу оформлюється наказом, з яким ознайомлюють 
працівника під розпис. У наказі має бути зазначено роботи (посада)

2.3 На всіх працівників, які працюють понад п’ять днів, ведуться трудові 
книжки.

2.4 Припинення трудового договору може мати місце на підставі передбачених 
чинним законодавством.

2.5 Працівник має право за власного ініціативою розірвати трудовий договір 
укладений на невизначений строк, попередивши про це начальника Служби 
у справах дітей Немішаєвської селищної ради за два тижні. По закінченню 
цього строку працівник може припинити роботу. Також начальник Служби у



справах дітей Немішаєвської селищної ради зобов’язаний звільнити 
працівника в строк, про який він просить у випадках, перелічених у ст..З8 
КЗпП України.

2.6 Днем звільнення вважається останній день роботи працівника (ст..22 КЗпП 
України). В день звільнення працівника, спеціаліст з кадрової роботи 
зобов’язаний видати йому під розписку оформлену належним чином трудову 
книжку, а спеціаліст 2 категорії провести розрахункові виплати.

3. Основні права і обв’язки працівника:
3.1. Працівника мають право:

• користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянами України 
Конституцією і законами України;

• на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з 
боку керівників, співробітників та громадян;

• своєчасно отримувати заробітну плату, не нижче за визначену законом та 
колективним договором;

• на здорові, безпечні та належні для роботи умови праці;
• на щорічну відпустку відповідно до законодавства України.

3.2. Основні обов’язки працівника:
• сумлінно виконувати свої посадові обов’язки;
• шанобливо ставитися до співробітників;
• бути па робочому місці від часу початку роботи до часу закінчення роботи, за 

винятком встановлених перерв на відпочинок та харчування, інших перерв;
• виконувати своєчасно та в повному обсязі робочі завдання (функціональні 

обов’язки), забезпечувати належну якість виконуваних робіт;
« виконувати вимоги щодо охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки;
• дбайливо ставитися до майна установи, дотримуватися встановленого 

розпорядку зберігання матеріальних цінностей;

4.0сновні обов’язки адміністрації
4.1. Роботодавець зобов’язаний :

• забезпечити працівників робочими місцями та надавати роботу за умовами 
договору;

• створити умови для підвищення кваліфікації працівників, здобуття освіти;
• контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни та 

організувати облік робочого часу і табелювання працівників;
• неухильно виконувати законодавство працю;
® уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови для 

праці;



5. Робочий час і його використання
5.1. У Службі у справах дітей Немішаєвської селищної ради встановлюється 

п’ятиденний робочий тиждень. Вихідні дні: субота, неділя.
5.2. Робочий розпорядок: 

початок роботи 8.00;
перерва на харчування та відпочинок з 13.00 до 13.45; 
закінчення роботи 17.00; 
п’ятниця з 8.00 до 15.45.

Крім перерви для харчування та відпочинку, працівникам можуть 
встановлюватися інші перерви, передбачені законодавством.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на 1 
годину.

5.3. Забезпечити тривалість робочого часу -  40 годин на тиждень.
5.4. Працівники мають право на щорічну відпустку, згідно до чинного 

законодавства.
5.5. Працівникам надаються додаткові оплачувані відпустки передбачені 

законодавством України.
5.6. Графік відпусток складається на кожен календарний рік. Щорічні відпустки 

можуть бути перенесені на інший час у випадках передбачених 
законодавством та за згодою сторін.

6. Заохочення за успіхи в роботі
6.1. При наявності фінансової можливості надавати працівникам, що йдуть у 

відпустку матеріальну допомогу на оздоровлення, в розмірах та порядку 
передбачених чинним законодавством.

6.2. При наявності фонду оплати праці, надавати працівникам разову 
матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, 
що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

7. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

7.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання, або неналежне 
виконання з вини працівника покладених на нього посадових обов’язків 
перевищення своїх повноважень та невиконання доручень начальника, якщо 
невиконання цих доручень не суперечить законодавству, тягнуть за собою 
застосування заходів дисциплінарного впливу.

7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано 
один із таких заходів стягнення:

часткове або повне позбавлення преміювання; 
догана;



стягнення.
7.3. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за такі

порушення:

- Прогул ( у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин 
протягом робочого дня) без поважних причин (п.4 ст.40 КЗпП 
України);

- Та інші порушення трудової дисципліни передбачені КЗпП України.
7.4. Дисциплінарне стягнення застосовується власником або 

уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, 
але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу 
звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою 
непрацездатністю або перебування його у відпустці.

7.5. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести 
місяців з дня вчинення проступку(п.4 ст.149 КЗпП України).

7.6. Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється 
працівникові під розписку на протязі 3-х днів (п.4 ст.149 КЗпП 
України).

7.7. Дисциплінарне стягнення може бути зняте раніше встановленого 
строку при умові якщо працівник не допустив нового порушення 
трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник.



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Немішаївської 
селищної ради від 
від27.05.2021№10-УІІІ-15

ПОЛОЖЕННЯ

Про преміювання, надання матеріальної допомоги та грошової 
Винагороди працівникам Служби у справах дітей Немішаївської селищної ради

1. Загальні положення

1.1. Положення «Про преміювання, надання матеріальної допомоги, грошової 
винагороди працівникам Служби у справах дітей Немішаївської селищної ради» (далі - 
Положення) розроблене відповідно до Конституції України, Кодексу Законів про 
працю України, Законів України «Про праці, Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», «Про колективні договори» постанови Кабінету Міністрів України 
від 09.03.2006 №268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників 
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

1.2. Премія за цим Положенням -  заохочувальна фінансова винагорода 
пов’язана з виконанням виробничих завдань і функцій, особистим вкладом у загальні 
результати роботи, розмір якої залежить від складності та умов виконуваної роботи, 
результативності праці та наявності коштів.

1.3. Положення визначає джерела, умови і механізм визначення розмірів 
премії, матеріальної допомоги та грошової винагороди працівникам Служби у справах 
дітей Немішаївської селищної ради ( далі - Служби у справах дітей).

1.4. Преміювання начальника служби у справах дітей здійснюється на підставі 
розпорядження селищного голови.

1.5. Преміювання працівників Служби у справах дітей проводиться за 
результатами роботи за місяць на підставі наказу начальника Служби у справах дітей.

2. Порядок визначення фонду преміювання.

2.1. Преміювання здійснюється в межах коштів, передбачених у кошторисі 
видатків на утримання Служби у справах дітей, затвердженого у встановленому 
порядку, за рахунок коштів селищного бюджету.

2.2. Річний фонд преміювання створюється у розмірі пропорційно загального 
фонду оплати праці, але не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду 
оплати праці.

3. Умови преміювання та розмір премії



3.1. Преміювання працівників здійснюється за умов дотримання ними чинного 
законодавства, якісного і своєчасного виконання функціональних обов'язків, 
визначених у посадових інструкціях, , дотримання трудової дисципліни, Правил 
внутрішнього трудового розпорядку.

3.2. Преміюванню підлягають працівники Служби у справах дітей з дати їх 
прийому у встановленому порядку на відповідні посади та незалежно від їх членства у 
профспілковій організації.

3.3. Преміювання працівників, прийнятих на роботу з випробувальним 
строком, здійснюється після закінчення цього строку або з дня визнання працівника 
таким, що витримав випробування.

3.4. Премії нараховуються за фактично відпрацьований робочий час за 
винятками, встановленими у п. 3.3 цього Положення, у межах наявного фонду 
преміювання та економії фонду оплати праці.

3.5. Премії не нараховуються працівникам Служби у справах дітей за період 
знаходження працівника у відпустках всіх видів, передбачених чинним 
законодавством, тимчасової непрацездатності, підтвердженої лікарняним листком або 
довідкою відповідної лікувальної установи.

3.6. За час виконання обов'язків за вакантною посадою або за посадою 
тимчасово відсутнього працівника премія нараховується, виходячи із заробітної плати 
за основною (постійною) посадою.

3.7. Премії виплачуються в грошовій формі у відсотках до посадового окладу 
конкретного працівника або у грошовому вимірі.

3.8. Розмір премії визначається наказом начальника Служби у справах дітей 
кожному конкретному працівнику Служби у справах дітей залежно від особистого 
трудового внеску працівника в загальні результати роботи.

3.9. За виконання особливо важливої роботи, доручень начальника Служби у 
справах дітей окремим працівникам може надаватись премія у більших розмірах, ніж у 
середньому по установі.

3.10.При наявності економії фонду оплати праці працівникам виплачуються 
додаткові премії:- за підсумками роботи за квартал та рік; - з нагоди професійних та 
державних свят;- в окремих випадках, за виконання особливо важливих завдань;- при 
нагородженні Почесними грамотами;- при досягненні працівниками 40, 50, 60, 65 
років та виході на пенсію.

3.11.Працівники позбавляються щомісячної премії частково або в повному обсязі 
з ініціативи начальника Служби у справах дітей: за неналежне або несвоєчасне 
виконання функціональних завдань; порушення трудової дисципліни, що відповідним 
чином підтверджено документально (оформлені доповідна чи пояснювальна записки,



дисциплінарне стягнення, застосоване у встановленому порядку) за місяць, в якому 
ними допущено порушення.

3.12. В разі накладення на працівника дисциплінарного стягнення у вигляді 
догани, премії до нього не застосовується протягом всього строку дії дисциплінарного 
стягнення.

4. Порядок надання матеріальної допомоги та грошової винагороди 

працівникам

4.1. Витрати, пов'язані з видачею матеріальної допомоги та грошової винагороди 
здійснюються у межах коштів на оплату праці та за рахунок економії фонду оплати 
праці.

4.2. Матеріальна допомога на оздоровлення виплачується при наданні основних 
щорічних відпусток.

4.3. Працівникам надається матеріальна допомога на вирішення соціально- 
побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати 
працівника, за заявою працівника на підставі наказу начальника Служби у справах 
дітей.

5. Прикінцеве положення

Спори щодо визначення розміру, нарахування і виплати премії, надання 
матеріальної допомоги та грошової винагороди розглядаються та вирішуються у 
встановленому законодавством порядку.



Затверджую
Штат у кількості 3 штатних одиниць

з місячним фондом заробітної плати 13 950

(Тринадцять тисяч дев'яте*

Начальник

(підпис^ерівника)
01.04.2021________
(число, місяць, рік)

ШТАТНИМ РОЗПИС НА 2021 рік 
Служби у справах дітей Немішаївської селищної ради

(вводиться в дію з 01 квітня 2021р.)

№п/
п

Найменування посади Кількість 
штатних посад

Посадовий 
оклад (грн.)

Фонд заробітної 
плати на місяць 
за посадовими 

окладами (грн.)
Служба у справах дітей

1 Начальник 1 5500 5500
2 Спеціаліст І категорії 1 4250 4250
3 Спеціаліст II категорії 1 4200 4200

Разом: 3 13950 13950

Начальник Надія ЦАПУК



Додаток №1 
Затверджене
Наказом Служби у справах дітей 
Немішаївської селищної ради 
від 14.05.2021р. № 01-06-13

Графік відпусток 

Працівників Служби у справах дітей 

Немішаївської селищної ради на 2021 рік

Власне ім’я, Прізвище працівника Місяць відпусток

Надія Цапук 

Наталія Шандренко 

Анастасія Шома

Листопад 

Г рудень 

Жовтень



Протокол №2 
Загальних зборів трудового колективу 

Служби у справах дітей Немішаївської селищної ради

смт. Немішаєво 02 квітня 2021 р.

ПРИСУТНІ:
Начальник Служби у справах дітей Надія ЦАПУК , спеціаліст І категорії Служби у справах 

дітей Наталія ШАНДРЕНКО, спеціаліст II категорії з бухгалтерського обліку та звітності Служби у 
справах дітей Анастасія ШОМА.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розглянути проект колективного договору між адміністрацією в особі начальника Надії 
ЦАПУК і трудовим колективом Служби у справах дітей (з додатками).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Схвалити проект колективного договору між адміністрацією в особі начальника Надії 
ЦАПУК і трудовим колективом Служби у справах дітей (з додатками).

По всіх питаннях порядку денного голосували одностайно -  «ЗА».

Голова зборів Надія ЦАПУК

Секретар зборів


