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1. Загальнi положення

1.1. Колективний логовiр мiж департаментом агропромислового розвитку
KlITBcbKoT облдержадмiнiстрацiт i його трудовим колек.гивом на 2015 - 20|6
poKiI l,:алi - Колективний логовiр) розроблений на ocHoBi Законiв УкраТни ,,Про
ко-lективнi договори i угоДИ", ,,Про професiйнi спiлки, ii права та гарантiТ
_]iя--tьностi", ,,Про охоронУ працi", ,,Про оlIлату працi", ,лро зайнятiсть
насе,lення", ,,Про вiдпустки", ,,ПРо статус та соцiальний захис,l. громадян, IЦо
постраrкдали вiд наслiдкiв Чорнобильськоi ка,гастрофи", Кодексу законiв про
працю Укратни та iнших законодавчих i нормативних akTiB, що дiють на
\Io}leHT укладеннrI цього Колективн ого договору.
1.1. Сторонами Ко.ltективного договору с:
- .]еп артаменТ агропроМисловоI,О розвиткУ КиiвськОi обл7 цержадмiнiс,грацiТ (далi

lепартамент Апр), в особi директора IIIевченка Олександра
О.rександровича;

- профспiлковий itoMiTeT !епартаменту АпР (даr,ri - профспiлковий
KoltiTeT), в особi гоJIови профспiлкового KoMiTeTy, (начальника вiддiliу харчовоТi переробноТ промисловостi) ТутуковоТ Iрини олексанДрiвни,
\тIовноваженот предс,гавJIяти iнтереси трудоtsого коjIективу ЩегrартамеI-Iту дгIр.
1.3. Колективний договiр - це ttормативний акт, в якому встаноI]JIюIоться
взасмнi зобов'язання cTopiH стосовно регулювання соцiально-економiчних i
трудових вiдносин вiдповiдно до законодавства, додатковi У порiвняннi з
:iючим законодавством.

Колективний логовiр укладаетьоЯ з MeToIo створення умов для
пiдвищення ефективностi роботи f{епартаменту Апр i реалiiачiт на rtiй ocHoBi
професiйних, трулових, соцiально-економiчних гарантiй працiвrrикiв та
передбачених Конституцiеrо Украiлrи праts i гарантiй.
i.4. Предметом да}Iого договору е переважFIо додатковi порiвняно з чинним
законодавством, положення з оплати i умов працi, соцiально-житлово-
побl,тового обслуговування працiвникiв /{епартаменту Апр, гарантiт, якi
Ha.f аютьсяr !епартаменту АПР.
1.5. В"цаснiсть профспiлки склада€ться з:
- ltaliHa, прlIдбаного за рахунок членських BHecKiB та iнших власних коштiв;- коштiВ та iншогО майна, переданого у власнiсть членами Профсrriлки,
гро\lадянами, установами, органiзацiями;
- коштiв та майна, що надiйшли Bi21 реалiзацii корпоративних прав rlрофспiлки
в результатi господарськоТ дiяльностi, створення за ii )п{астю пiдприсмств,
господарських тоtsаристts та органiзацiй;
- вст\-пних i шомiсячних чJIенських BHecKiB;
- на.]ходжень вiд проведення куIьтурно-спортивних заходiв;
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- .-_;:\о-]7кень вiд пiдприемств, органiзацiЙ та установ, створених за уIастю
:; _ 

= 
спi,rки;

- l::rTiB та майна, якi надходять безоплатно або у виглядi безповоротноТ
_ _.-_:нсовоТ допомоги чи добровiльних пожертвувань;
- .__]рах}ъань пiдприемств, установ, органiзацiй на культурно-масову та

j_,,:овчу- 
роботу;

- ..:allвних доходiв;
- __--llгi надходженъ, не заборонених законодавством.
_ :. Порядок взаемовiдносин мiж !епартаментом АПР i профспiлковим
i, _ l"liTeToM регламентуеться Колективним договором i дiючим законодавством
-. ..:lеТни.
. -. Труловий колектив Щепартаменту АПР надас повноваження
_:,зQспiлковому KoMiTeTy представляти i захищати iнтереси трудового
:,_. ективу у вирiшеннi трудових, соцiально-економiчних та iнших питань,
_ jrrtовлених Колективним договором.
_ S. Jепартамент АПР визнае профспiлковий KoMiTeT €диним представником
_::, ]ового колективу.

i. Сторони визнають повноваження один одного i зобов'язуються керуватися
::;lнципами соцiального партнерства: паритетностi представництва,
:_зноправностi cTopiH, взасмноТ вiдповiдальностi, конструктивностi i
:fг\]1ентованостi при проведеннi переговорiв (консультацiЙ) з приводу
-,:_lа-]ення Колективного договору, внесенню змiн i доповнень до нього,
.;lрiшення гIитань соцiально-економiчних и трудових вiдносин.
_ _0, Колективний договiр встановлюс взаемнi права та обов'язки cTopiH з
j:ец'.-Iювання трудових i соцiально-економiчних вiдносин мiж сторонами i дiе з
l": ]\{енту його пiдписання.
,,, 1. Норми, положення i гарантii, встановленi Колективним договором,
: ]зповсюджуютъся на Bcix працiвникiв Щепартаменту АПР незалежно вiд того,
-;j с вони членами профспiлки, i с обов'язковими для виконання сторонами
i, r--тективного договору.

За невиконання досягн}"тих домовленостей по цьому Колективному

- Jговору сторони несугь вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства.
_ 12. Сторэни зобов'язанi дотримуватиая норм i гарантiй передбачених чинним
j3КОНОДаВСТВОМ.

_ . l j, Колективний договiр дiе до того часу, fIоки сторони не укладугь новий або
;е переглян}"ть чинний.
_ . 1-1. I]ей Колективний договiр зберiгас силу у випадку змiни складу, структури
i наftuенування ,Щепартаменту АПР, а у випадку реорганiзацiТ ,Щепартаменту
АIIР зберiгае сиJry протягом строку, на який BiH укладений, або може буги
перегJlянугий за згодою cTopiH.
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Ll5, СтОронИ КолектиВногО договорУ не можугь протягом строку його дii вощосюронньому гIорядку приймати рiшення про змiну або розiрваннякшrеrсrивного договору, а також перешкоджати його виконанню.
внесення пропозицiй щодо змiни i доповнення до Колективного договорупротягом строку його дii розглядасться робочою комiсiею з розроб*" Ъъ

шеревiрки виконання Колективного договору (далi - комiсiя). Скгlад KoMiciT
заrвердЖуетъся спiльним рiшенням Щепартаменту АпР i профспiлкового
юшiтчlу.

,Щогrовнення i змiни до Колективного договору вносяться в обов'язковому
цорядсу в зв'язку з змiнами дiючого законодч"ar"u з питань, якi е .rр"дr"rо,
коrrеrсrивного договору, i з iнiцiативи однiеi iз cTopiH пiсля tIроведенЕя
перегOворiв (консультацiй) i досягненнrI згоди мiж стфонами кооЪurБ";;;
юrcвору.

про прийняте рiшення трудовий колектив iнформусться через директора
.I[епаргаменту АПР.
1,1б, ВНеСеННЯ ЗМiН i ДОПОВНеНЬ До Колективного договору здiйснюеться тiлъки
за спЬним рiшенням директора ,Щепартаменту АIIР i .rрофспiлкового KoMiTery.ГФЙЯГi ЗМiНИ i ДОПОВНеННЯ, З ЧасУ вступу ik в дiю, е 

"е"iд'смною 
частиною

коlrекплвного договору i дiють протягом строку дii Колективного договору,rкrцо у нових рiшеннях не встановленi iншi строки.
!,17, {ля врегулювання розбiжностей пiд оu.Ъ.д."ня колективних переговорiвi виrсонання Колективного договору, використовуються примирнi процедури,
передбаченi Законом Украiни ,,Про noo.or""Hi договори i угоди'' та iншими
закоЕодавчими актами.
1,I8, Iндивiдуа-гrьнi трудовi спори i конфлiкти пiдлягаютъ вирiшенню в порядку,
передбаченому дiючим законодавством.
1-19. У випадку якщо загальнi збори (конференцiя) трудового колективу
ВiДШЛИТЬ ПРОеКТ КОЛеКТИВНОГо договору або oKpeMi його Йоо*""нrI, сторони
поЕовJIюють переговори для пошyI(У необхiдного рiшення, €tпе строк цихпереговорiв не повинен перевищрати 10 днiв. Пiсля цъого проект в цiломувЕЕоситься на розгJUIд конференцiТ трудового колективу.

2. Органiзацiя працi

.Щеп ар m ал,t енm АПР з о б о в'язу €mь ся :
2,1, Створювати Bci необхiднi умови дIя високопродуктивноi, безпечноi,
фекгивноi i якiснОi працi з метоЮ виконання завданъ та функцiй
Щепартаменту АПР.
22, Забезпечувати працiвникiв матерiально-технiчними ресурсами i
вi.щовiдними умовами працi, необхiдними дш виконання трудових завдань.
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: j }'ь-lадати трудовi договори у випадках i в порядку, передбаченому чинним
: r, : _-]о.]аВствоМ УкраiЪи.

Профспiлковuй колtimеm зобов'язуеmься :
- ' - ' Сприяти ДоТриМаннЮ трУловоi дисциплiни i правил внУтрiшнього-:--ового розпорядку працiвниками Щепартаменту Апр, .riдu"щ.,r".
_: _ f\ ктивностi працi.
- ' ' ФормУвати свiдоме вiдношення працiвникiв До cxopoHHocTi майна;_еРТаМеНТУ АПР.
- _1, }'тримуватися вiд проведення колективних дiй до проведення попереднiх-,:егОвоРiв з керiвництвом Щепартаменту Апр i примирних процедур по::э,\-lюваннЮ спiрних питань вiдповiдно до дiючого законодавства УкраiЪи.: _ _r, Органiзовувати збiр i узагалънення пропозицiй з питанъ полiпшення-_i_-TъHocTi Щепартаменту Апр, доводити ix до керiвництва !епартаменту дпр,j.1\1аГати ikHboT реалiзацii, iнформрати працiвнипiu .rро вжитi заходи.

lепарmаменm АпР i профспiлков ай Kolloimem зобов'язуюmься:
- _ -1, Запобiгати виникненню колективних трудових спорiв, а у випадку iхнього
_i._ I1кнеНня - вирiШувати ik в порядку передбаченому законодавством Украiни.
- _ 5, Забезпечувати необхiднi умови для ефективноТ роботи KoMiciT з вирiшення
_:],.]ових спорiв.
- 

,-6, Не з€lJIишатИ беЗ розглядУ жодногО вигIадку порушення труловоi:.:сциплiни та вживати заходiв впливу до порушникiв.
- ^ 7, Органiзовувати i проводити навчання працiвникiв [епартаменту дпр з_;,тань трудового законодавства, охорони працi, прав i обов^'язкiв трудовогоj :'.lеКТИВУ.

- ,8, Атестацiю працiвникiв !епартаменту АпР проводити за уrастю_ : е.]ставникiв профспiлкового KoMiTeTy.
- _ 9, Забезпечувати наявнiсть для кожного працiвника Щепартаменту дпр
_ ]ca]oBoi iнструкцii iз з€}значенням його прав i функцiональних обов'язкiв.

Тру Do вu й коле кmuв з о бов'язу еmься :
: :0, Знати i виконувати функцiональнi обов'язки, користуватись правамиj JТаноВленимИ для кожного працiвника посадовою iнструкцiею.

3. Трудовi вiдносини, режим працi i вiдпочинку, забезпечення
зайнятостi працiвникiв

Депарmъменm АIIР зобов'язуеmься :
3,1, ТРУДОВi ВiДНОСИЕИ ПРИ прийомi на роботу оформляти вiдповiдно до вимогlIЕЕного законодавства.
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JflIIснюВати захоДи щодО збереження та створення нових робочих мiсць.
] _- З:iйснюватИ прийом на роботу нових працiвникiв тiлъки у випадку
.]:,:lеЧеннЯ зайнятостi працюючих за умови, що не прогнозуеться ikHe
: - _ь]lеннЯ на пiдставi п. 1 ст. 40 Кодексу законiв про працю Украiни.

: _ \-випадку планування звiльнення працiвникiв iз причин структурного або
- - -' о харакТерУ' або У зв'язкУ з лiквiДацiею, реорганiзацiею, якi сПриЧиняютЬ

-"_:.1ченню чиселъностi або штату працiвникiв, погiршенню }мов працi, не- _._,-ш нiж за три мiсяцi до намiчених звiльнень подати профспiлковому
, _:,l_TeTy iнформацiю з цих питань, включаючи iнформацiю про причини

*.l ]rTHix звiльненЬ, кiлькостi працiвникiв, яких це може стосувати ся, атакож
-: _ 3ести консультацii з профспiлковиМ KoMiTeToM про запобiжнi заходи щодо
_. -_ьнень або зменшення iхньоi кiлькостi до MiHiMyMy.
_- r Про майбугне звiлънення персон€Lльно попереджувати працiвникiв не- ..iше, нiж за два мiсяцi.
] : Направляти профспiлковому KoMiTeTy обгрунтоване письмове подання про
_ ._эвання трудових вiдносин iз працiвником у випадках, передбu"a"й*
-:-,.-]нод&вством УкраiЪи про працю, не пiзнiше, нiж за 1мiсяць до дати

a _. _ьнення.

- -. Надати працiвникам, якi були попередженi про звiльнення згiдно п.1 ст. 40
:,_'еКСу законiв про працю УкраiЪи можливостi для пошуку нового мiсця
: _ jоти за рахунок частини робочого часу.
: !. Забезпечувати рiчну норму трив€Lлостi робочого часу вiдповiдно до чинного
: i: онодавства УкраiЪи.

Пр" складаннi графiкiв робочого часу рiчну норму обчислювати,
.,1]iо.]ячи з 5-ти денного робочого тижня, вiд понедiлка до п'ятницi, при
:;iB&-IocTi робочого часу 40 годин на тиждень. Скорочена тривалiсть робочоЪо
-_:с\' ВстаноВлюеТься:-С\ ВСТ&новлюеться вlдповlдно до вимог чинного законодавства УкраiЪи.
-,9. ЗастосовУватИ надурочнi роботи у виняткових випацках, передбачених

Biiдповiдно до

!IЕЕЕим законодавством УкраiЪи з дозвоJý/ профспiлкового KoMiTery.
3-10. Надавати BciM працiвникам Щепартамент,у АпР гарантовану оплачрану
щорiчну вiдпустку тривалiстю не менше 24 каrrендарних днiв за вiдпрацъо"ч""it
робочий piK.

графiки вiдпусток працiвникiв Щепартаменту Апр на наступний pik з
збивкою по пiдроздiлах затверджуються директором Щепартаменту дIIр i

_сгоджуЮться iЗ профспiЛковиМ KoMiTeToM не пiзнiШе грудня поточного року.
працiвники повиннi буги ознайомленi iз затвеDдженим гпафiкrграфiкомповиннi бу.и ознайомленi iз затвердженим

.i:rycToK у сiчнi того року, у якому повиннi буги наданi вiдпустки.
3.11. ТривалiСть щорiчноi основноi вiдгryстки для працiвникiв Щепартаменту
АIIР встановЛюетьсЯ вiдповiдно до Закону УкраТни ..Про 

державну сrrухбУ;,
Закону Украiни;,Про вiдпустки", Кодексу законiв про працю УкраiЪи.



Трlтвалiсть додатковоIr pilB;LцlcTb додатКовоt оплачуваноi вiдпустки встановлюсться вiдповiдно_ l,'OHv УкраiЪи "Про державнУ службу", iuno"y УкраiЪи ,,Про вiдпустки'',, --:,с\, законiв про працю. Порядок i умЬви надання додаткових оплачуваних

' -' Ск'lаДання графiкiв вiдпУсток' наДання вiдпУсток' ВиПлата грошовоi, 
':еНСаЦii За НеВИКОРИСТаНi ДНi Вiдпустки здiйснюеться вiдповiдно до чинного

-,. _ :.о_]?вства Украiни.
, ] Надавати працiвникам щорiчну основну вiдпустку в к€цендарних днях
- т,о\1 iT розподiлу на частинfl будъ-якоТ.р"Ъ-о.тi (зазаявою працiвника), у, -*lBi:HocTi зi статтеЮ 79 Кодексу .uпоЪiu про працю УкраiЪи, Законом,":,l'ни ,,Про вiдпустки", за умови, Що основна безперервна його частина- :..,]вIiтиме не менш 14 календарних днiв.- -'-" оформлення вiдпУсток проВаДитИ' ЯК ПраВило, За 15 днiв До наДання: :-., стки вiдповiдно до графiка.
] _ j, РежиМ роботи, тривалiсть робочого часу та вiдпочинку працiвникiвj l j,{аЧаТИ ПравилаМи внугрiШньогО трудовоГо розпорЯдку Щепартаменту АПР у. _:овiдностi до чинного законодавства УкраiЪи.

змiну режиму робочого часу попередньо погоджувати iз профспiлковим
:":iTeToM.

; _ 
-' Надавати працiвникам вiдпустки без збереження заробiтноi плати у:,':а_]каХ i у порядку, переДбачених чинним законодавством Украiни.] _ s, При звiлъненнi працiвника провести з ним розрахунки в строки,

: . _ ановленi чинним законодавством Украiни.
- _ 9, Не вимагати, не прим}.Iпувати, не схиляти працiвникiв до виконання: _ 1оти, що не входить до ik функцiональних обов'язкiв i не обумовлено,:-,_]овиМ договороМ (угодою) без вiдповiдного оформлення i вiдповiдноi:-.-lати працi згiдно з чинним законодавством Украiни.
.. it,t, 1"'часове переведення працiвника на iншу роботу, не обумовлену його,:"fовим договором, здiйснювати лише за його згоди у випадках i на yrouu*,
_ ;,э е_]бачених чинним законодав ств ом Украiни.
_, :1, Вiдпустки без збереження заробiтнот плати можутъ надаватися_:ацiвниКам У зв'язкУ iз сiмейними обставинами та в iнших вигIадках згiдно-,,':JноГо законодавства Украiни. Вiдпустки без збереження заробiтноi плати за
.. _цiативи Щепартаменту АпР забороняються.
: ]], Надавати працiвникам !епартаменту Апр, якi чергують в приймальнi,:партаменту АПР, за ik вимогоЮ вiдгуЛ пропорцiйно часу чергування в будь_
. -,л,:1 

Р!бочий д.:". Вiдгул надаеться працiвнику .u погодженням
- Ji 1осереднього керlвника.
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IIрофспiлков uй комimеm зобов'язу€mься :

-: 1З. Проводити роз'яснюв€Lльну роботу iз забезпечення труловоi дисциплiни у
епартаментi АПР.

_r,]-1. Вести роз'яснюв€tльну роботу з питань трудових обов'язкiв i прав

щацiвникiв.
325. Здiйснювати контролъ за виконанням.Щепартаментом АПР вимог Кодексу
законiв ,про працю УкраТни i iнших aKTiB законодавства, нормативних
]oKyMeHTiB, якi реryлюють трудовi вiдносини cTopiH.
З26. Надавати згоду на вивiльнення чи звiльнення працiвникiв з iнiцiативи
:-_есника за умовами, передбачених п.l ст.40 Кодексу законiв про працю
., l:раiни тiльки з дотриманням чинного законодавства та пiсля використання
.:lх можливостей для збереження трудових вiдносин iз працiвником.

Тру do в ай коле кm uв з обо в'язу еmься :
] ]7. Виконувати встановленi дорrIення, завдання вiдповiдно до вимог
_ ]садових iнструкцiй, чинного законодавства i нормативних документiв.
: ]8. Знати i неухильно дотримуватись режиму роботи, правил i норм з охорони

-]ецi, пожежнот безпеки та iнших правил i норм, що стосуються трудовот
_ _L-tъностi працiвника.
: i9, !отримуватись трудовоi дисциплiни, виключати втрати робочого часу,
JoTpIпvtyB атись правил внррiшнь ого трудов ого розпорядку.

,,Щеп ар mам енm АПР i пр о ф спiлко в uй комim еm з о б о в'язу юmь ся :
3.30. Сприяти дотриманню i пiдтримцi громадського порядку, збереженню
шасностi i майна ,,Щепартаменту АIIР. Сприяти впровадженню здорового
-_lсобу життя, пiдтримцi та пiдвищенню рiвня культурного, духовного i
_ ];1чного розвитку кожного працiвника.

4. Оплата працi.

,,Щепарmаменm АПР з о бо в'язу €mься :

- , Забезпечити оплату працi працiвникiв з дотриманням Закону Украiни "Про
- -_laтy працi", Кодексу законiв про працю УкраiЪи, iнших aKTiB законодавства
-: нормативних документiв, що стосуються питань оплати працi, }мов
: , _.-ТеКТИВНОГО ДОГОВОРУ.
- ]. Фонд оплати працi в Щепартаментi АПР, формувати в межах бюджетних
. , --TiB, видiлених на оплату працi.
- _, Встановити, що мiсячний посадовий оклад
' _;1 меншим встановленого законодавством
-_. :lII на вiдповiдниЙ звiтниЙ перiод.

штатних працiвникiв не повинен

розмiру мiнiмальноТ заробiтноi
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4.4. Схеми посадових окладiв, умови запровадження, розмiри та умови виплати
падбавок, доплат, премiЙ, винагород та iнших заохоч)aвiulъних, компенсацiйних
мплат встановJIювати з дотриманням норм i гарантiй, передбачених чинним
закоЕодавством УкраiЪи.
4-5. Виплату заробiтноi плати проводити реryлярно в робочi днi в межах
зtrверджених асигнрань та згiдно Положення про Щепартамент АПР, не рiдше,
ш шiчi на мiсяць в наступнi встановленi строки :

за першу половину мiсяця - до 20 числа поточного мiсяця,
за друry половину мiсяця - до 5 числа наступного мiсяця.
Заробiтна ппата за груденъ мiсяць сплачуеться до закiнчення бюджетного

polry, не пiзнiше 31 грудня поточного року.
Якщо день виплати заробiтноi плати збiгасться з вихiдним,

_ э l о б очим днем, заро бiтну плату виплачувати напередоднi.
: Ь. Впровадження, замiна i перегляд норм працi проводиться керiвником за
- ],годженням з профспiлковим KoMiTeToM. Керiвник повiдомляс працiвникам
::IiЧини перегляду дiючих норм i умови застосування нових норм та
=:вif,омляе працiвникiв про перегляд норм не пiзнiше, як за мiсяць.
: -, Нарахування та виплата Bcix видiв премiй, винагород i компенсацiйних
:,.:LlaT, СТиМУлювання працi працiвникiв проводити на пiдставi наказу

-lleкTopa ,Щепартаменту АПР та вiдповiдно до Положення про премiювання
:ацiвникiв Щепартаменту АПР за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM.

- r. Встановлювати доплати i надбавки вiдповiдно до чинного законодавства
."-.;эаiни.
* i. Оплата працi за роботу у вихiднi, святковi i неробочi днi проводиться в
_: твi;ц9* розмiрi або надаеться iнший день вiдпочинку у вiдповiдностi зi
: _ 107 Кодексу законiв про працю Украiни.

Оплату працi за роботу в понаднормовий час провадити також у
=--вiйному розмiрi у вiдповiдностi зi ст. 106 Кодексу законiв про працю
", .:заiни.
- _'-t. оплату щорiчноi вiдпустки проводити не пiзнiше, нiж за 3 робочi днi до
- _ четкУ вiдпустки. За заявою працiвника початок вiдпустки може бу."
-;:енесено на кiлькiсть днiв затримки виплати вiдпускних.
- _ _, Виплечрати заробiтну плату в грошовiй формi.
- _]. Оплата працi працiвникiв Щепартаменту АПР здiйснюеться в
-.:l]очерговому порядку. Bci iншi платежi здiйснюються пiсля виконання
" _ 1эв'язань з оплати працi.

Свосчаснiсть та обсяги виплати заробiтноI плати працiвникам не можуть
. -i поставленi в з€Lltежнiсть вiд здiйснення iнших платежiв i ix черговостi.
- _ t:, Надавати працiвникам, що пропрацюв€Lли у Щепартаментi АПР не менше

святковим або

- - _,',. \/ межах затвердженого фоrду оплати працi, однор€}зову матерiальну
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_ : ]\Iory для вирiшення соцiально-побугових питань, у розмiрi, що не
- : : евI.{шус середньомiсячноТ заробiтноТ плати працiвника.
_ _:, НаДавати працiвникам Щепартаменту Апр, що маютъ право на щорiчну

: _-_ ]внY вiдпустку повноТ трив€Lлостi, у межах затвердженого фонду оплати
-.-'i. допомогу для оздоровлення при наданнi щорiчноI вiдпустки або Ti

_:__овноi безпереРвноi часТини, щО становиТь не менше 14 календарних днiв, у: ,l,tiPi, що не перевищуе середньомiсячноi заробiтноi плати працiвника.
-,j. Пр" звiльненнi працiвника виплачувати належнi йоrчry суми в день
. _- _ьненн я, а в разi порушення цього строку з власноТ вини - середнiй заробiток
: ЗеСЬ ЧаС ЗаТРИМКИ.

Профспiлковай комimеm зобов'язуеmься :
- _-i. Забезпечити контроль за дотриманням дiючих нормативних документiв з
-.a:енъ оплати працi, а також за правильним визначеЕням допомоги в разi
- : ].:часоВоi непрацездатностi, вихiдноТ допомоги, вiдпускних, тощо.
- "6, Звертатись до суду з заявою про захист прав працiвникiв, представляти за
1...;анням працiвника його iнтереси В судi, звертатись до прокуратури з

- зi:омлеНням про порушення законодавства, яка згiдно iз ст. 259 Кодексу
_._,:CHiB про працю Украiни здiйснюе нагляд за дотриманням законодавства про
::цю.

5. Охорона працi

,Щепарmаrпенm АПР з о бов'язу €mься :
5.1. Забезпечвати чiтке виконання норм Закону Украiни "Про охорону працi..,
irтrrпт,( aKTiB законодавства i нормативних документiв з питань охорони працi.
52. Сприяти впровадженню системи управлiння охороною працi в
.щепаргаментi Апр вiдповiдно до нових умов господарювання, передбачивши
fопсуJlьтацii, семiнари - навчання.
53- Забезпечити своечасний розгляд пропозицiй працiвникiв.щепартаменту
ШР, спрямованих на забезпечення охорони працi.
5-4. Вiшовiдно до Закону Украiни "про охорону працi" та iншими нормативно
- цравовими актами за порушення норм з охороЕи працi притяryвати
працЪникiв до дисциплiнарноi вiдп овiда-шьностi.

,щепарmаменm Апр i профспiпковай комimеm зобов|язуюmься :
55. ПосИлитИ заходи впливу до порушникiв правил охорони прачi. Осiб, що
шошорilзово порушили правила охорони працi, заслrуховувати на засiданнях
щофкому, приймати до них мiри матерiального i дисциплiнарного впливу, аж
до звi.гьнення з Щепартаменту АпР вiдповiдно до Кодексу законiв про працю
}"ryаrни. '
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Пр офспiлков uй комimеm зобов'язуеmься :

, . Забезпечити здiйснення громадського контролю за створенням здорових i
'-:--чнIгх }мов працi вiдповiдно до законодавства Украiни.
] - Неlавати безоплатну правову допомогу членам профспiлок у вирiшеннi
: _,-'. *;iTaНb ОХОРОНИ ПРаЦi.

Трl,dов uй колекmuв зобов'язуеmься :

: : Ззати i виконувати вимоги нормативних aKTiB з охорони працi, посадоВих
- :::.,кцiй, пожежноi безпеки.

б. Соцiальний розвиток та соцiальнi гарантii i пiльги.

Сmоронu dомовшlася :

Jепарmаменm АПР зобов'язу€mься :
- - l]рганiз}ъати виконання основних напрямкiв соцiа-гlьноТ полiтики.
- _- Сприяти забезпеченню роботи оздоровчих закладiв, що функцiонують в
-., --. oo--IacTl.

: - ,:-f B-leHi днi та час згiдно Закону УкраТни "Про звернення громадян".
- r 1роволити заходи, спрямованi на оздоровлення працiвникiв.

Пр о ф спiлко в u й комim еm :
- . На:ас безоплатну консультативну допомогу працiвникам 1тrравлiння З

-: :a,]BIIX пиТань.
Вlжодячи з фiнансових можливостей, видiляс кошти для придбання

_.:rHKiB та органiзацiТ новорiчних свят для дiтей працiвникiв управлiння.
!, Сприяе проведенню культурно-масовоi роботи серед працiвникiв

-:rз.-тiння i членiв ix сiмей.
,- - Вlгходячи iз фiнансових можJIивостей управлiння, передбачити для сiмей
:.-_вникiв, якi померли внаслiдок травм, пов'язаних з виконанням ними

_ _-,:бових обов'язкiв, часткову компенсацiю або допомогу в придбаннi
-: : :,KTiB харчування; здешевлення BapTocTi харчування в профiлакторiях,
- '_ :ЧIIХ ОЗДОРОВЧИХ ЗаКЛаДаХ.
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l _ ,r. Надання у вищих, порiвняно з встановлених законодавством, розмiрах
l:_epi&-IbнoT допомоги на поховання, при народженнi дитини, багатодiтним та
:. _озабезпеченим сiм'ям.
: _ 1.Надання матерiальноi допомоги у зв'язку iз щорiчною вiдпусткою на

j lоровлення.

: _]. Заохочення працiвникiв i BeTepaHiB Щепартаменту АПР у зв'язку iз
- :.iта\Iи, ювiлейними датами.
. _ 3. Надання однор€Lзовоi допомоги молодим сiм'ям.
: -l. Здiйснюс контроль за використанням коштiв на соцiальне страхрання,
: ] ]счасною виплатою допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю та
.-_-iroT доrrомоги вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи.

7. Соцiальне партнерство

Сmоронu doMoBtulucb :
- _. Забезпечувати та вiдстоювати iнтереси головного управлiння i його

щашЬникiв.
72. Узгоджувати пропозицii, що подаються до органiв державноi влади щодо
щгйцяття або внесення змiн i доповнень до чинних нормативних документiв з
tIпTzlEb, що с предметом даного,Щоговору.
73. Надавати можJIивiсть представникам кожноi iз cTopiH брати )пIастъ у роботi
поlrегiагrьних органiв, та iнших заходах.

Iнфорrчrувати iншу стороЕу про необхiднiсть прийняття рiшень з питань,
шi стосуються соцiально-економiчних iHTepeciB працiвникiв Щепартаменту
АIIР та здiйснювати попереднi узгодження таких рiшень.
7.4. Вивчати, аналiзувати та обговорювати на спiльних засiданнях колегiалъних

щгапiв, робочих цруц, комiсiй проблеми реryлювання виробничих, соцiально-
ехопомiчних i трудових вiдносин, приймати спiльне рiшення та вживати заходи
щодо iх виконання.

8. Гарантii дiяльностi профспiлок

Сmораtu dомовшпась:
1 _, Гарантувати безумовне дотримання Закону УкраiЪи ,,Про професiйнi
- ..1-1ки, ix права та гарантii дiяльностi" у вирiшеннi наступних питань:

! _ .1. Забезпечення належних умов для дiяльностi профспiлкового KoMiTeTy.
профспiлковоТ роботи

обладнанням зв'язком,
=:;lбиранням та iH. Розмiщення профспiлковоТ iнформацii у примiщеннях, в

. _.ТаННЯ ДЛЯ ПРОВеДеННЯ

_:;lrtilцeHb з необхiдним
на безоплатнiй ocHoBi

оп€Lленням, освiтленням,

_ ] 
"т\тIних 

для працiвникiв мiсцях
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i - Безоп--tатне перерахування щомiсяця на рахунки профспiлковоi
_ -.;_:.liT .]епартаменту АпР членсъких профспiлкових BHecKiB iз заробiтноi

-_-:.,: _:ацiвнИкiв, за наявносТi ik писЬмовиХ заяв не пiзнiше, як через 3 днi- 
- -: -арах\вання зарОбiтноi плати за другу половину мiсяця (ст. 42 Закону
,::_,-_;: ..ПрО професiЙнi спiлкИ, ik права та гарантii дiяльностi'').

_: ijа:ання членам профспiлкового KoMiTeTy можливостей для здiйснення
,. - , --]вноважень, зокрема вiльного вiд роботи часу iз збереженням заробiтноi
-,-:_]l. r-]я }частi в консультацiях i переговорах, виконання iнших громадських
'" .';зкiв В iHTepecax трудового колективу, профспiлкового навчання на

" ::].. не \1енше, нiж двi години на тиждень.

: - :__ ]аlениХ длЯ iншиХ працiвникiВ за мiсцеМ роботи вiдповiдно до
_. _ *],roBCTB?.

: На:ання членам профспiлкового KoMiTeTy, пiсля закiнчення ix- :: _ зажень, поrтередньоi роботи, або iншоТ роботи за ix згодою.
: Не .]опускати звiльнення з iнiцiативи керiвника flепартаменту дпр,

. '_ : нення до дисциплiнарнот вiдповiдалъностi, змiни умов трудового
-- _ j]P\'. оплати працi працiвнИкiв, якi с членами профспiлкового KoMiTeTy без- _-:еJнъоТ згоди профспiлкового KoMiTeTy згiдно з чинним законодавством
- . : _ ЗаконУ Украiни ,,Про професiйнi спiлки, ik права та ГаранТiТ дiяльностi'').] - F{e :опускаТи звiльнення з iнiцiативи керiвника Щепартаменту дпР членiв

- _ _ _;пi-rкового KoMiTeTY протягоМ 1 року, пiсля закiнчення TepMiHy на який
. '.. сбlIрапися, KpiM випадкiВ передбачених чинним законодавством (ст. 41
- *-' - _'' }'краiнИ ,,ПрО професiЙнi спiлкИ, ik права та гарантiТ дiялъностi").!. Надання членаМ профспiлкового KoMiTeTY вiдомостей' поясненЬ, Що
. 
_ : ,}f,тЬся }МоВ працi, Виконання колектиВноГо ДогоВорУ, ДоДерЖання
-" - -io_]aBcTBa про працю та соцiально-економiчних прав працiвникiв, доступу

- , - ].;llteHTiB для перевiрки розрахункiв з огIлати працi.

9. Контроль за виконанням договору

' : _.a iз cTopiH визнача€ персон€Lпьно вiдповiдальних осiб за виконанням
: __,эго iз положень договору.

- СтаН виконаннЯ Колективного договору двiчi на piK розглядаеться на
_ - - _ьно}{у засiданнi cTopiH, про що скJIадасться вiдповiдний протокол.
- -. За порушення чи не виконання положень Колективного договору, ухилення
] _ -,Частi в переговорах, за ненадання своечасноi iнформацii, необхiдноi для

_.:ТIlВниХ переговОрiв i здiйснення контролю, представники cTopiH несуть
. _..-.зi_]альнiсть згiдно з чинним законодавством.
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9_4- У випадку невиконання зобов'язанъ Колективного
MHHi проаналiзувати причини та вжити заходiв щодо
rтiзацiТ.
9j- Колекгивний договiр вст)rIIа€ в дiю пiсля пiдписання
!tЕа-lашя нового.

договору, сторони
забезпечення iхньоi

сторонами i дiе до

Колективний договiр пiдписали :

Bid mpydonozo колекmuву:! , JeпapпloиeHmy АПР:

jl p е Ь-ТОР _f еПаРТаМеНry

lЦii

вченко

Голова профспiлкового KoMiTery
департаменту
агропромисло
китвськоi

l{) ll)r-Ц_

l, I,_ ПРо}IIIсло
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Додаток
до колективного договору
департаменту
агропромислового розвитку
КиiЪськоi обласноi державноТ
адмiнiстрацiТ на 2015-2016 роки

положtЕннrI

Про премiювання працiвникiв департаменту агропромислового розвитку
Киiвськоi обласноi державноТ адмiнiстрацii

1. Загальнi положення

1.1. Положення про премiювання праuiвникiв деlIартаменту
j-:-rПРО\{ИСЛОВОГо роЗвитку КиiЪськоТ обласноi державноi адмiнiстрацii (да_lri -
*. -,О,Кення) дiе в межах департаменту агропромислового розвитку КиТвськоТ

._аснот Державноi адмiнiстрацiт (да-lri - департамент) та розроблено вiдповiдно
- Кодекс1, законiв про працю УкраТни, Законiв УкраТни ,,Про державну
_ .',,{б\'", ,,Про оплату працi", постанови Кабiнету N{iHicTpiB Украiirи вiд
- ,t-l.]006 ]\Ъ 268 ,,IIро упорядкуваI]ня структури та умов оплати працi
:--,цiвникiв апарату органiв виконавчоТ в.lrади, органiв прокуратури, судiв та
---Irх органiв" (зi змiнами), наказу MiHicTepcTBa працi УкраiЪи вiд 02.10.1996
.'_ -] ,,Про умови оIIлати працi робiтникiв, зайнятих обслутовуванням орг,анiв
:,:::JНаВЧоТ влади, мiсцевого самоврядування та iх виконавчих органiв, органiв
-: -,К\РаТУри, судiв та iнших органiв" (зi змiнами), Положення про департаме}Iт
: : -аПРОМИСЛОВоГо розвитку КиiЪсьrtоТ обласноТ державноТ адмiнiстраuiТ.

I.2. Премiювання працiвниltiв департаменту проводиться шляхом
-- _ -рiацбцо.о заохочення з метою посилення квалiфiкованого i чiткого

_ l:.,]Нання ниМИ cBoix с;rужбових обов'язкiв, мотивацiТ iнiцiативного i творчого
_ :_з-lення до працi за пiдсумками роботи за мiсяць.

в окремих випадках за виконання важливот роботи, при пiдведеннi
---crrtKiB роботи за вiдпрацьований piK, або з нагоди державних i професiйних
:. : _ та ювiлеЙних дат, з урахуванням особистоI,о вкладу, працiвникам може
1 _.l вl,tплаЧена оДнораЗова премiя.

1.3. Премiя нараховусться у вiдсотках до посадового окладу працiвникiв
_-_артаменту.
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1'4' ПРеМiЮВаНН't ДИРеКТОРа та його засцrпникiв здiйсrтостъся зарiшенrrям голови КиiЪсъкот^оооuiн"r.^i"пu,*ноi 
адмiнiстрацii у порядку тарозмiрi i у межах затверджених видаткiв ru o.roury працi.

2. ПОРЯДОК Визначення фонду премiювання
2.1. Фонд премiювання угворюеться в п

;ffi iflт:Jfi 
^::ж"J#"н;*Ёlхтнffi ##т1;ч"jЁЁу#iнн;хчьпункту 2 постанови Кабiнеry 

_MiHi.Йi; ;-Ёi"#тr, gъъ? кчrъЁ;угrорядкУваннrl стржтури та умов оплати працi працiвникr;r::"*,:al^*:ВИКОIIаВЧОi ВЛаДИ, ОРГаНiВ ПРОК}ратури, судiв та iнших ор"u"i":,.аПаРаТУ 
ОРГаНiВ

3. Показники та умови премiювання

""-*ri;l;rTo"'#J"":Hh?JrT:* 
ПРаЦiвникам за такими результативIIими

своечасне та якiсне виконання працiвником cBoix гrосадових обовkзкiв та;ffi*"й""ХТ#;ffJ; 
"iff."#"#;;;Ъ[артаменту, 

планами роботи

дотриманЕя виконавсъко..
украrни- Ъ.о- 

:* от ради rй#:ЖЁiНJ111;11ъff }iiffi:,5ffiж;;MiHicTepcTBa alpapHoi полiтий .u ородо"ооiства Украiни, kиiЪсъкоi обласноiДеРЖаВНОi аДМiНiСТРаЦiil де,,артаменту агропромислового 
розвиткуi:;iННЖl*н* jruжl;нжllffi 

#ir"здiлу),,*.u,о""iйно,й
дотримання трудовоi дисциплiни.

.З.2. Премiя з нагоди д€

;::Ж:"*#:-; '1#",J:lffi;Ъ#""fiжl"J-JтJ##жн;
3,з, Премiя з нагоди ювiлейних дат виплачу€ться працiвникам, якi маютъбезперервний сiаж роботи в деIrартаментi не менше 3 poKiB.
3,4, Працiвники мо)Iýrгъ бу.и позбавленi премii повнiстю або частково за:

"оrrо,ТriilJiJЦr^JНП:ХЪr^_;ИХфУНКЦiональнихобов,язкiвабо,,равил

п
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не дотриманця виконавськоI дисциплiни (виконаrrня дор)чень Президента
УкраiЪи, ВерховноТ Ради УкраIни, Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, керiвництва
MiHicTepcTBa а|рарноi полiтики та продовольства УкраiЪи, КиТвськоi обласноТ
державноi адмiнiстрацiТ, департаменту агропромислового розвитку
облдержадмiнiстрацiТ та керiвника структурного пiдроздiлу), як самостiйно, так
i при 1"racTi в колективЕому виконаннi цеrх дор)п{ень;

порушеннrI вимог, передбачених нормативно-правовими актами, щодо
забезпеченнrt охорони державноТ таемницi;

3.5. Премiя за пiдсумками роботи за мiсяць не виплачусться працiвникам:

протягом строку дiТ дисциплiнарного стягнення;

за час тимчасовоi непрацездатностi, перебрання у вiдпустцi, навчання та
стажування за кордоном;

у перiод випробувапьного TepMiHy, що бр встановлений працiвнику

при прийняттi його на роботу.

недотримання вимог Законiв УкраiЪи "Про державну службу", ,,Про
корупцiю".

З.6. Пропозицii щодо зменшення розмiру або позбавлення премiТ
конкретного працiвника зzвначаються в наказi про премiювання на пiдставi
службовоi записки керiвника структурного пiдроздiл5r iз зазначенням причин.

З.7. Працiвникам, якi працювaпи неповний перiод у зв'язку з
ПереВеДенням на iншу робоry, виходом на пенсiю, звiльненням у зв'язку зi
скороченням штатiв та з iнших причин (KpiM звiльнення за порушення трудовоi
дисциплiни), премiя нараховусться i виплачуетъся пропорцiйно
вiдпрацьованому часу за писъмовою згодою працiвника в кiнцi звiтного мiсяця
пiслrя розрахунку економii фонду оплати працi за звiтний мiсяць.

4. Розмiр та порядок виплати премiТ

4.|. Розмiр премii зЕIIIежить вiд виконання працiвником показникiв,
зазначених в пiдпунктi 3.1., та особистого вкладу в заг€Lпьнi результати роботи.

4.1.2 Керiвники структурних пiдроздiлiв, вiддiлiв та ceKTopiB
департаменту подають для погодження застуtIникам директора департаменту
вiдповiдно до розподirry обов'язкiв подання щодо премiювання працiвникiв
вiдповiдного пiдроздiJIу (лодаток 1).
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4.1.з. Заступники директора департаменту подають на затвердження
директору департамента подаЕня щодо премiювання керiвникiв струсryрних
пiдроздiлiв та погодженi подання працiвни*i" 1додчrок 2).

4,L,4, .Щиректор департаменту вирiшуе питання про премiювання
працiвникiв шляхом пiдписання вiдповiдно"о n un*y.

4,1,5, Вiддiл бухгатlтерсъкого облiку та звiтностi департаменту щомiсячно
розрахову€ суму економii фонду заробiтноi плати, що спрямовуеться напремiювання, та пода€ iT на затвердження директору децартамента.

На пiдставi затверджених
департаменту сектором кадрового
готуеться вiдповiдний наказ.

4,2, Премiювання за виконання особливо вахсгrивоi роботи, або з нагодиювiлейних дат та державних i професiйних свят з урахуванням особистого
в кожному конкретному

подань щодо
забезпечення i

премiювання працiвникiв
освiтнъо-науковоi роботи

вкJIаду (виплата однор€вовоi премii) здiйснюетъся
випадку за нак€вом директора департаменту.

ВитратИ на премiюваннЯ В окремих випадках (виплаry одноразовоi
премii) здiйснюЮться В межаХ нмвноТ eKoHoMii фонду оплати працi.

ПропозицiТ прО премiювання працiвникiв з нагоди ювiлейних датпод€lються керiвниками структурних пiдроздiлiв, за погодженням з

:i?,]::IаYl ДИРеКТОРа ДеПаРТаМеН]У ВiДПОВiдно до розподiлу функцiон€Lльних
:Р_"_*:Э ai_::*]"pa 

кадрового забез''ечення i ;";;;;-;;Й;;i Й.oЫ--пiдготовки вiдповiдного нак€ву енту.

Щиректор департаменту о.О.Шевченко

Погоджено:

Голова профспiлкового KoMiTeTy

R{rJ

ffiж
W '4ib О и-\

Pi,.,ffilъiЭ

Тутукова
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Щодаток 1

ПОГОДЖЕНО:
Засryпник
директора департаменту
пiдпис

(iнiцiали, прiзвище)
(вiдповiдно до розподiлу
функцiональних обов'язкiв)

Подання
структурного пiдроздiлу

(назва структурного пiдроздiлу) щодо "p"ri."u"""мiсяць
20_року

М з/п Прiзвище, iм'я та IIо
батьковi працiвника

Посада % премii виконавсъка
дисциплiна

1 2 a
J 4 5

1.

2.

aJ.

4.

5.

Керiвник струкryрного пiдроздiлу пiдпис



Ns з/п Прiзвище, iм'я та по
батьковi керiвника

Посада % премiТ виконавська
дисциплiна

1 2 -|
J 4 5

1.

20

Щодаток 2

ПОГОД}КЕНО:
Щиректор департаменту
пiдпис

о.о.Шевченко

Засryпник
директора департаменту
(вiдповiдно до розподiлу

Подання
про премiювання

за мiсяць 20_року

функцiональних обов'язкiв) пiдпис


