
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА |ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

20.09.2022 Хо 24

Про повідомну реєстрацію колективного договору Комунального закладу
«Дитячо-юнацька спортивна школа «Колос»Барськоїміської ради» на

2022-2027 роки
Керуючись п.п. 9 п. б ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», Законом України «Про колективні договори і

угоди», ст. 15 Кодексу законів про працю, постановою Кабінету Міністрів
України від 21.08.2019 М» 768 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від ІЗ лютого 2013 р. Хо 115», беручи до уваги протокол
зборів трудового колективу КЗ «ДЮСШ «Колос» Барської міської ради» від
17.06.2022 ХМ» 1, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Провести повідомну реєстрацію колективного договору укладеного між
адміністрацією КЗ «ДЮСШ «Колос»Барської міської ради» та профспілковим
комітетом КЗ «ДЮСШ «Колос»Барської міської ради» на 2022-2027 роки.
2. Начальнику управління соціальної політики та охорони здоров'я Барської
міської ради (Кушнір Т.О.) внести в реєстр колективних договорів запис про
повідомну реєстрацію колективного договору укладеного між адміністрацією
КЗ «ДЮСШ «Колос»Барської міської ради» та профспілковим комітетом КЗ
«ДЮСШ «Колос» Барської міської ради» на 2022-2027 роки, проінформувати
КЗ «ДЮСШ «Колос» Барської міської ради» про повідомну реєстрацію
колективного договору.
3. Начальнику відділу організаційної роботи та інформації Барської міської
ради (Демінська Т.В.) оприлюднити на офіційному веб-сайті Барської міської
ради колективний договір, укладений між адміністрацією КЗ «ДЮСШ «Колос»
Барської міської ради» та профспілковим комітетом КЗ «ДЮСШ «Колос»
Барської міської ради» на 2022-2027 роки.
4. Контроль за виконання. даного рішення покласти на заступника міського

покраголови з питань діяльн сті виконавчих органів ради Мандрику М.І.

Володимир САВОЛЮК



УКРАЇНА
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

БАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

23000. м. Бар. Героїв Майлату. 6

утайї: Бапаліяриом м тиші леоті Кол СДРИОУ м0ко611

хе09-01-10/774||від 26.09.2022р.
КЗ «ДІОСИ «Колос»

Барської міської ради

Про повідомну реєстрацію
колекаивиого договору

Відповідно до постанови Кабінету Міпісгрів України від 13 шотоїо
2013 року  Ме115 «Про порядок  повідомної (реєстрації(галузевих
(міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» (зі змінами
висссними постановою Кабінету Міністрів України від 21 серия 2019 року
Х2708) управління соціальної політики га охорони здоров'я Барської міської
ради повідомляє, що згідно рішення виконавчого комітету Барської міської
ради від 20.09.2022 року Х224 колективний договір між адміністрацією КЗ

«ДІОСП «Колос» Барської міської ради та профспілковим комітетом КЗ

«ДІОСП «Колос» Барської міської ради на 2022-2027р.р. зареєстрований
26.09.2022 року за Хо14.

Гекст колективного договору між адміністрацією КЗ «ДІОСЄТИ «Колос»
ї ради та профспілковим комітстом КЗ «ДІОСП «Колос»Барської міські

Барської міської ради на 2022-2027р.р. оприлююдисно на офіційному веб
сайті Барської міської ради та доступнийза посиланням: Бат-сйу сом ма

Пачальник и Тамара КУШНИР
По

Гуменюк ТВ
пес роромко



ПРОТОКОЛ

загальних зборів трудового колективу ДЮСШ «Колос» Барської міської ради

17.06.2022р. м. Бар Хе!
Чисельність працівників -- 34 особи.
Присутні на зборах - 28 осіб.
Президія зборів у складі:

голова зборів - Голодюк О.Л., директор;
секретар зборів -- Єгорова С.М., бухгалтер.
Головував на засіданні Рогач С.І. - голова профспілкового комітету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Ї. Розгляд і затвердження оновлених Правил внутрішнього трудового
розпорядку та Колективного договору.
СЛУХАЛИ:
директора Голодюка О.Л., який запропонував текст Правил
внутрішнього трудового розпорядку та Колективного договору,
опрацьований згідно чинного законодавства про працю. Запропонував
затвердити ці Правила та Колективний договір рішенням зборів і
неухильноїх виконувати.
ВИСТУПИЛИ:
Панасюк С.Л., представник трудового колективу,яка відмітила, що
Правиларозроблені відповідно до чинного законодавства про працю
України 1 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку таКолективного договору, де викладені обов'язки адміністрації
комунального закладу щодо працівників з дотримання норм
законодавства та про захист інтересів тренерсько-викладацького складу
і обслуговуючого персоналу.
Запропонувала затвердити текст Правил та Колективний договір.
ГОЛОСУВАЛИ:

«за» затвердження Правил - 28 осіб;
«за» затвердження Колективного договору- 28 осіб;
«проти» затвердження Правил-- 0 осіб;
«проти»затвердження Колективного договору - 0 осіб.
Одноголосно вирішили:
Затвердити текст правил внутрішнього трудового розпорядку та
Колективного договору Комунального закладу «ДЮСШ «Колос»
Барської міської ради»в редакції від 17 червня 2022 рокуі визнати їх
нормами, обов'язковимидля виконання всіма працівниками, незалежно
від часу їх перебування у трудових відносинах на роботі у цьомуі

2-2
Голодюк О.Л.

Єгорова С.М.



КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
між Адміністрацією та Профспілковим комітетом

ДЮСШ «Колос»Барської міської ради»
на 2022-2027рр.

(Схвалено на зборах трудового колективу,

протокол ЛФІвід 17 червня 2022 року).

м. Бар 2022р.



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1, Колективний Договір є двосторонньою угодою міжроботодавцем і найманими

працівниками.

1.2. Колективний Договір (надалі -- Договір) це нормативний документ, який відповідно
до чинного законодавства регламентує, регулює та гарантує захистправ та інтересів
працівників ДЮСШ, сприяє удосконаленню навчально-виховного процесу, забезпеченню
та поліпшенню умов праці, побуту і відпочинку всіх учасників навчально-тренувального
процесу, створенню умов для безперервного росту їх кваліфікаціїі педагогічної
майстерності, розвитку творчої ініціативи.

1.3. Даний Договір базується на основі чинного законодавства, зокрема: Положення про
ДЮСІЙ, Законів України «Про колективні договорита угоди», «Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про професійні спілки,їх праватагарантії
діяльності», «Про оплату праці», «Про охоронупраці» та рішень зборів колективу
спортивної школи.

П. СТОРОНИ ДОГОВОРУ,ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ТЕРМІНДІЇ
2.1. Сторонами цього Договору є: Профспілковий комітет спортивної школив особі
голови Рогача Сергія Івановичаз однієї сторони та Адміністрація КЗ «ДЮСШ «Колос»
Барської міської ради» в особі директора Голодюка Олега Леонідовича з іншої сторони
(надалі - Сторони).

2.2. Метою Договорує регулювання соціально-трудових та економічних відносин,
посилення соціального захисту працівників ДЮСШ.

2.3. Предметом Договорує переважно додаткові, порівняно з чинним законодавством,
положенняз оплати та умов праці, соціального забезпечення працівників комунального
закладу, гарантії, які надаються власником.

2.4. Сторони зобов'язуються дотримуватися принципів соціального партнерства,
паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності,
конструктивності й аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо
укладення Договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішенні всіх питань, що є

предметом Договору.

2.5. Сторони визнають Договір основним документом соціального партнерства, та
взаємодії, що встановлює загальні принципи проведення узгодженої соціально-
економічної політики, спрямованої на підвищення ефективної діяльності роботи
спортивної школи.

Прийняті за цим Договором зобов'язання та домовленості обов'язкові для виконання
сторонами.

Комунальний заклад у межах своїх повноважень може встановлювати додаткові,
порівняно з чинним законодавством і цим Договором, трудовіі соціально-економічні
гарантії працівників.

2.6. Директор ДЮСШ забезпечуєі контролює виконання Договору, інформує
профорганізацію про хід його виконання на зборах трудового колективу.



2.17. Профспілковийкомітет контролює і забезпечує виконання умов Договору, звітує про
його виконання на зборах трудового колективу,а в разі порушень умов цього Договору
направляє директору подання з вимогою усунути виявлені порушення.

2.8. Працівники комунального закладу зобов'язуються дотримуватися трудової
дисципліни, вимог посадових інструкцій; якісно і своєчасно виконувати поставлені перед
ними завдання; заслуховувати звіти директора та голови профспілкового комітету про
виконання Договору.

2.9. Кожна із Сторін Договору має право вносити пропозиції щодо змін та доповнень до
тексту Договору, які набувають чинності лише після погодження з іншою Стороною.

Всі зміни та доповнення до Колективного Договору доводяться до відома членів

колективу шляхом вивішування на дошці оголошень.

Цізміни та доповнення не можуть погіршувати умови праці,її оплату та охорону.

2.10. Жоднаіз Сторін, які уклали Договір, не може протягом встановленого строку дії в

односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов'язань.

2.11. Сторони приймають рішення про укладення нового Колективного Договору або

продовження строкудії цього Договоруне пізніше, ніжза два місяці до закінчення
терміну його дії.
2.12. До закінчення дії Договір може бут анульований або змінений тільки за взаємною
домовленістю Сторін.

2.13. Даний Договір зберігає силу у випадку зміни складу структури і найменування
закладу,а у випадку його реорганізації він може бути переглянутий за згодою Сторін. У

випадку зміни власника закладу дія Договору зберігається не більше року.

2.14. Рішення приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів колективу,
які присутні на зборах. Збори колективу є правомочними , якщона них присутні більше,
ніж 509 працівників, трудові книжки яких знаходяться в ДЮСШ.

2.15. Сторони зобов'язуються визнаватиі поважати права кожноїз них, виконувати
прийнятіна себе обов'язки, нести відповідальність перед колективом ДЮСШу порядку,
визначеному цим Договором.

2.16. Колективний Договір укладається у письмовій формі. Підписання Договорувід імені

трудового колективу спортивної школи здійснюється головою Профспілкового комітету,а
від Адміністрації - директором ДЮСШ.

2.17. Цей Договір укладений терміномна 5 років і набирає чинності з дня його підписання
Сторонами. Після закінчення строку дії він продовжує діяти до часу перегляду існуючого
або укладення нового Колективного Договору.

2.18. Усі додатки до Колективного Договору укладаються в письмовій форміта є його
невід'ємною частиною.

ШІ. СФЕРА ДІЇ ПОЛОЖЕНЬ ДОГОВОРУ

3.1. Сторони підтверджують реальність забезпечення прийнятих зобов'язань1
обов'язковість виконання умов цього Договору.



3.2. Сторони визнають Договір нормативним актом, норми і положення якого мають

пряму дію, не потребуючи дублювання окремими наказами і є обов'язковими до

виконання.

38 Сторони домовилися дотримуватися норм і положень чинного законодавства,
зокрема: Конституції України, Кодексів законів про працю України, положення про
ДЮСІ, законів України «Про колективні договориі угоди», «Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про
охорону праці», «Про професійні спілки,їх права та гарантії діяльності», інших

нормативно-правових актів.
3.4. Сторони домовилися будувати свої стосунки на основі чинного законодавствата
сприяти ефективній діяльності, уживати заходи для усунення передумов виникнення
колективних трудових спорів,а в разі їх виникнення- прагнути доїх розв'язання.

3.5. Договір поширюється на всіх працівників ДЮСШ, незалежно від членства у
профспілці та найму на роботу.

Його положення обов'язкові для виконання Адміністрацією та Профспілковим комітетом.

3.6. Сторони прийшлидо згоди, що якщо протягомдії Договору законодавством України
будуть встановлені кращі умови праці, поліпшені соціально-економічні умови, ніж
передбачені цим Договором, то діють норми, передбачені законодавством.

3.7. У випадку, якщо протягомдії Договору законодавством України встановлені норми
праці чи тривалість відпусток, залишаються попередні умови оплати праці, зменшують
тривалість відпусток, залишаються попередні умови праціта тривалість відпустки.

3.7. Договір є основою для укладення індивідуальних трудових договорів.

ТУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

4.1. Зміни до Договору вносятьсяв разі потреби тільки за взаємною згодою Сторін.

42. У період дії Колективного Договору кожна із сторін має право вносити пропозиції
щодо змін та доповнень до колективного Договоруіз наступним затвердженням на зборах
трудового колективу.

4.3. Зацікавлена сторона письмовоза 7 днів повідомляє іншу сторону про початок
проведення переговорів (консультацій та надсилає свої пропозиції, що маютьбути спільно
розглянуті в 10-денний термін з дня їх отримання іншою стороною.

4.4. Якщо внесення змін чи доповнень до Договору зумовлене зміною чинного
законодавства або поліпшення раніше чинних норм і положень Договору, рішення про
запровадження цихзмін чи доповнень приймається на спільному засіданні
профспілкового комітету та адміністрації ДЮСШ. Напідставі прийнятого рішення
директорі голова профспілкового комітету підписують угоду про внесення змін до
Колективного Договору чи додаток до нього.

4.5. У всіх інших випадках рішення про внесення змін чи доповнень до Договорупісля
проведення попередніх консультаційі переговорів та досягнення взаємної згоди
схвалюється зборами трудового колективу спортивної школи.



4.6. Жодназі Сторін протягомдії Договору не може в односторонньому порядку
ухвалювати рішення про зміну чинних положеньі зобов'язань за Договором або

призупиняти їх виконання, крім випадків прийняття нових або внесення чинних

нормативно-правових актів, що унеможливлюють виконання умов Договору з незалежних
від Сторін причин.

4.7. Після підписання Договору директор ДЮСШ забезпечує:

- доведення змісту Договору до всіх працівників спортивної школи;

- протягом усього терміну дії Договору ознайомлення з ним під підпис щойно прийнятих
працівників.

У. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ, РОБОЧИЙЧАС,
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ВІДПОЧИНОК

5.1. Директор забезпечує належні організаційні, матеріально-технічні та соціально-
побутові умови для продуктивності праці.
5.2. Директор та голова профкому зобов'язані не рідше одного разу на рік проводити
зустріч з представниками трудового колективу для обговорення виробничихі соціальних
питань.

5.3. Накази, що стосуються розподілу коштів фонду споживання, запровадження,
переглядута змін норм праці, оплати праці, охорони праці, поліпшення умовпраці,
робочого часу, відпочинку, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, розмірів
надбавок, доплат, премій, винагород, інших заохочувальних, компенсаційних виплат,
матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників погоджуються з головою
профспілкового комітету.
5.4. Початок роботи і її закінчення, тривалість обідньої перерви встановлюються
Правилами внутрішнього трудового розпорядку спортивної школи.

5.5. Тривалість робочого дня встановлюєтьсянарівні40 годин. Всі інші вимоги
будуються на соснові глави «Робочий час» Кодексу законів про працю України. Для
адміністративного та обслуговуючого персоналу встановлюється 5-денний робочий
тиждень; для тренерів-викладачів -- шестиденний (згідно затвердженого директором
розкладу занять).
5.6. Сторони домовилися, що максимальна тривалість робочого часу не повинна
перевищувати 8 годин у нормальних умовах праці.

5.7. Відпочинок та вихідні дні організовуються на основі вимог глави У «Час відпочинку»
КЗпП України, при цьому щорічна оплачувана відпустка встановлюється не менше ніжце
передбачено Законом України «Про відпустки»- 24 календарних днів. Тривалість
тренерів-викладачів становить 42 календарнихдні.
5.8. При складанні графіку відпусток враховувати сімейні обставини, особисті інтереси та
можливості відпочинку кожного працівника.

5.9. У літній період тренерам-викладачам, іншим працівникам, які працюютьза
сумісництвом, якщо вони не проводять особисто навчально-тренувальні заняття чи не
задіяні в спортивно-оздоровчих таборах (навчально-тренувальних зборах) чи інших
заходах спортивної школи, надається відпустка без збереження заробітної плати.



5.10. Сторони зобов'язуються до 15 січня щороку узгоджувати, затверджувати і доводити
до відома працівників графік щорічних основних та додаткових відпусток.

5.11, Відповідно до ст. 25 Закону України «Про відпустки»надавативідпустки без

збереження заробітної плати за бажанням працівника в обов'язковому порядку.

5.12. За заявою працівника надавати неоплачувану додаткову відпустку, не передбачену
чинним законодавством тривалістю до3-х днів у випадках: укладення шлюбу; при
народженні дитини; під час шлюбу дітей; у разі смерті одного з подружжя або близьких
родичів; під час проводів в армію.

5.13. Згідно із Законом України «Про відпустки», установити для працівників із

ненормованим робочим днем щорічну додаткову відпустку тривалістю до 7-ми

календарних днів згідноз переліком посад (Додаток до Колективного Договору Х?Т).

5.14. Відпускні повинні бути сплачені працівникові за три дні до початку відпустки. У

випадку порушення визначениху цьому пункті строків працівник має право перенести
відпустку на інший термін. Графіки відпусток погоджуються з профспілковим комітетомі
складаютьсяз чітким визначенням терміну початку і закінчення відпустки, робочого року,
за який надається відпустка.

5.15. Профспілковий комітет зобов'язується:

- здійснювати контрольза забезпеченням установлених режимів та відпочинку;

- забезпечуватизахист законних правтаінтересів працівників.

5.16. Сторони домовилися встановити у спортивній школі 5-денний робочий тиждень із
двома вихідними днями.

5.17. У випадку зміни організації праці забороняється скорочення працівників протягом
дії Колективного Договору.

5.18. Директор не може бути звільненийз посадибез згоди зборів колективу ДЮСШ.

5.19. Забезпечити повну зайнятість працівників згідно укладених трудових договорів,а у
випадку простоїв не з вини працівників, оплату проводити в розмірі середньомісячної
заробітної плати.

5.20. Не вивільняти жодного працівника, який є членом профспілки, без попередньої згоди
Профспілкового комітету у випадку і порядку, встановлених чинним законодавством.

5.21. Не розривати трудовийдоговірз ініціативи роботодавця з працівником, перед якими
не погашена заборгованість із заробітної плати та інших виплат.

5.22. У разі виникнення причин економічного, структурного чи аналогічного характеру
або у зв'язку з реорганізацією, через які неминучі вивільнення працівників з ініціативи

адміністрації, проводитиїх лишеза умови письмового повідомлення профспілкової
сторони,не пізніше, як за два місяці до запланованих звільнень.

МІ. ОПЛАТА ПРАЦІ

6.1. Директор зобов'язується проводити оплату праці, встановлення форми, системи,
обсягів заробітноїпраціта іншихвидів трудових виплат, доплат, надбавок, премій та інше

проводити у відповідності до чинного законодавства та нормативних документів,



Положення про преміювання, іншими документами - додатками до Колективного
Договору та погодження з Профспілковим комітетом.

6.2. Виплатазаробітної плати проводиться двічі на місяць: аванс 13 числа; заробітна плата
- 28 числа кожного місяця. Відповідно доч.!1 ст. 115 КЗпП України, «заробітна плата

виплачується працівникам регулярнов робочі дні у строки, встановлені Колективним
Договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує
шістнадцяти календарних днів».

6.3. Здійснювати оплату праці на основі тарифної системиі схеми посадових окладів з

дотриманням міжкваліфікаційних співвідношень розмірів основної заробітної плати.
6.4. Виплачувати заробітну плату в першочерговому порядку перед іншими платежами.

6.5. Забезпечити виплату заробітної плати та відпускних працівникам, що йдуть у
відпустку,не пізніше, ніжза 3 дні до її початку.

6.6. Час простою не з вини працівника оплачувати в розмірі не меншому ніждві третини
тарифноїставки встановленого працівникові розряду (окладу).

6.7. Проводити індексацію заробітної платив порядку, установленому чинним
законодавством таза наявності коштів фонду заробітної плати.

6.8. Здійснювати оплату відряджень працівникам, які направляютьсяна змагання, на
курси підвищення кваліфікації, службові поїздки тощоу розмірі, передбаченому чинним
законодавством.

6.9. Про нові умови оплати праціабо зміну чинних умову бік погіршення директор
повідомляє працівників не пізнішеяк за 2 місяці до їх запровадження, заздалегідь
погодивши своє рішення з профкомом.

6.10. Голова профспілкового комітету зобов'язується:

- забезпечити контроль за дотриманням чинних нормативних документів з питань оплати
праці, а такожза правильним визначенням матеріальної допомоги вразі тимчасової
непрацездатності, вихідної допомоги, відпускних тощо;

- звертатися до судуіз заявою про захист прав працівників із повідомленням щодо
порушення законодавства про працю.

6.11. Директор за погодженням з профспілковим комітетом встановлює надбавки та
доплати до посадових окладів (тарифних ставок) працівників спортивної школи.

Надбавки:

- за високі досягнення у праці - до 5096 посадового окладу (ставки заробітної плати,
тарифної ставки);

- за складність і напруженість у роботі -- до 5096 посадового окладу (ставки
заробітної плати, тарифної ставки).

Доплати:

- за суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування або
збільшення обсягу виконуваних робіт - у розмірі до 5095 посадового окладу
(тарифної ставки) і визначаються наявністю економії за тарифними ставкамиі



окладами, які виплачуються за умови дотримання нормативної чисельності

працівників;
- за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника -- до 5096 посадового

окладу (тарифної ставки) відсутнього працівника;
- за роботу в нічний час - 4095 посадового окладу;
- за використання в роботі дизинфікуючих засобів, а також працівникам, які зайняті

прибиранням туалетів, - у розмірі 1096 посадового (місячного окладу).

6.12. Преміювання працівників спортивної школи проводиться:

- за результатами проведених заходів, спрямованих на підтримкуі розвиток іміджу,
ділової репутації ДЮСШ (сумлінне та якісне виконання поставлених керівництвом
завданьі доручень; сумлінне виконання своїх посадових обов'зків, ініціатива і творчість у
роботі; постійне самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації;

- за підсумками роботита з нагоди ювілейних дат, державних, професійних та релігійних
свят - у розмірі не меншомуза місячний оклад;

- у зв'язку з економією фонду заробітної плати - премія за підсумками року в розмірі
місячної заробітної плати.

6.13. Премії максимальнимирозмірами не обмежуються. Установлення розміру премій та
їх надання працівникам спортивної школи здійснюється за спільним поданням керівників
структурних підрозділів та голови профспілкового комітету.

6.14. Премії надаються працівникам, які не мали протягом року дисциплінарних стягнень.
6.15. Премії виплачуютьсявідповідно до Положення про преміювання працівників
ДЮСШ «Колос» Барської міської ради, розробленого відповідно до наказу
Мінмолодьспорту України Ме2097 від 23.09.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці
працівників бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту». Цим
Положенням до працівників спортивної школи можутьтакож застосовуватись такі види
заохочень:

- оголошення подяки;

- нагородження грамотою, дипломом;

- виплата систематичних та одноразових премій;

- розміщення фото на районній Дошці пошани.

6.16. Преміювання проводиться за результатами роботи з урахуванням якостіїї
виконання, особистого внеску в загальні результати та ініціативи кожного працівника. На
створення річного фонду преміювання спрямовуються кошти в розмірі місячного фонду
оплати працізгідно зі штатним розписом,а також економією кошторисних видатків на
утримання в межах наявних коштів на оплату праці. Розрахунок премії здійснює бухтерія
ДЮСШ згідноз наказом директора.

6.17. Премії не виплачуються працівникам під час тимчасової непрацездатності (відпустка
у зв'язкуз вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку). Премії також не виплачуються тим працівникам, які допускаютьгрубі
порушення трудової дисципліни, мають стягнення.



6.18. Виплата премії проводиться бухгалтерією ДЮСШ разом з виплатою заробітної

плати.

6.19. За рахунок власних коштів проводиться:

- преміювання працівників спортивної школиза зразкове виконання службових
обов'язків, активну участь у громадськомужитті колективу при досягненні пенсійного

віку, згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне

страхування», у розмірі посадового окладу;

- надання матеріальної допомоги працівникам ДЮСШу зв'язку з важким матеріальним
становищем у разі наявності заяви відповідного змісту.

6.20. За наявності економії затвердженого фонду оплати праці працівникам ДЮСШ
надається одноразова грошова винагорода в розмірі місячної заробітної плати до
державних, професійних та релігійних свят; за активну участь у громадському житті;
профспілковій роботі та інших заходах.
6.21. Економія фондузаробітної плати, що утворилася у спортивній школі, направляється
на виплату матеріальної допомоги, премійі надбавок до зарплати працівникам.

6.22. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановлені в
Колективному Договорі оплати праці.

УП. ОХОРОНА ПРАЦІ

7.1. З метою створення та безпечних умов праці у спортивній установі адміністрація
зобов'язується:

- забезпечити ефективну роботу служби охоронипраці;
- розробити за погодженням з профспілковим комітетомі забезпечити виконання
комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці,
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого
травматизму та професійних захворювань.

7.2. При прийнятті на роботу ознайомлювати працівника під розписку з Колдоговором,
умовамипраці.
7.3. Працівники маютьправо відмовитися від дорученої роботи, при якій створюється
ситуація, небезпечна для їхнього життяі здоров'я, якщо такі умови прямо не передбачені
трудовими договорами,а також для життяі здоров'я інших людей і навколишнього
середовища.

7.4. Проводити навчанняі перевірку знань з охорони праці працівників як того вимагає
Закон України «Про охорону праці».
7.5. Не допускати до роботи працівників, які без поважних причин ухиляються від
проходження обов'язкового медичного огляду.

7.6. Створити комісію з питань охоронипраці. Сприяти
її

роботі відповідно про
положення пронеї.
7.7.Виплачуватиза рахунок коштів комунального закладу одноразову матеріальну
допомогу працівнику, який отримав виробничу травму при виконання ним трудових
обов'язків.



7.8.працівники спортивної школи зобов'язуються:

- вивчати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці;

- проходити у встановленому порядку медичний огляд;
- своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення небезпечних та
аварійних ситуацій на робочому місці, особисто вживати посильних заходів щодоїх
запобігання та усунення;

- дбайливо та раціонально використовувати майно комунального закладу, не допускати
його пошкодження чи знищення.

МП, ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА

8.1. Забезпечувати рівні права і можливості для жінок на рівні чоловіків у
працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації.
8.2. Забезпечувати рівні можливості жінок та рівноцінну винагороду за однаковузчоловіками працю.

8.3. Не використовувати жіночу працю на важкихроботах.
8.4. Встановити (по можливості) зменшену тривалість робочого дня (на одну годину на
тиждень) із збереженням заробітноїплати для жінок, які виховують двох і більше дітей
віком до 14 років.

ІХ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУТА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Адміністрація та профспілковийкомітет в рівній мірі несуть відповідальність за
виконання умов Колективного договору, зобов'язуються приймативсі необхідні заходи
для їх виконання.

9.2. Контроль за виконанням Договору здійснюється діючою двосторонньою комісією.
Комісія збирається при необхідності, але не рідше одного разу на квартал для розгляду
питань, пов'язаних з виконанням Договору. До складу комісії від адміністрації входять
директор тайого заступникі головний бухгалтер,а від профспілкового комітету -- голова
профкому,його заступник та секретар.

9.3. У комунальному закладі діє комісія з трудових спорів, яка обирається на зборах
трудового колективу на термін дії Колективного договору.

9.4, У разі порушення чи невиконаннязобов'язань Договору з вини конкретної посадової
особи, вона несе відповідальність згідно чинного законодавства.

9.5. Колективний договір підписаний у двох примірниках, які зберігаються у кожної із
сторін і мають однакову юридичну силу.
Колектвний договір підписали:

Голова

профспілкового комітету

2 о РОГАЧСІ.
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ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

Комунального закладу «ДЮСШ «Колос» Барської міської ради

1. Загальні положення
11. У ДЮСШ «Колос» трудова дисципліна грунтується на свідомомуі сумлінному

виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою
організації ефективної праці та робочого процесу.

1.2. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання1 заохочення до
сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи
дисциплінарного впливу.

1.3. Усі питання, пов'язані із застосуванням Правил внутрішнього трудового
розпорядку ДЮСТ «Колос», вирішує директор спортивної школи в межах
наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним
законодавством і цими Правилами спільно або погодженням із головою

профспілкового комітету.

2. Порядок прийманняі звільнення працівників
2.1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені

законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх
здібностей.

2.2. При прийманніна роботу від особи, що працевлаштовується:
- подання трудової книжки, оформленоїу встановленому порядку;
- пред'явлення паспорта, диплома, або іншого документа про освіту чи
професійну підготовку (військовозобов'язані -- військовий квиток).

2.3. Під час працевлаштування забороняється вимагативід осіб, , які поступають
на роботу, відомості про їхню партійну та національну приналежність, походження та
документи, подання яких непередбачене законодавством.

2.4. Прийняття на роботу оформлюється наказом директора, який оголошується
працівнику під розписку.

2.5. На тих, хто працюєза сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним
місцем роботи.



2.6. Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про

порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою спільним наказом
Мінпраці, Мін'юсту І Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня
1993 року Мо58. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності.

2.1. Приймаючи працівника на роботу директор зобов'язаний:

а) роз'яснити працівникові його правата обов'язки, наявність на робочому місці, де він
буде працювати;

б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та
колективним договором;

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи
засобами;

г) проінструктувати працівника з правил техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни
праці та протипожежної охорони.

2.8. Припинення трудових відносин може мати місце лише напідставах,
передбачених чинним законодавством.

2.9. Припинення трудових відносин оформляється наказом директора.

2.10. Директор зобов'язаний у день звільнення видати працівникові належно
оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок згідно з чинним законодавством.
Записи про причинизвільнення у трудовій книжці повинні проводитися відповідно до
формулювань чинного законодавстваіз посиланням на відповідний пункт чи статтю
закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

3. Основні права та обов'язки працівників

3.1. Працівники мають право на:
- захист професійної честіта гідності;

- вільний вибір форм, методів та засобів роботи;

- участь у громадському самоврядування;

- користування подовженою оплачуваною відпусткою;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку.

3.2. Працівники зобов'язані:
- сумлінно виконувати положення ДЮСШ і правила внутрішнього трудового розпорядку,
дотримуватися дисципліни праці;

- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії,
протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

- берегти обладнання та інвентар.

3.3. Коло обов'язків, що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю,
кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями,
затвердженими в установленому порядку.



4. Основні обов'язки директора

4.1. Директор зобов'язаний:

- забезпечити необхідніорганізаційні та економічні умови для працівників комунального
закладувідповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації.;

- визначити працівникам робочі місця, своєчасно забезпечувати необхідними засобами
роботи;

- укладати і розривати трудові відносиниз працівниками відповідно до чинного
законодавства;

- видавати заробітну плату працівникам у встановлені строки; надавати відпустки
працівникам відповідно до графіка відпусток;

- забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання
всіх робочих місць; створювати здорові та безпечні умови праці;

- дотримуватися чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо
вдосконалення управління, зміцнення трудової дисципліни;

- дотримуватися умов колективного договору.
5. Робочий час і його використання

5.1. Для працівників запроваджується п'ятиденний робочий тижденьіз двома вихідними
днями.

5.2. Розпорядок роботи для працівників такий:

- початок роботи- 8.00;

- перерва для відпочинку та харчування- з 13.00 до 14.00;

- закінчення роботи- 17.15 (п'ятниця-- 16.00).

5.3. Для тренерсько-викладацького складу тривалість робочого дня регламентується
розкладомнавчально-тренувальних занять.
5.4. Робота за сумісництвом повинна виконуватисяу вільний від основної роботи час.
5.5. Графік надання щорічних відпусток погоджується з головою профспілкового комітету
і складається на кожен календарний рік.
Надання відпустки директору оформляється розпорядженням міського голови. Всім
іншим працівникам- згідно наказів директора.

Щорічнувідпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої
тривалостіза умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14

календарних днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку,
установленому чинним законодавством.

Забороняється ненадання відпустки протягом двох років підряд.

6. Заохочення тауспіхи в роботі

6.1. За зразкове виконання посадових обов'язків, тривалу і бездоганну роботу таза інші
досягнення в роботі можуть застосовуватися заохочення, передбачені цими правилами.



6.2. За досягнення високих результатів у спортивній галузі працівники представляються
до нагородження державними нагородами, присвоєнням почесних звань. Відзначення
державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального

заохочення.

6.3. Заохочення оголошуютьсяв наказі, доводятьсядовідома всього колективуізаносяться до трудової книжки працівника.

7. Стягнення за порушення трудової дисципліни

74. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано одиніз
таких засобів стягнення:

- догана;

- звільнення.

Звільнення, як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно допп.3,4, 7, 8

ст. 40, ст. 41 Кодексу законів про працю України.

7.2. До застосування дисциплінарного стягнення директор повинен зажадативід
порушника трудової дисципліни письмове пояснення. У випадку відмови працівника дати
письмові пояснення складається відповідний акт.
Дисциплінарні стягнення застосовуються директором безпосередньо після виявлення
проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу хвороби
працівника або перебування йогоу відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шестимісяців з дня вчинення
вчинку.

7.3. Дисциплінарне стягнення оголошуєтьсявнаказіі повідомляється працівникові під
розписку.

7.4. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і проявив себе
як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

7.5. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівників не
заохочуються.

7.6. Директор має право замість накладення на працівника дисциплінарного стягнення,
передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу
або його органу.

Протокол профспілкових зборів Ло2 від 29 грудня 2021 року.
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ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

ДЮСІЙ «Колос»Голова профкому

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання працівників ДЮСШ «Колос»

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве

самоврядуванняв Україні», «Про оплату праці», Кодексу Законів про Працю
України, Наказу Міністерства молоді та спорту Українивід 23.09.2005р. Ме2097

«Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ,
закладівта організацій галузі фізичної культуриі спорту».

1.2. Дія цього Положення поширюєтьсяна всіх працівників ДЮСШ «Колос»та є
обов'язковим до виконання.

1.3. Фонд преміювання утворюється в межах коштів , передбачених на
преміювання у кошторисіта економії коштів на оплату праці.

2. Показники преміювання та розмір премії
2.1. Преміювання працівників здійснюється відповідно до їх особистого внеску в

загальні результати роботи.
2.2. Працівникам можуть виплачуватися такі види премій:

- щомісячна премія;
-  щоквартальна премія;
- одноразова премія;
-|премія з нагоди ювілейних дат, державних, професійних свят, за успішну

реалізацію проектів.
2.3. Премії можуть бути встановленіу таких розмірах:

-  увідсотках до посадового окладу;
-  урозмірі середньомісячної зарплати;
- у фіксованій грошовій сумі;
- у певній кількості посадових окладів.

Конкретний розмір премії працівникам визначається наказом директора «ДЮСШ
«Колос». Максимальний розмір премії працівникам не обмежується.
Для цілей цього Положення встановлюються наступні ювілейнідати: 30, 40, 50, 60
років.
2.4. Для визначення розміру премії працівникам враховуються такі показники:



своєчасне та якісне виконання поставлених керівництвом завдань і доручень;
сумлінне виконання своїх посадових обов'язків, ініціативаі творчість у роботі;
постійне самовдосконалення, підвищення професійної класифікації;
розробка грандів, реалізація проектів, інтенсивність умов праці.
2.5.Працівникам, які звільнилися в місяці, за який провадиться преміювання, премії

не виплачуютьсяза винятком працівників, які вийшли не пенсію, звільнилися за
станом здоров'я.

3. Порядок преміювання
3.1. Преміювання директора здійснюється напідставі розпорядження міського

голови.
3.2, Преміювання працівників здійснюється згідно наказів директора. Наказом

директора працівнику може бути встановлено як постійну (місячну премію),так
і одноразову премію.

3.3. Бухгалтерією ДЮСШ виплата премій здійснюється на підставі наказів
директора,як правило, у терміни виплати заробітної плати, визначені
Колективним договором.

4. Позбавлення премії
4.1.Розмір премії працівника може бути зменшено за такими підставами:
Невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків та недотримання
вимог посадової інструкції та інших локальних та нормативно-правових
документів;
порушення трудової дисципліни (запізнення на роботу чи передчасне залишення
свого робочого місця без поважної причиничи без дозволу адміністрації,
порушення термінів виконання доручень та завдань, неякісного їх виконання;
порушення правил внутрішнього трудового розпорядку щодо паління та
зловживання алкогольними напоями в робочийчас у службових приміщеннях та на
території адміністративних будівель;
порушення правил техніки безпеки і охорони праці, виробничої санітарії,
недотримання вимог санітарно-епідеміологічного режиму.
4.2.Працівник позбавляється премії за:
повторніабо системні порушення, передбачені п.4.1. Положення;
недотримання трудової дисципліни (прогул, поява на робочому місці в стані
алкогольного, наркотичного сп'яніння, порушення встановленого режиму
роботи)та інші грубі порушення Правил трудового розпорядку;
недотримання антикорупційного законодавства;
подачу недостовірної інформації, порушення термінів подання інформації на
запити різних установ, організацій та суб'єктів публічного права порушення
термінів розгляду звернень громадян та клопотань юридичних осіб;
у випадку притягнення до дисциплінарної відповідальності.
4.3. Працівник, якому винесено догану, позбавляється щомісячної премії за

результатами роботи (окрім святкових) строком на дванадцять місяців від дати
реєстрації розпорядження про накладення дисциплінарного стягнення.
Якщо протягом визначеного терміну з дня винесення догани до нього не буде
застосовано нове дисциплінарне стягнення, він вважається таким, що не мав
дисциплінарного стягнення.



Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни, проявив
себе як сумлінний працівникі стягненняз нього зняте директором достроково,
він преміюється на загальних підставах відповідно до норм цього Положення.

5. Прикінцеві положення
5.1. Положення вводитьсяв дію з 01 січня 2022 року.
5.2. Зміни та доповнення до даного Положення вносять у порядку, встановленому

чинним законодавством та внутрішніми організаційно-розпорядчими
документами.

5.3.Відносини, що не врегульовані у цьому Положенні, регулюються чинним
законодавством України.

5.4. Спори з питань преміювання розглядаються у порядку, передбаченому
нормами чинного законодавства.



Додаток до колективного договору ММЗ

ПЕРЕЛІК
посад працівників, для яких встановлюється ненормований робочий день

та тривалість відпустки

Жез/п Посади Кількість днів
1. Тренер-викладач 18 календарнихднів
2, Заступник директора з навчально-тренувальної роботи 7 календарних днів
3. Головний бухгалтер 7 календарних днів
4. Завідуючий господарством 7 календарних днів
5, Секретар 7 календарних днів
6. Бухгалтер (платформа Рголотто) 7 календарних днів
7. Завідуючий спортивним комплексом 4 календарних дні
8.|Адміністратор 4 календарних дні
9. Помічник адміністратора 4 календарних дні
10. Медичний працівник 4 календарнідні
11.|Черговий по спортивній залі 4 календарних дні
12.|Сторож 4 календарних дні
13.|Прибиральниця(к) 4 календарних дні
14.|Підсобний робітник 4 календарних дні

Й5 8 аЗдНницьк з 9зуя.

Голова

профспілкового комітету

-7 РОГАЧС.І.


