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Розділ І
ЗАГАЛЬІ-П ПОЛОЖЕННЯ

М.Колективний договір між директором комунального закладу культури “Апостолівськаміська бібліотека для дітей", в особі Мартусснко Г.В., що уповноважена представляти інтересивласника бібліотеки, з однієї сторони, та головою профспілкового комітету в особіПлотніково'і С.С., яка уповноважена представляти інтереси найманих працівників бібліотеки, зіншої сторони (далі - сторони).
1,2.Цей колективний договір укладено з метою регулювання соціально > економічних ітрудових відносин та узгодження інтересів власника і працівників.1.3.Сторони визнають цей договір нормативно * правовим актом і зобов”язуютьсявиконувати встановлені у ньому норми. умови і домовленості.Жодна зі сторін не може в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюютьнорми і положення даного колдоговору або припинити його виконання.І.4. Колективний договір укладено на 2019 й 2023 роки, набирає чинності з дня підписанняйого сторонами і діє до укладення нового.15. Зміни і доповнення до цього договору вносяться в обов'язковому порядку у зв'язку іззмінами чинного законодавства, Генеральної, Регіональної угод, Галузевої угоди між управліннямкультури і туризму Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпропетровськоюобласною профспілковою організацією працівниктв державних установ, а також за ініціативою
1.6. Директор бібліотеки протягом 5 днтв після підписання цього договору подає його наповідомнуреєстрацію до Виконкому Апостолівської міської ради.Протягом 3 днів після реєстрац забезпечує тиражування договору і доведення йогозмісту до всіх працівників бібліотеки.
Протягом усього терміну дії забезпечує ознайомлення під розписку щойно прийнятихпрацівників.

Розділ П
ВИРОБНИЧО» ТРУДОВІ ВІДНОСІ/ПШ

Адміністрація зобов,язується:
2.1.Щорічно розробляти і приймати за погодженням із головою профспілкового комітетуПрограму соціально - економічного розвитку бібліотеки,22. Відповідно до місячних виробничих планів своєчасно та в повному обсязізабезпечувати працівників матеріально > технічними ресурсами, необхідними для виконаннятрудових завдань, норм праці та створення належних умов праці.23. Щоквартально інформувати трудовий колектив про фінансово-економічну діяльністьбібліотеки і її найближчі перспективи.
Організувати збір та розгляд пропозицій із питань поліпшення роботи бібліотеки,підвищення ефективності виробництва та оптимізації виробничих витрат, інформувати профспілкупро результати їх розгляду та вжиті заходи.2.4. Не допускати зміни форми власності, перепрофілювання та ліквідації бібліотеки беззгоди ПК.
25. Гарантувати додержання прав та інтересів працівників, які звільняються у зв'язку іззміною організації або форми власності, зокрема щодо: порядку звільнення. виплати вихідноїдопомоги, гарантії працевлаштування, інших пільг, компенсацій таким працівникам.Профспілковий комітет зобов'язується:2.б. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни у трудових колективах.2.5. Брати участь у розробленні бізнес * плану бібліотеки, плану соціально * економічногорозвитку.
27. Утримуватися від організації страйків за умови виконання стороною адміністраціїзобов'язань та положень договору, а також під час проведення попередніх переговорів тапримирних процедур щодо врегулювання спірних питань,



Сторони зобов,язуються:
248. Оперативно вживати заходів до усунення передумов виникнення колективних

трудових спорів (конфліктів), у разі їх никнення прагнути до врегулювання спору без зупинки
бібліотеки шляхом примирних процедур у порядку, визначеному чинним законодавством.

29. Забезпечувати участь уповноважених представників сторін у виробничих нарадах
бібліотеки з питань захисту трудових, соціально-економічних прав працівників.

Розділ ІПТРУДОВІ ВІДНОСИНИ. РЕЖИЬ/і ПРАЦІ [ ВІДПОЧИНКУАдміністрація зобов'язуєтЬся:З.І. Трудові відносини регулювати у відповідності з чинним законодавством.
Генеральною, галузевою, регіональною угодами та даним колективним договором.

3.2. Поновлювати у разі необхідності посадові інструкції для всіх категорій працівників.
приводячи їх у відповідність із кваліфікаційними характсристиками та доводити їх до відома
працівників.

Не вимагати від працівників роботи яка не обумов: 'інструкцією.
33. Не розривати трудові договори з працівниками у разі зміни підпорядкованості чи

втаеника бібліотеки, її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), крім
визначених законодавством випадків (пп, 3,4,6,7,8, ст, 40 та ст. 41 КЗпП), а також випадків
скорочення чисельності або штату працівників п.] ч. 1 ст. 40 КЗпП.ЗА. Забезпечити дотримання встановленої законодавством тривалості робочого тижня
(ст.50 КЗпП України « 40 годин).

Організовувати роботу надурочно ще у виняткових випадках передбачених чинним
лиізаконодавством (ст.б2 КЗпП) за попереднім погодженням із профкомом та з дотриманням вимог

(163 та ст.б5 КЗпП України.
3.5. У бібліотеці встановлюється такий пвсі працівники: початок роботи 800, закінчення

оджуютыя з профспілковим комітетом, (додаткиМ 1, 2)
'

для категорій або
ч,5-і= ::о5 *:: (1;55.::= ”а (: от0-;= % З] 57“ ;,пі5.3.7. За погодженням із профспілковимюбочого часу 38 годин на тиждень із збереженнярших трудових прав для працівників:,іваліда. здійснюють

ґвалідів.
18. Встановити гарантовану тривалість основної щорічної відпустки 24 дні. Надавати

юрічні відпуСТки виключно у літні місяці ( червень > серпень). Надання відпустки у інші місяці
внешне лише у разі виникнення особливих обставин (санаторно-курортне лікування та і.)

ВдатокНа 3).
!

39. Надавати додаткові відпустки:3.9.1.Працівникам із ненормованим робочим днемідо Галузевої угоди між управлінням культури і ту[іністрації та Дніпропетровською обласноюванних установ та Положенням "Про порядок

скорочену тривалість
свідпрацьований час тадо 6 років або дитину-відповідно до медичного висновку, для

м заробітної плати за нжінок. які мають 2>х дітей вікомдогляд за хворим членом сім“ї

тривалістю до 7 днів згідно з додаткомризму Дніпропетровської обласної державноїпрофспілковою організацією працівників

оплачувані відпустки узьких родичів, шлюбу працівника чи
3



го дітей, проводів на військову службу (батькам). 1 день -“и яких ідуть ] вересня у 1-3 класи. або с випускникамбочийдень.
3.10, Спільно з профспілковим комітети розробляти. затверд:адових інструкцій. ознайомлювати з ними працівникі .Голова профспілкового комітету зобов,язуєтьси:3.12. Забезпечити дотримання працівниками підприємства трудової та виробничої:ципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку. своєчасного іпоряджень роботодавця, трудових та функціональних обов”язків.3.13. Здійснювати контроль за виконанням положень цього розділу, своєчасністюсення записів до трудових книжок, виданням наказів про прийняття, звільнення, переведення нату роботу, зміни режиму праці і відпочинку та ознайомлення з цими наказами працівників.3.14. Разом із адміністрацією брати участь у розробці Правил внутрішнього розпорядку,ріків режиму роботи, відпусток. Давати згоду на запровадження підсумованого обліку робочогоу. проведення надурочних робіт. робіт у вихідні, святкові дні. Розглядати на нарадах питаннязових відносин, режиму праці і відпочинку.

день народження працівника, жінкам.
и шкіл. якщо ці дні припадають на

*увати Та ВНОСИТИ зміни ДО

ТОЧНОГО ВИКОНЗННЯ

3.15. Розглядати обґрунтоване письмове подання сторони роботодавця про розірваннятового договору з працівником у випадках. передбачених законодавством.Повідомити сторону адміністрації про прийняття рішення у письмовій формі в триденнийІк після його прийняття.
316. Надавати членам колективу, правову допомогу та консультації із чинногонодавства, відстоювати їх права у відносинах із роботодавцем у судових органах.

Розділ ІУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ, ПІДГОТОВКА КАДРІВ

441. Забезпечити виконання заходів Програми соціально-економічного розвиткуотеки, спрямованих на забезпечення продуктивності зайнятості працівників.42. Не допускати масових звільнень працівників (понад ]0 % загальної чисельностіівників). При необхідності 'т'х вивільнення розробляти та запроваджувати узгоджену зспілковим комітетом програму працевлаштування і соціальної підтримки таких працівників.У разі виникнення об>єктивних причин (технологічного. структурного характеру,“анізацією, зміною форм власності), через які неминучі вивільнення працівників із ініціативиіістраціі', проводити і' лише за умови письмового повідомлення профспілковим комітетом неце як за 3 місяці до неминучих звільнень, про причини і терміни вивільнення кількості таарії працівників, що підлягають скороченню.Здійснювати звільнення з підстав, зазначених у п. 1 ч.1 ст.40 КЗпП, лише у випадках, якщоктиво перевести працівника за його згодою, на іншу роботу.43. Здійснювати прийом на роботу нових працівників тільки за умови забезпеченнязайнятості працюючих.
4.4. Забезпечувати протягом року переважне право на працевлаштування працівників,.нених із підприємства на підставі п.] ст.40 КЗпП України.4.5. Не розривати трудовий договір із ініціативи директора з працівниками, перед якими*ашена заборгованість із заробітної плати та інших виплатах. що здійснюються за чинним>давством.
4.6. Працівникам, які [підлягаютьвивільн

гги на пошуки нового місця роботи.
Профспілковий комітет зобов9язусться:4]. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів із питань'в зайнятості. використанням і завантаженням робочих місць.48. Разом із роботодавцем вживати заходів по розширенню обсягів послуг ізрвування населення, а відповідно і збереження та створення додаткових робочих місць.49. Питання зайнятості розглядати на засіданні трудового колективу.

енню надавати ] день на тиждень зі збереженням



4.10. При загрозі масових звільнень працівників ініціювати проведення спільних
консультацій із директором з проблем зайнятості та з метою вживання заходів щодо запобігання
звільненню чи зведення і'х кількості до мінімуму, або пом якшення наслідків звільнення.

Давати згоду на вивільнення працівників лише після використання всіх можливостей для
збереження трудових відносин.

Розділ УОПЛАТАПРАЦІ. ЗАХИСТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ.НОРМУВАННЯПРАЦІ
Сторони домовилися:
5.1. Фонд оплати праці установи сформувати в межах бюджетних коштів, виділених на

оплату праці.
52, Форми і системи оплати праці, тарифні сітки, схеми посадових окладів, премій,

винагород та інших заохочувальних компенсаційних і гарантійних виплат встановити зугодами, Положенням про оплату праці (додатокМ 7).5.3. Встановити з 1 січня 2019 року мінімальну гарантовану тарифну ставку робітника,
який виконує просту роботу, що не вимагає кваліфікації, у розмірі Щ грн, за повністю
відпрацьованиймісяць.

5.4. Встановити з 1 січня 2019 року мінімальні гарантовані розміри посадових окладів
керівників і спеціалістів установи згідно з додатком до Галузевої угоди між Управліннямкультури

і туризму Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпропетровською обласною
профспілковоюорганізацією працівників державних установ ,

55, Після перегляду розмірів мінімальної зарплати. мінімальних гарантованих тарифних
ставок, посадових окладів на державному, галузевому рівні своєчасно внести відповідні зміни до
даного договору та Положення про оплату праці.5.6. У відповідності з додатком М92 до Галузевої угоди між Управлінням культури і

туризму Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпропетровською обласною
профспілковою організацією працівників державних установ встановлювати доплати і надбавки до
тарифних ставок і посадових окладів (додатокМ 8).57, Виплату заробітної плати проводити згідно законодавства двічі на місяць: 16 аванс та
01 остаточний розрахунок за місяць5.8. 13 метою посилення матеріальної зацікавленості працівників установи щодо
підвищення ефективності та якості робіт, застосовувати матеріальне заохочення, преміювання,59. Здійснювати тарифікацію робіт та присвоєння кваліфікаційних розрядів працівникам
згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій прашвників (випуск 81 "Культура та
мистецтво"), затверджених наказом Міністерства культури 1 мистецтв України 14.04.2000М 168.

(додатокМЮ).
Встановлювати кваліфікаційні розряди за результатами атестації працівників відповідно

до наказу Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 ”944 ”Про затвердження
Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів
культури”.

Голова профспілкового комітету зобов,язується:5411. Представляти і захищати на всіх рівнях управління інтереси працівників бібліотеки у

сфері оплати праці

у. Проводити перевірки нарахування працівникам заробітної плати, доплат, надбавок,

“

их заохочуваних виплат на предмет і'х відповідності умовам даного Договору.
5.14. При порушеннт, ігноруванні керівництвом чинного законодавства про оплату праці,
вому використанні коштів, призначених для виплати заробітної плати, ініціювати його
ення до відповідальності згідно чинного законодавства.



Розділ УІ
ОХОРОНА ГЕРАЦІ

Згідно з Законом України ”Про охорону праці” та наказу Міністерства надзвичайнихситуацій України від 12,12.2012”91398 "Про затвердження Правил охорони праці для працівниківбібліотек“ директор визнає, що створення здорових і безпечних умов праці і відпочинкупрацюючим є пріоритетним його обов”язком і він несе за це відповідальність у відповідності зчинним законодавством.
Адміністрація зобов'язується:

6.1. Забезпечити витрати на охорону праці не менше О.5% від фонду оплати праці запопередній рік згідно Закону України “Про внесення змін до статей 19 та 43 Закону України "Проохорону праці”.

62. Щорічно розробляти та своєчасно виконувати Комплексні заходи по досягненнювстановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого побуту, створення безпечних інешкідливихумов праці., підвищення існуючого рівня охорони праці, виділивши на ці ціліЩ грн.(додаток ”91 1).
6.3. При прийняті на роботу ознайомлювати працівника під розписку з умовами праці танаявністю на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, їх можливим впливомна здоров'я, а також правами і пільгами за роботу в таких умовах.б.4. Щоквартально проводити аналіз причин виробничого травматизму і реалізуватизапобіжні заходи від нещасних випадків та захворювань на виробництві,65. Забезпечити суворе дотримання працівниками вимог Закону України "Про охоронупраці", наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12.12.2012 М91398 "Прозатвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек" та інших нормативних актів.66. Своєчасно забезпечувати працівників відповідно з нормами спецодягом та іншимизасобами індивідуального захисту відповідно до га'тузсвих норм, а також миточимизнешкоджувальними засобами та виділити на ці цілі 130 грн. (додатокМП, 13)67, Організувати безоплатне проведення медичних оглядів працівників та забезпечитивиконання висновків медкомісії за результатами огляду працівників.
6.8, Не допускати працівників підприємства (у т.ч. за їхньою згодою) до роботи, яка і'мпротипоказана за результатами медогляду, висновків ЛКК, МСЕК. Забезпечити їхпрацевлаштування згідно медичних рекомендацій.
6.9. Забезпечити додержання чистоти і виконання санітарно-гігієнічних норм в установі.6.10. У цілях поліпшення умов праці жінок реалізувати наступні заходи:а) не допускати жінок до важкої праці;
6) не допускати жінок до підйому і переносу вантажу. вага якого перевищує граничноприпустимінорми (до 15 кг).
6.11. Встановлення нормальних взаємовідносин із Фондом соціального страхування віднещасних випадків та його виконавчими органами.
6.12. Забезпечити повне, якісне і об'єктивнс розслідування нещасних випадків навиробництві, установлення істини, технічних та організаційних причин цих випадків, недопущеннябезпідставного звинувачення потерпілих, що призводить до незаконного позбавлення їх частиниодноразової допомоги та порушення інших прав на соціальний захист передбаченихзаконодавством.
6.13. Забезпечити невідкладну передачу до Фонду необхідних матеріалів про нещаснівипадки та надання допомоги потерпілим працівникам в одержанні усіх страхових виплат і видівсоціальної допомоги згідно з законодавством.
6.14. Забезпечити своєчасну і повну сплату установою внесків на соціальне страхування віднещасних випадків до Фонду тощо.
6.15. Відшкодувати робітнику збиток. завданий йому катіцтвом або іншим ушкодженнямздоров'я, пов”язаним із виконанням трудових зобов”язань, у повному розмірі втраченого заробітку,а також виплати потерпілому (членам родини і утриманцям потерпілого) разової допомоги. Якшозгідно медичного посвідчення у потерпілого встановлена стійка втрата працездатності> цядопомога не повинна бути менша, ніж сума, визначена з розрахунку середньомісячното заробітку

6



Є-+-фт- .

за кожний відсоток втрати ним професійної працездатності. У випадку смерті потерпілого розмірразової допомоги повинен бути не менш п'ятирічного заробітку працівника, крім того, не меншрічного заробітку на кожного утриманця померлого, а також його дитині, яка народилась післяйого смерті згідно діючого законодавства (додатокМИ, 15).
6.16. Якщо нещасний випадок було вчинено внаслідок невиконання потерпілим вимогтехніки безпеки, нормативних актів про охорону праці, розмір разової допомоги може бути, зменшений тільки за порядком, котрий визначається трудовим колективом підприємства, але небільше 50% (додаток На 16, 17).
6.17. Відтпкодуватипотерпілим, що втратили працездатність у зв”язку з нещасним випадкомна виробництві, збитки на лікування, протезування, по догляду за ними і інші види мсдичної ісоціальної допомоги згідно медичного висновку, який видано згідно встановленого порядку. |618. За робітниками, що втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком навиробництві, зберігати місце роботи і середню заробітну плату на весь період до відновленняпрацездатності бсз визначення їх у встановленому порядку інвалідами. У випадку неможливостівиконання потерпілим попередньої роботи забезпечити його перепідготовку і працевлаштування,встановитипільгові умови і режим роботи,
6.19. Забезпечити проведення первинного й періодичного медичного огляду робітників.

' Згідно заключного акту про проведення медоглядів здійснювати оздоровчі та профілактичні заходиз охорони здоров'я працівників.
6.20. За порушення Закону і нормативних актів із охорони праці притягати працівників додисциплінарної, адміністративної, матеріальної, судової відповідальності згідно ст. 44 ЗаконуУкраїни "Про охорону праці” та інших законодавчих актів.і 6.21. Робітники підприємства зобов'язуються:
- вивчати і виконувати вимоги правил і нормативних актів із охорони праці;- суворо додержуватись правил експлуатації обладнання, норми, правила, стандарти іінструкш з охорони праці і т,п.;і
- застосовувати в разі необхідності засоби індивідуального захисту;- проходити в установленому порядку первинні і псріодичні медичні огляди;- приймати активну участь при створенні безпечних умов праці;
- вносити пропозиції відносно ліквідації можливих аварійних ситуацій на виробництві;- доводити до відома адміністрації про нещасний випадок на виробництві,

.
., Розділ УП

СОШАЛЬЬП/ІИ РОЗВИТОК ТА СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ [ ГАРАНТІЇ
Сторони домовилися спільно формувати. розподіляти кошти на соціальні заходи тавикористовувати їх виходячи з пріоритетів і реальних фінансових можливостей установивідповідно до затвердженого кошторису, у тому числі на виплату грошової компенсаціїпрацівникам на оздоровлення, у зв'язку із наданням щорічної відпустки у розмірі місячногоокладу,
Профспілковий комітет зобов”язуєтьсл:
7.1. Контролювати ефективність використання коштів на соціально-культурні заходи.7.2.Разом із медичними закладами здійснювати аналіз стану хронічних захворювань, облікпрацівників, які потребують лікування у санаторіях і пансіонатах, здійснювати контроль заорганізацією медичного обслуговування працівників та членів їх сімей.73, Сприяти оздоровленню, сімейному відпочинку та лікуванню працівників.

Розділ УПІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ ДІЯЛЬНОСТУ ПЕРВІ/ШНОЇ

ПРОФСГПЛКОВОЇОРГАІ-ПЗАЦІЇТА ЇЇ ВИБОРРП/ІХ ОРГАШВДиректор зобов'язується:
З.], Визнавати профспілковий комітет первинної профспілкової організації повноважнимчиновником інтересів працівників, які працюють у бібліотеці та погоджувати з ним накази та.шт локальні нормативні аКТИЗ питань, ЇЦО Є предметом ЦЬОГО КОПСКТИЕНОГО дОГОВОРУ.



Надавати голові профспілки необхідну інформацію для компетентного ведення переговорів
при розробці і укладенні колективного договору з проблем зайнятості, найму на роботу, оплати,
охорони праці тощо.

82. Надавати профспілковій організації в безкоштовне користування необхідні для її
діяльності приміщення, устаткування, утримувати їх в робочому стані.

83. Згідно з Законом України "Про професійні спілки. їх права та гарантії діяльності" голові
профспілки надані повноваження здійснювати контроль за дотримання трудового законодавства,
перевірятиправильність ведення трудових книжок, використання відпусток, тощо.

8.4. Зберігати за профспілковим активом середню заробітну плату за час ведення
переговорів і спільних засідань із адміністрацією, а також за час перебування на курсах у системі
навчання профспілкового активу та надавати. при потребі. вільний від роботи час до 2-х годин на
тиждень для виконання громадських обов'язків.

85. На час профспілкового навчання працівникам. обраним до складу виборних
профспілкових органів підприємства, установи. орі анізації. надається додаткова відпустка
тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок
роботодавця,

8.6. Бухгалтер ' щомісячно утримувати (при наявності письмових заяв) з працівників і

перераховуватипрофспілковій організації через райком профспілки профспілкові внески протягом
трьох днів після виплати заробітної плати.

8.7. Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної
відповідальності працівників-членів виборних профспілкових органів, допускається лише за
попередньоюзгодою виборного органу, членами якого вони с.

88. Звільнення члснів виборних профспілкових органів. крім додержання загального
порядку допускається лише за наявністю попередньої згоди профспілкової організації, членами
якого вони с, а також вищестоящого виборного органу (райкому. обкому профспілки).

89. Звільнення з ініціативи власника працівників. які обиралися до складу профорганів
бібліотеки, не допускається протягом 2 років після закінчення терміну., на який він обирався, крім
випадків повної ліквідації установи або інших підстав, передбачених чинним законодавством.

Розділ ІХ
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАІ-П-ІЯМ КОЛЕКТИВНОГОДОГОВОРУ

Сторони домовились:
8.1. Визначити осіб, відповідальних за виконання положень Договору, та встановити

термін їх виконання (додаток ПЕШ).
82. Контроль за виконанням Договору здійснює спільна робоча комісія представників

сторін, яка веде переговори щодо його укладення (далі * робоча комісія) (дадаток МЮ).
Результати перевірки оформляються актом.
При здійсненні контролю надавати необхідну для цього інформацію.
В.З.При виявленні порушень виконання колдоговору зацікавлена в їх усунснні сторона

письмово інформує іншу сторону про порушення. У тижневий термін мають бути проведені
консультації і прийняте рішення робочої комісії.

8.4. Хід виконання Договору розглядати щоквартально на спільних засіданнях
представників адміністрат ' і трудового колективу, підсумки за 1-с півріччя і рік в цілому на зборах
Трудовогоколективу.

85. Кожна зі сторін безпосередньо несе відповідальність за виконання взятих зобов”язань.
8.6. У разі порушення чи невиконання зобов”язань із вини конкретного керівника, він несе

відповідальність згідно з чинним законодавством та Статутом установи.
За дорученням сторін та загальних зборів трудового колективу Договір підписали:
Від сторони адміністрації Від сторони трудового колективу
комунального закладу культури голова профспілкового комітету:
“Апостолівська районна бібліотека
для дітей»" директор:

: 22 Мартусенко ГВ, % 22 Плотнікова С.С.


