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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
14]. Цей колективний договір укладається на основі чинного законодавства України.
прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання трудових і соціально-економічних
відносин і узгодження інтересів працівників.
12, Сторонами цього колективного договору є:
Адміністрація Комунального закладу культури («Апостолівськаміська бібліотека» в особі
директора Лимаренко Віри Єлисеївни (далі за текстом - "ашіністрація") та трудовий колектив
Комунального закладу культури «Апостолівська міська бібліотека» в особі голови профспілкового
комітету комунального закладу Мацак Світлани Анатоліївни, яка представляє інтереси
працівників установи і має відповідні повноваження.
13. Сторони визначають повноваження одна одної і зобов'язуються дотримуватися
принципів соціального партнерства:
паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності.
конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення
колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішенні усіх питань соціальноекономічних і трудових відносин.
1.4. Сторони визнають цей колективний договір нормативним актом, на підставі якого
пійснюватиметься регулювання усіх соціально-економічних, виробничих і трудових відносин в
установі протягом усього періоду його дії.
].5. Колдоговір укладений згідно з чинним законодавством, галузевою, угодами.
1.6. Норми і положення цього колективного договору діють безпосередньо. є обов'язковими
для дотримання адміністрацією. його положення розповсюджуються на всіх без випя гку
прашввпків.
1.7. Ашіністрація
зобов'язуються дотримуватися умов і виконувати положення,
сформульовані в даному договорі.
148. Зміни і доповнення до цього колективного договору вносяться у зв'язку зі змінами
чинного законодавства, галузевої угод з питань, що є предметом колективного договору. та за
ініціативою однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди і
вдувати, чинності після схвалення загальними зборами працівників і підписання сторонами.
19. Пропозицґі' кожного із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного
позор)“ сторони розглядають спільно і приймають рішення у місячний строк з дня їх отримання
стороною.
1.10. Сторони зобов'язуються при внесенні змін, доповнень в колективний договір не
пір-путати умов. встановлених працівникам підприємства.
І.]]. При прийомі на роботу адміністрація зобов'язана ознайомити працівника з
пшовором. який діє в установі.
1.12. Даний колективний договір передбачає, що профорганізатор та адміністрація мають
у випадках прийняття ними рішень, які порушують умови колдоговору. внести
(рішення) про усунення цих порушень. Сторони зобов'язуються в тижневий строк
ідати мотивовану відповідь по суті представлення (рішення).
НЗ. При недосягненні згоди з цих питань між адміністрацією і представником
комітету, розбіжності між ними розглядаються в порядку. передбаченому
Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".
І.Н. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу від 11.02.
318 [яку та згідно з їх рішенням набуває чинності з цієї дати.
1.15. Колективний договір укладено на 2018-2020 роки та діє до укладення нового,

'.!)

і

?

і

!

(

;
і

|

!

“)
шиття

”шуги

“цінового

чилі

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УСТАНОВИ.
Адміністрація зобов'язується:
2.14 Забезпечити формування стратегії і прогнозування розвитку установи. підвишсв
ефективності роботи, своєчасність виплати заробітної плати та інших виплаті
2.2. Забезпечити працівників матеріально-технічними ресурсами, необхідними *
виконання функціональних обов'язків, створити належні умови праці.
23. Запровадити систему матеріального та морального стимулювання., дбати :
підвищення ефективності праці, раціонального використання техніки, обладнання. запровадже
нових, більш продуктивних методів роботи. тощо.
2.4. Забезпечувати дотримання працівниками трудової дисципліни та правил внутрішнв
»

грудового розпорядку.

І

Колектив зобов'язується:

[

25. Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, дисципліни. нраі
'
охорони праці і техніки безпеки.
використа
2.6. Забезпечити правильну експлуатацію, збереження та раціональне
здійснення
обладнання, інструментів, техніки і матеріалів. переданих колективу для
функціональних обов'язків.
2.7. Запобігати виникненню колективних трудових спорів. а в разі їх виникнення. прага
їх якнайшвидшого розв'язання.
'

РОЗДІЛ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ.
Адміністрація зобов'язується:
З.І. Рішення про зміни в організації праці. ліквідації. скорочення чисельності або ш
працівників приймати лише після попереднього проведення переговорів (консультац' '
профорганізатором не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів.
[і
32. У разі виникнення необхідності вивільнення працівників на підставі п. ] ст.40
України - немасового характеру:
2 годин
- надавати працівникам з дня попередження їх про звільнення вільний час
тиждень в межах робочого часу для пошуку нової роботи;
обмежень
труд
334 Надавати всім бажаючим можливості працювати без будь-яких
всіх гарантій.
прав працівника, збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та
компенсацій, встановлених цим колекґивним договором.
3.4. Здійснювати прийом на роботу працівників лише у випадках забезпечсння п
1
продуктивної зайнятості працюючих і якщо не прогнозується їх вивільнення на підставі п.
КЗпП України,
35. Забезпечити протягом року переважне право на працевлаштування працівн
вивільненим з бібліотеки на підставі п.] ст. 40 КЗпП України у разі виникнення по
прийняття на роботу працівників аналогічної професії.
36. Жодного працівника не звільняти з роботи з ініціативи начальника без дос
підстав та погодження з представником інтересів працівників колективу.

Представник інтересів працівників зобов'язується:
3.7. Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального за
вивільнюваних працівників
384 Давати згоду на вивільнення лише після використання всіх можливосте
збереження трудових відносин. Використовувати надане законодавством переважне пра
збереження роботи окреьшм категоріям працівників.

пп.-.а

РОЗДІЛ 4. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ. РОБОЧИЙ ЧАС, ЧАС ВІДПОЧИНКУ.
Адміністрація відділу культури зобов'язується:

4.1, Забезпечити тривалість робочого часу не більше 40 годин на тиждень у відповідності із

(150 КЗпП України, 8 годин на день. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість роботи

підвиліеі скорочується на одну годину. Ця норма поширюється на випадки переносу, в установленому
порядку, передсвяткового дня на інший день. щоб об'єднати з найближчим святковим днем.
42. Час початку і закінчення роботи здійснювати у відповідності з Правилами
»бхілними ;
внутрішнього трудового розпорядку, графіками роботи, погодженням з профкомом (додаток
43, Встановити гарантовану тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки для
зя, дбати !
відповідності до ст. 6 Закону України «Про відпустки»
запроваджеі працівників - 24 календарних днів (у
59504/96-ВР від 15.1141996р., зі змінами та доповненнями). Надавати щорічні відпустки виктючно
обставин
)“ літні місяці (червень-серпень) Надання відпустки у інші місяці можтшве за особливих
л внутрішнь
(саваторно-курортна путівка та ін.) ( додатокМІ 2 )
4.4. Для працівників із ненормованим робочим днем встановити додаткову оплачувану
нішу стку тривалістю від 5 до 7 календарних днів відповідно переліку, наведеному у додатку
«згідно листа Міністерства праці та соціальної політики України М! 010-430 від 7.05.2002р.
,ипліни. прав
«Щодо надання працівникам щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці» та
додатком Кві до Галузевої угоди між Міністерством культури України та Центральним комітетом
: використа профспілки працівників культури України 19 від 21.05.2012р.) (додаток3,4)
здійснення
45. Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої
тривалості за умови, що основна безперервна частина відпустки становить не менше
ІНЄННЯ. прагн
14 календарних днів. Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівникам до
кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається
відпустка
4.6. Жінкам, які мають двох або більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда.
надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування
(литкових та неробочих днів.
447. Жінці. яка працює і має статус "одинока мати" надається додаткова оплачувана
>ності або ні
ЩСГШтривалістю 10 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів.
[консультаці]
4.8. Надавати вільні дні із збереженням заробітної плати за заявою працівника з таких
при-ши:
і п,] ет.40 К
- одруження працівника, одруження дітей - 3 календарних Дні:
- працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу чоловіка (дружини) батьків.
час 2 годин
тривалістю 3 дні без урахування часу. необхідного для проїзду до місця поховання та
ти.
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Надавати вільний день із збереженням заробітної плати працівнику в день народження.

49. Відпустка без збереження заробітної плати у випадках, передбачених ст.. 25 Закону
Укрїни "Про відпустки", працівники за його бажанням надається в обов'язковому порядку .
4.10. Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін надається працівнику за
обставинами та з інших причин на термін, обумовлений угодою між працівником та

Шв
піиіпрапією.

том

4.11. Графіки щорічних оплачуваних відпусток затвердяо'вати за погодженням з
інтересів працівників не пізніше 5 січня поточного року.

Представник інтересів працівників зобов'язується:
ві

можливосте
:рсважнс при

4.12. Спільно з комісією по соціальному страхуванню здійснювати оздоровлення
в санаторіях, пансіонатах, будинках відпочинку за кошти працюючих.
4.13. Організовувати оздоровлення дітей в дитячих закладах, активно використовувати для
табір «Зміна» (с. Грушівка. Апостолівського району) за кошти працюючих.
4.14, Контрошовати додержання трудового законодавства і зобов'язань цього колдоговору з
трудових відносин, робочого часу і часу відпочинку.

тиц

"отчий

.-

РОЗДІЛ 5. ОПЛА А І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ.
Адміністрація зобов'язується:

5.1. Оплату праці працівників. здійснювати на підставі Постанови Кабміну ”В 1298 !
серпня 2002 року «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сігки розрі
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ. закладів та окремих галузей бюджетної сі]
(зі змінами), Наказу Міністерства культури На 745 від 18
жовтня 2005 року «Про упорядкуі
умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», Наказу Леб
11.10,2007 року «Про внесення змін до Наказу Міністерства
культури і туризму України На 74
18.10.2005 року». (додаток 5 [
5.2.Форми і системи оплати праці, тарифні сітки, схеми посадових окладів. п]:
винагород та інших заохочувальних компенсаційних і гарантійних виплат встанови
дотриманням норм і гарантій. передбачених чинним законодавством, Галузевою уго,
Положенням про оплату праці (додаток 6,7,8,9 [
53. Встановити доплату і надбавки до тарифних ставок і посадових окладів з
Постанови Кабінету Міністрів України М) 84 від 22.01.2005р. «Про
затвердження Порядку вит
доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» (додаток І 0
5.4. Премія працівникам
нараховується в межах фонду преміювання за факт
відпрацьований час у межах фонду преміювання та фонду економії оплати праці. Здійснк
преміювання працівників в залежності від їх особистого внеску та ділових якостей згіл
"Положенням про преміювання" (додаток ]] 2.
55. Виплачувати заробітну плату згідно із ст. 115 КЗпП України двічі на місяць -14
числа. У разі. коли день зарплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем зароі
плата виплачується напередодні.
5,б. Виплачувати заробітну плату лише у грошовому виражені,
5.7. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників
про загальну
заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави
утримань, суму зарп)
що належить до виплати.
58. Не приймати в односторонньому порядку рішень, які змінюють ВСТЄІНОВАеі
колективному договорі умови оплати праці.
5.9. Забезпечити в установі гласність і
повну прозорість умов оплати праці. порядку ВИ]
доплат, надбавок. премій, винагород, інших заохочувальних і компенсаційних виплат. :: та
інформувати колектив про причини позбавлення окремих працівників цих виплат.
“

4

?

Представник інтересів працівників зобов'язується:
5.10, Здійснювати контроль і сприяти додержанню
трудового законодавства з п
оплати і нормування праці.
5.11. На основі вимог і пропозицій колективів
структурних підрозділів, окр
працівників вносити адміністрації пропозиції по удосконаленню систем і форм оплати п
домагатися їх реалізації.
512. У разі невиконання адміністрацією взятих зобов'язань сфері оплати і
у
пормув
праці, порушувати в установленому поряшсу питання про притягнення винних в
цьому осі
відповідальності, передбаченої нормами чинного законодавства.

РОЗДІЛ 6. ОХОРОНА ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ УСТАНОВИ.
Згідно з наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України На 1398 від
12.1242012р«Про
затвердження правил охорони праці для працівників бібліотек» роботодавець визнає,
що
і
і
створення
безпечних
здорових
М 1298 ві.
являється пріоритетом. його
умов праці відпочинку
ооов язком І він несе за це в1дпов1дальн1сть у втдпов1дност1працюючим
з
чинним
законодавством.
ГК" 13039“;
б.]. Адміністрація зобов'язується:
ЖЄТНОЇ “і“
6.1.1. Щорічно розробляти та своєчасно виконувати Комплексні
заходи по досягненню
упорядКуВЄ
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого побуту,
створення безпещтих і
нешкідливих умов праці, підвищення існуючого рівня
..казу М967
охорони праці, виділивши на ці цілі 0.5%
від
фонду
оплати
На
74:
праці (додаток 12 ).
аїни
6.1.2. При прийняті на роботу ознайомлювати працівника під
розписку з умовами праці та
наявністю на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих
.
(
факторів. їх можливим
Мдш' пре вшщвом
на здоров'я, а також правами і пільгами за роботу в таких умовах
ВСТШЮБИТ
б,].З. Щоквартально проводити аналіз причин виробничого
травматизму і захворювань.
:воіо уґош розробити і реалізувати запобіжні заходи від нещасних випадків і
захворювань на виробництві.
6.14. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами
вимог
Закону України "Про
окладів щ охорону праці" і інших нормативних актів.
забезпечувати
б.].э:
Своєчасно
)рядку виш
працюючих відповідно з нормами спецодягом [ іншими
,
Шахти
індивідуального захисту Відповідно до галузевих.
іок 10
норм. а також миючими
шещкоджувальними засобами (додаток 13,І4 ). Виділити на ц1 ціні 02 тис. грн. Установити
за ?акти
тік професій і посад працівників, яким безкоштовно
видається спецодяг. Організувати заміну
Здіиснюі або
ремонт спецодягу. що стали непридатними до закінчення строку носіння з незалежних від
'
остей ЗГЇПН
причин. Кг
! витрати на придбання спецодягу і засобів
уваіи шґ
захисту якщо встановлений строк їх видачі порушено і працівник був змушений
їх за власні кошти.
ісяць .14 “
6.1.6.
Організувати
зароб
безоплатне проведення
днем
оглядів працівників та забезпечити
шовавпя висновків мсдкомюп за результатами медичних
прашвнишв.
611 Не допускати працівників підприємстваогляду
(в т.ч. за їхньою згодою) до роботи. яка 'і'м
за результатами медогляду, висновків ЛКК, МСЕК. Забезпечити їх
ЗЗГЩЬНУ
згідно медичних рекомендацій.
6.1.8.
зарплі
Забезпечити додержання чистоти і виконання санітарно-гігієнічпих
суму
норм у всіх
підприємствах.
6.1.9. В цілях поліпшення умов праці жінок реалізувати наступні
встановлен'
заходи:
а) не допускати жінок до важкої праці;
.
в) не допускати Жінок до підйому переносу вантажу. вага
ви
котрого
перевищує гранично
порядку
'
ч.:-типи норми (до 15 кг).
мплат. а і
6.1.104 Здійснювати згідно
законодавства страхування всіх працівників від нещасних
і профзахворювань
б.].П. Встановлення нормальних взаємовідносин з Фондом соціального
страхування від
випадків та його виконавчими органами.
6112. Забезпечити повне, якісне і об*єктипне розслідування нещасних випадків на
та профзахворювань. установлення істини. технічних та організаційних
їства з
причин цих
недопущення безґпдставноґо звинувачення потерпілих, що призводить до незаконного
Їх частини одноразової допомоги та
інших
порушення
прав на соціальний захист
законодавством.
6] 13. Забезпечити без відкладну передачу до Фонду необхідних матеріалів про нещасні
і профзахворювання та надання допомоги потерпілим працівникам
в одержані УСІХ
і нормува
штаті видів соціальної допомоги згідно із законодавством
,
бої.”. Забезпечити своєчасну 1 повну сплату
внесктв
на соцшльне
Підприємством
цьому осіч
від нещасних випадків до Фонду тощо.
6115. Надавати транспорт для доставки хворих у лікувальні заклади і
61.16. Відшкодувати робітнику збиток, завданий йому каліцтвом або іншим
ушкодженням
пов'язаним з виконанням трудових зобов,язань, у повному розмірі
втраченого заробітку,
штати потерпілому (членам родини і утриманням потерпілого) разову допомогу.
“

Щ'ацного

Мт

(%

Штатів

травня

тих

1

;

-]:ів

тих

Міші
Ьщ
“Щл

,“

ш
“і.
!-
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Якщо згідно медичного посвідчення у потерпілого встановлена стійка втрата працездатност
допомога не повинна бути менша, ніж сума, визначена з розрахунку з розрах
середньомісячного заробітку за кожен відсоток втрати ним професійної працездатності. У виґ
смерті потерпілого розмір разової допомоги повинен бути не менш п'ятирічного зароІ
працівника. крім того. не менш річного заробітку на кожного утримання померлого. а також
дитини, яка народилась після його смерті згідно діючого законодавства (розрахунок ра
допомоги (додаток 15 2.
6.117, Якщо нещасний випадок було вчинено внаслідок невиконання потерпілим в
техніки безпеки, нормативних актів про охорону праці, розмір разової допомоги може
зменшений тільки 38. порядком. котрий ВИЗНЗЧЗЄТЬСЯ Трудовим КОЛЕКТИВОМ ПіДПрИЄМСТВа.Ш
більше 50%. (додаток 16 [
6,1.18. Відшкодувати потерпілим, втративши працездатність в зв”язку з Неша»
випадком на виробництві, збитки на лікування, протезування, по догляду за ними і інші
медичної і соціальної допомоги згідно медичного висновку, який видано згідно встановле
порядку.
6.119. За робітниками, втративши ми працездатність в зв'язку з нещасним випадко
виробництві, зберігати місце роботи і середню заробітну плату на весь період до віднонл
працездатності без визначення їх у встановленому порядку інвалідами. У випадку не можли
виконання потерпілим попередньої роботи забезпечити його перепідготовку і працевлаштув:
встановити пільгові умови і режим роботи.
6.120. Забезпечити проведення первинного й періодичного медичного огляду робітн
Згідно заключного акту про проведення медоглядів здійснювати оздоровчі та профілакт
заходи по охороні здоров'я працівників.
6121. За порушення Закону і нормативних актів з охорони праці притягати працівник
дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, судової відповідальності згідно ст. 44 За
України "Про охорону праці" і іншим законодавчим актам.
6.122. Робітники підприємства зобов”язуютьея:
- вивчати і виконувати вимоги правил і нормативних актів з охорони праці:
- суворо додержуватись правил експлуатації обладнання, норми. правила. станда;
інструкції з охорони праці і т.п.;
- застосовувати в разі необхідності засоби індивідуального захисту;
- проходити в установленому порядку первинні і періодичні медичні огляди;
- приймати активну участь при створенні безпечних умов праці:
- вносити пропозиції відносно ліквідації можливих аварійних ситуацій на виробництві;
- доводити до відома адміністрації і керівництва підприємства про нещасний випади
виробництві.

РОЗДІЛ 7. ПРОФЕСІЙНИЙ Розвиток ПРАЦІВНИКІВ
Відповідно до статті 20 Основ законодавства про культуру таз метою об'єкт
оцінки професійної кваліфікації і ділових якостей працівників, на основі обґрунго
критеріїв, виходячи з результатів їх роботи, для визначення можливостей їх професій
посадового росту проводиться атестація працівників для визначення відповідності посад'
вони займають. чи на яку претендують, рівнто кваліфікації, залежно від якого та
бібліотечної роботи їм встановлюється відповідний посадовий оклад (ставка заробітної пл
межах схеми посадових окладів. згідно Єдиної тарифної сітки.
7.2. Атестація проводиться з метою: - активізації творчої професійної діяльно
стимулювання підвищення кваліфікації, професіоналізму, ефективності і результативності п
диференціації оплати праці, підвищення заробітної плати відповідно до якості і резу.
роботи.
7.4. Основними критеріями при проведенні атестації є показники кваліф'
професіоналізму, результативності.
7.1
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:здатності.
розрахуз
:ті. У випд.
это заробі
а також й
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з нещасі
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встановлен

7.5. Нормативною основою для проведення атестації є
ст 24 Закону України «Про
бібліотеки і бібліотечну справу» Ма 33/95 * ВР від 27401.1995 (із
змінами), наказ Міністерства
р.
культури і туризму України від 18 жовтня 2005 року МЕ 745 “Про упорядкування умов оплати
праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки”, наказ Міністерства
культури і
призму України від 16.07.2007 року На 44 “Про затвердження Положення про проведення
атестації працівників підприємств, установ.,організацій та закладів галузі
культури”"(Додатак
7.6. Атестація працівників
культури поділяється на чергову та позачергову.
Атестація організовується та проводиться бібліотекою на підставі відповідного
наказу.
Чергова атестація проводиться один раз на п'ять років.
Позачергова атестація проводиться не раніше як через рік з дня попередньої атестації
для
працівників бібліотеки, які: повинні пройти повторну атестацію після
прийняття рішення
попередньою атестаційною комісією про відповідність займаній посаді за умови виконання
рекомендацій щодо підвищення кваліфікації певного фахового
напряму.
7.7. Атестація бібліотечних працівників передбачає
попереднє (не рідше одного разу на
п'ять років) підвищення кваліфікації на засадах вільного
вибору змісту. програм, форм навчання.
організацій та установ, акредитованих в установленому
порядку на здійснення підвищення

Ш

випадком
о відновле щтіфікації,
7.8. Строки, графік
проведення атестації, перелік орієнтовних питань. що виносяться па
не можлий
атестацію. узгоджуються з профспілковим комітетом і
доводяться до відома працівників, які
евлаштувг!
ШШають атестац'Ї не пізніше ніж за місяць До її початкуі
[ду робітни
профілакп
!

РОЗДІЛ 8. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ

працівники
ст. 44 Зак

Адміністрація зобов'язується:
.а.

стандарі

Строки домовилися

твувати
Що
“ним

::
эобництві;
іий випад,

ши

З.]. При виході працівника на пенсію надавати матеріальне
заохочення згідно чинного

“литва.

тм.
Ц

тою об'єкти
обгрунтов
професійні
ості посаді1
[кого та є]
обітної плаі

.

)ї діяльнос1
.ті

Ш

і

резулн
кваліфі

спільно формувати, розподіляти кошти на соціальні заходи та
їх виходячи з пріоритетів і реальних фінансових можливостей
установи,
до затвердженого кошторису у тому числі на виплату грошової компенсації
на оздоровлення у зв'язку із наданням щорічної відпустки у розмірі місячного
окладу
допомоги на вирішення соціально-побутових питань згідно з чинним законодавством

Представник інтересів працівників зобов'язується:

Контролювати надання працівникам пільг і компенсацій, встановлених
трудовим
даним колективним договором та іншими нормативними актами.

РОЗДІЛ 9. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ

пгофсптлкової

ОРГАНІЗАЦІЇ.

Адміністрація зобов'язується:
91. Надавати профспілковому організатору необхідну інформацію
для компетентного

товарів при розробці

і

укладенні колективного договору з проблем зайнятості. найму

оплати. охорони праці тощоі
.йпу.
91 Надавати

профспілковій організації в безкоштовне користування необхідні для його
устаткування, утримувати їх в робочому стані.
95. Зідно з Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
надані повноваження здійснювати контроль за дотримання
трудового
перевіряти правильність ведення трудових книжок, використання відпусток. тощо.

' шішеш-ія.

щ

“вгору

9444 Зберігати за профспілковим активом середню заробітну плату за час веде
переговорів і спільних засідань з власішком, а також за час перебування на курсах в систі
4-х годин
навчання профспілкового активу та надавати, при потребі, вільний від роботи час до
тижлень для виконання громадських обов'язків.
9.5. Бухгалтеріі' закладу щомісячно утримувати (при наявності письмових заяв
працівників і перераховувати профспілковій організації через райком профспілки профспіл
внески протягом трьох днів після виплати заробітної плати.
9.6. Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисципліна:
відповідальності працівників-членів виборних профспілкових органів, допускається лише
попередньою згодою виборного органу, членами якого вони є.
9.7. Звільнення членів виборних профспілкових органів, крім додержання загальв
організації. член
порядку допускається лише за наявністю попередньої згоди профспілкової
якого вони є, а також вищестоящого виборного органу (райкому, обкому профспілки).
9.8. Звільнення з ініціативи власника працівників, які обиралися до складу профорп
який він обирався,
установи. не допускається протягом 2 років після закінчення терміну. на
випадків повної ліквідації установи або інших підстав, передбачених чинним законодавством,

РОЗДІЛ 10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
Ю.І. Визначити осіб, відповідальних за виконання положень договору та вставити терм]
виконання (додаток 18 1
1042. Жодна із сторін, що уклали цей колективний Договір, не може протягом усього ст]
його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положе
зобов'язання колективного договору або припиняють їх виконання
103. Зміни і доповнення до колективного договору вносяться за взаємною згодою ст!
після попередніх переговорів.
104. При виявленні порушення виконання договору зацікавлена в їх усуненні сто
письмово інформує іншу сторону про порушення. У тижневий строк мають бути провц
взаємні консультації та здійснено заходи щодо їх виконання.
105. Адміністрація і представник інтересів працівників зобов'язуіоТься здійсню
і
систематичний двосторонній контроль за виконанням колективного договору розгляда
питання на спільних засіданнях в міру необхідності чи за вимогою однією із сторін та нс
ніж раз в Шість місяців звітуватися перед працівниками установи про хід реалізації коллогові
зобов'язань.
10.6. Доручити підписати колективний договір від адміністрації * директору
г
"Апостолівська міська бібліотека" В.Є.Лимаренко. від трудового колективу
профспілкового комітету С.А.Мацак

;

Підписи сторін:
”Апостолівська міська бібліотека"
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С.А.

С.А.Мацак
В.Є. Лимаренко

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ
Тривалість робочого часу працівників Комунального
закладу культури
цАпостолівська міська бібліотека» визначається відповідно до
законодавства України про
працю З урахуванням особливостей. передбачених Законом України «Про бібліотеки та
бібліотечну справу» зі змінами та доповненнями.
ГРАФІК ТА РЕЖИМ РОБОТИ:
“
'
”
' '
відділу
ґ
.
бібліограф:
800
1700
Працює з
до
Перерва на обід з І2оодо 1245
Вихідні дні: субота, неділя,
[.. .
'
*
, біб
г т
Працює з 860 до ”пп
Перерва на обід з 1200до 12”5 та ІЗПодо 1345 почергово
Вихідні дні: субота, неділя. або неділя та понеділок за графіком
*
' '
3. л, '
'“
“*
відділу:
Працює з ЗНО до 1700
Перерва на обід з 1200до 1245
Вихідні дні: п'ятниця. субота
( Тривалістьробочого часу на кожного
працівника40 годин на тиждень)
1-

ОРУ

и; '

,,

,

,

,

(. Етєктрик

Працює 31430 до 1630

(Тривалістьробочого часу

10

годин на тиждень)

5. Інженер-програміст,прибиральниця
Працює з ВКю до 1400
Віші,-Ші дні: субота, неділя.
(Тривалістьробочого часу 30 годин на тиждень)
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Віра Єлисеі'вна
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Світлана
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Байрак
Людмила Іванівна
Демченко
Валентина
Ам тіївна

Провідний
методист
Провідний
бібліотекар ІКВ

Григорівна
Приймак
Сіґлана Юріївна
Тимошенко
Валентина

Бібліотекар
кафедри юнацтва
Бібліотекар відділу
комплектування
Бібліотекар
абонементу
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ПОЛОЖЕННЯ

Додаток

*

з
надання .
днем ... ”'
,.
.
додаткової відпустки за особливий характерпраці.
Затверджено наказом Мінпраці та соціальної політики України від 10.10.1997. МЛ

ґ

і

Нєнормований робочий день
це особливий режим робочого часу. який
встановлюється для певної категорії працівників у нормування часу трудового процесу.
У разі потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість
робочого часу ( ця робота не вважається надурочною). Міра праці у даному випадку
визначається не тільки тривалістю робочого часу, але також колом обовіязків і обсягом
виконаних робіт ( навантаженням).
Ненормований робочий день не застосовується для працівників, зайнятих на роботі
3 неповним робочим днем.
Для працівників, які працюють на умовах неповного робочого тижня,
венормований робочий день може застосовуватися.
Як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості. складність і
щостійність у роботі, необхіш-іість періодичного виконання службових завдань понад
встановлену тривалість робочого часу надається додаткова відпустка до 7 капендарних

звів.

Конкретна

тривалість

додаткової

відпустки

встановлюється

колективним

твором по кожному виду робіт. професій та посад чи трудовим договором.

ПЕРЕЛІК
[ЮСАД. РОБІТ, ПРОФЕСІЙ З НЕНОРМОВАНИМ РОБОЧИМ ДНЕМ ПІДПРИЄМСТВ.
УПАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ МІНІСТЕРСТВАКУЛЬТУРИ
УКРАЇНИ,, РОБОТА НА ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАДАННЯДОДАТКОВОЇ
ВІДПУСТКИ
ТШВАЛІСТЮ дО 7 КАЛЕНДАРНИХДНІВ ЗГІДНО З ДОДАТКОМ ШІ ДО ГАЛУЗЕВОЇ
УГОДИ МІЖ МІНІСТЕРСТВОМКУЛЬТУРИЇУРИЗМУ. НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙТА РЕЛІГІЙ
[ЦЕНТРАЛЬНИМ КОМІТЕТОМПРОФСПІЛКИПРАЦІВНИКІВКУЛЬТУРИ

]. Керівникиустанов
1. Провідні : методисти, бібліотекарі
3. Бібліотекарі, бібліографи

В.Є. Лимаренко
СіА.Ма.ца.к

Додаток Лід-4
ОДЖЕНО
6

профспілкового комітету
Мацак С.А.

.%г

[

від

Перелік професій і посад працівників,
яким надається додаткова відпустка
за ненормований робочий день

ІІ:-и”епувяння посади

Тривалість основної
відпустки

Тривалість
додатковоївідпустки

Директор

24

7

Щовідний методист

24

7

[Мідний бібліотекар

24

5

Бібліотекар

24

5

Бібліограф

24

5

!

]

Дпдатик
ПОГОШКЕНО
Голова ПК
М (

0

5

.

дирекіор'Кґо унального закладу
к “ль-тури кАп толівська міська

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ
!. У комунальному закладі культури «Апостолівська
міська бібліотека» діє
праці
ш базі окладів і професій за штатним розписом, що затверджуєтьсясистема
директором
бібліотеки. відповідно до наказу Міністерства
та
культури туризму України 18.10.2005
36745 та Постанови Кабінету Міністрів України
22.01.2005 М984 «Про затвердження
Поршу виплати доплати за вислугу років працівникам
державних і комунальних
бібліотек», «Про внесення змін до Закону України від 21.05.2009
МЕІЗЗЗ-УІ «Про
бібліотеки і бібліотечну справу»
"4 Якщо працівник
працював неповний місяць, зарплата йому нараховується пропорційно
фактично відпрацьованому часу, згідно Постанови
Кабінету Міністрів України
18.10.2001 М9745 «Про впорядкування
умов оплати праці працівників культури на
основі єдиної тарифної сітки» та наказу Міністерства
і туризму від ] 1.10.2007
культури
!Е67
'в.» У
комунальному закладі культури «Апостолівська міська бібліотека» діє
система
штат згідно з законодавством України, а конкретні розміри доплат узгоджується
з
Кішепивним договором.
4. З метою посилення стимулювання
праці працівників, застосовується преміювальна
оплати праці. згідно Положення про преміювання працівників
комунального
культури «Апостолівська міська бібліотека» (додаток 11) за рахунок фонду
шоції заробітної плати.
5. Штокареві, який заміщає відсутнього
бібліотекаря проводиться доплата у розмірі
50 % заробітної праці працівника, що відсутній
відповідно Колективному договорі.
Шічво сприяти передбаченню у коиґґорисі доходів і видатків
на матеріальну
преміювання. щорічну грошову винагороду за сумлінну
зразкове
.ппаивя службових обов”язків. оздоровлення. надбавку за вислугупрацю.
років згідно з
законодавством і погоджувати їх розподіл з профспілковим комітетом.
Ептномію з фонду заробітної плати, яка
склалася протягом року, направляти на
доплат і надбавок у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів
Учнів)! 18.10.2001 М745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників
культури
воскові Єдиної тарифної сітки», 22.01.2005 М984.
51 Встановлювати розміри доплат за суміщення професій, посад, розширення зони
Щтовування. За виконання обов”язків тимчасово відсутнього працівника згідно
Таращі угоди. тобто у розмірі 50% посадового окладу відсутнього працівника
або
я-автвою посадою.
53. Берігати за працівником місце роботи і середній
заробіток за час проходження
[грін підвищення кваліфікації, медичного огляду (ст.19 Закону України «Про
повну праці»)
заробітної плати проводити не рідше двох разів на місяць
у терміни
до 10 числа місяця та заробітна плата до 26 числа місяця.
Втрату частину
плати, яка пов3язана з порушеннями термінів її виплати,
компенсувати
згідно чинного законодавства.
Шовповати доплати за несприятливі умови та особливий
характер,
-[Ьсшнови Кабінету Міністрів України М91674 від 16.12.2004 та згідно з відповідно
додатком
про порядок обчислення заробітної плати у відповідності до
Постанови
Міністрів України 18.10.2001 Мв745 « Про
впорядкування
умов оплати
ципівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»
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ВЕ.Лимаренко

Перелік
тарифних розрядів посад працівників бібліотек.
централізованих бібліотечних систем згідно додатка
До

235

наказу Міністерства культуриі туризму України 18.10.2005 Мг745

ЇЇ

Посади

Тарифні розряди

Директор бібліотеки

13

Бібліотекарі, методисти: провідні

12

Бібліотекарі, бібліографи

11

'

Бібліотекарі, бібліографи

10

'

Прибиральник службових приміщень

2

Інженер-програміст

10

Робітники, які виконують кваліфіковані роботи (електрик)

5

]

7

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Додаток 8

ПОСТАНОВА
від 30 вересня 2009 р М 1073
Київ
Про підвищення заробітної плати працівникамбібліотек
( Із змінами, внесенимизгідно з Постановою КМ М 89 ( 89-2014-п ) від 25. 03.2014 ;
Кабінет Міністрів Украіни п о с т а н о в л я є:
1.
Установити працівникам державних і
бібліотек, які провадять
комунальних
культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність та займають
посади. включені до переліку посад згідно з додатком до Порядку
виплати доплати за
вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек,
затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 М 84 ( 84.2005-п )
р.
(Офіційний
вісник України, 2005 р., На 4, ст.217, “915, ст4758),
надбавку за особливі умови роботи у
граничному розмірі 50 відсотків посадового окладу.

Конкретний
розмір
надбавки
встановлюється
керівником установи. закладу,
організації у межах фонду оплати праці. (Пункт 1 доповнено абзацом згідно 3
Постановою
М
89
( 89-2014-п ) від 25.03.2014 )
км
1
із
(Пункт
змінами, внесеними згідно зПостановою КМА/289( 89-2014-п ) від 25.03.2014)
2.

Ця

постанова набирає чинності з

1

Прем'єр-міністр України

жовтня 2009 року.

Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток 9

ЗАТВЕРДЖУЮ

ПОГОДЖЕНО

дир. тор Комунального закладу
культура((Апоєтоїіів ьька міська
,,
бібліотек
.С. Лимаренко

Голова ПК
('
С.А.Мацак

%!

т

ПЕРЕШК
посад працівниківдержавних і комунальних бібліотек,
які провадятькультурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну,
Міністрів України
методичну діяльність,затвердженого Постановою Кабінету
від 22 січня 2005 р. На 84

Посади

Розмір надбавки

Директор бібліотеки

до 50%

Бібліотекарі, методисти: провідні

до 50%

Бібліотекарі. бібліографи

Додаток ] ()
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 січня 2005 р, М 84

ПОРЯДОК

виплати доплати за вислугу років
працівникамдержавних і комунальнихбібліотек
].

за
Доплата
вислугу років установлюється працівникам
державних і комунальних бібліотек (публічних, спеціальних та
спеціалізованих) залежно від стажу роботи в такому розмірі:
Розмір щомісячної доплати до
посадового окладу, відсотків

Стаж работи
понад 3 роки

10

понад 10 років

20

понад 20 років

30

1

!

!

Ц

2.
ДоплаТа за вислугу років виплачується щомісяця працівникам
державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню,
інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність, згідно з додатком,
крім тих, що мають право на виплату надбавки (доплати) за стаж роботи
(вислугу років) на інших підставах.

( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно

3

ПостановоюКМ Мі2б 7/ 26 7-2005-п ) від 09.04.2005 )

Додаток

]

!

ЗАТВЕРДЖУЮ

погоджвно

,

=

т

диретеюр'Комунштьного заіотаду культури
ька бібліотека»

ГоловаПК

(ім; / С.А.Мацак

ВС. Лимаренко

т.з-“.м

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання працівниківвідділу культури
.

Загальні положення
законів про прашо України з
1.1. Положення про преміювання вводиться на підставі положень Кодексу
виплати премі
і
метою стимулювання сумлінної праці працівників визначає порядок та розміри
підсумками роботи.
|| ,,
ма
на
Г'
Г
2
обов'язків, функцій та завдань.
стимулювання якості виконання покладених на них посадових
договору.
колективного
відповідно
змінене
до
умов
чи
1.3. Положення може бути доповнене
2. Порядок та умови преміювання
загальні результати роботи
2.1. Преміювання працівників здійснюється відповідно до їх особистого внеску в
ювілейних дат.
за місяць, а також з нагоди державних, професійних свят чи
праці. Крім цього, на
2.2. Преміювання здійснюється за рахунок асигнувань передбачених на оплату
економії фонду заробітної плати.
преміювання також можуть спрямовуватися кошти, накопичені за рахунок
в кошторисі.
2.3. Видатки на преміювання передбачаються
'
0 внеску у підсумк
ься залежно від
2.5. Розмір премії
діяльності установи.
окладу, а також )
посадового
відсотках
до
час
у
відпрацьований
фактично
за
2.6. Премія нараховується
свят.
сталій сумі до посадового окладу у зв'язку з ювілейними датами, з нагоди професійних та державних
недоліки та упущсння
2.7 Працівники установи можуть бути позбавлені премії повністю або частково за
роботі, а також за порушення трудової дисципліни.
З. Показники роботи для надання премії
є:
3. 1. Обов*язковимиумовами для розгляду питання про преміювання працівника
- сумлінне ставлення до виконання своїх функціональних обов“язків;
Законів
України "Про оплату
України,
законів
пращо
про
Кодексу
- дотримання в роботі вимог
різні аспекти їх
праці", "Про боротьбу з корупцією", інших нормативно-правових актів, що регламентують
діяльності;
службових
- відсутність порушень трудової дисципліни.
32. Працівники установи отримують премію за такі показники у роботі:
якість виконання завдань та
]
результативність та ефективність роботи, своєчасність та високу
функцій. визначених посадовими інструкціями та поточними ' планами роботи.
Іна
та
,..
якісне
та
р,
2.С
З. Сумяінне виконання обов'язків. ініціативність, фаховість та інтенсивність у роботі.
від особистого трудового
залежно
відділу,
начальник
визначає
працівникові
33. Розмір премії кожному
пункті З.І. Положення та особисто
внеску працівника та залежить від виконання показників. зазначених в
внеску в загальні результати роботи але не більше посадового окладу.
та інших, що передбаче
додаткової
(основної,
ЗА. Премії не виплачуються працівникам за час віштусток
"
"
з метою пі
на
шості, вітри
вим),
1.

,

1

>

.

.

,'

“'

.

тому числі за кордоном.
премія
35. Працівникам, які звільнились з роботи в місяці, за який проводиться преміювання,
звільнилися за станом здоров'я або з пунктом
виплачується, за виняток працівників, які вийшли на пенсію,
роботу.
іншу
частини першої статті 40 КЗпП України чи перейшли в порядку переведення на
4. Причини повного або часткового позбавлення премії
А.]. Працівники установи можуть бути позбавлені премії повністю або частково за:
і“
пунктом 32 Положення; погіршення яко
)
“
(
в

р

роботи:
і відповідального ставлення до роботи:
- порушення трудової. фінансової дисципліни, відсутність ініціативи
виконанні поставлених завдань:
- невиконання вказівок адміністрації та відсутності результативності у
підготовки звітних та інш
> несвоєчасне виконання вимог нормативних документів, планових завдань,
й звітності, наявності помилок
обліку
веденні
бухгалтерського
документів,
підготовці
недоліки
у
даних, за
звітності.
прорахунків у веденні податкової та статистичної документації,
впл
42. Працівни ку. якому оголошено дисциплінарне стягнення чи застосовано захід дисциплінарного
премія не виплачується протягом місяця. в якому н адене дисциплінарне стягнення.
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ПОГОДЖЕНО
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова ПК

Директор комунального
з” ладу культури
міська бібліотека»
'АпоЇЗт' ка .ЄЦЛимаренко
*

і.

М

ПОЛОЖЕННЯ
Про виплату за рахунок коштів підприємства одноразової матеріальної допомоги
працівнику, який отримав виробничу травму при виконанні ним трудових обов'язків,
без стійкої втрати працездатності
Термін непрацездатності
(за листом непрацездатності
календарні, місяці)
Від 1 дня до 10 днів

Розмір матеріальноїдопомоги
(умовно: у відсотках від заробітної плати
потерпілого або гарантованої
мінімальної заробітної плати)
20

Від 10 днів до 20 днів

70

Від 20 днів до

місяця

100

Від 1-го до 2-х місяців

200

Більше 2-х місяців

300

1

!

6

Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що нещасний
випадок відбувся при невиконанні потерпілим вимог нормативних актів про охорону
праці, розмір разової допомоги може бути зменшено у порядку, що визначається трудовим
колективом за поданням власника та профспілкового комітету, але не більше як на 50%
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Додаток 1 7
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства культури і туризму
України М944 від 16.07.2007
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 3 вересня 2007 р.
за Ма 1023/14290
ПОЛОЖЕННЯ
про г

атестації

ігс
. мцв,установ, організацій
та закладів галузі культури

,

11. Це Положення визначає порядок проведення атестації працівників підприємств.
установ. організацій та закладів культури
незалежно від форм власності та
підпорядкування.
12. Атестації підлягають працівники підприємств, установ, організацій та закладів
культури (далі - заклади культури) відповідно до Переліку посад ( професій)
працівників, які підлягають атестації
Атестація керівників закладів культури
здійснюється
управління
органом
відповідного рівня за наказом його керівника.
.

ПЕРЕЛІК

посад (професій) працівників, які підлягають атестації
Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи

Заступникгенерального директора(директора) бібліотеки.

Заступник генерального директора (директора) централізованої бібліотечної систсми.
Завідувач бібліотеки, завідувач філіалу бібліотеки, централізованої бібліотечної
системи,
Головний бухгалтер.
Заступник головного бухгалтера
Головний інженер,
Учений секретар.
Завідувач відділу, сектору.
Головні' бібліотекар, бібліограф.
Провідні: бібліотекар, бібліограф.
Методист культурно-освітнього закладу (бібліотечна справа).
Бібліотекар, бібліограф, методист (без категорії, ІІ та І категорій).
Редактор. художник (без категорії, ІІ та І категорій, провідний).
Посади (професії), загальнідля всіх закладів культури
Фахівці та професіонали всіх категорій,
Інженер-програміст,
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Додаток 19

СКЛАД КОМІСІЇ

по РОЗЛІДУВАНШО НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
нввировничогоХАРАКТЕРУ
Голова комісії * Тимошенко В.СІ
Члени комісіїй Демченко В.А.
Коваль А.М.

СКЛАД

,МІСІЇ

по РОЗЛІДУВАНШО нЕЩАснихВИПАДКІВ
ВИРОБНИЧОГО ХАРАКТЕРУ

Голова комісії * Мацак С.А..
Члени комісіїй

Приймак С.Ю.
Зінов“єваЛ.Г.

