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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Цей колективний договір укладається на основі чинного законодавства 
України, прийнятих сторонами зобов’язань та з метою регулювання трудових і 
соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників.
1.2. Договір укладається між адміністрацією в особі селищного голови 
Харченка Володимира Івановича та трудовим колективом в особі 
представника Голтвянської Тамари Миколаївни, яка представляє інтереси 
працівників Комишнянської селищної ради.
1.3.Сторони визначають, що положення колективного договору 
розповсюджується на всіх працівників установи.
1.4. Колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його 
укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін.

При умові перевиборів селищного голови чинність колективного 
договору зберігається у відповідності з положенням статті 9 Закону України 
„Про колективні договори і угоди”.
1.5.Селищний голова і представник трудового колективу зобов’язуються 
здійснювати систематичний двосторонній контроль за виконанням 
колективного договору і розглядати ці питання на спільних засіданнях в міру 
необхідності.
1.6. Цей колективний договір прийнятий загальними зборами трудового 
колективу селищної ради, протокол № 1 від 11.02. 2020 року та згідно з їх 
рішенням набуває чинності з 1 січня 2020 року.
1.7. Колективний договір діє до укладення нового.

Після закінчення періоду дії договору, селищний голова і трудовий 
колектив укладають новий колективний договір відповідно до порядку, 
встановленого законодавством України. Після закінчення терміну дії 
колективного договору встановлені ним правові норми діють доти, поки вони 
не будуть замінені нормами нового колективного договору.
1.8. Зміни і доповнення в цей колективний договір вносяться в обов’язковому 
порядку в зв’язку зі змінами чинного законодавства з питань, що є предметом 
даного колективного договору, з ініціативи однієї з сторін після проведення 
переговорів і досягнення угоди. Вступають в дію після прийняття загальними 
зборами трудового колективу селищної ради і підписання їх сторонами.
1.9. Пропозиції кожної із сторін про внесення змін і доповнень у колективний 
договір розглядаються спільно. Рішення приймається в десятиденний термін з 
дня одержання їх другою стороною.
1.10. Жодна зі сторін, що уклала цей договір, не може протягом терміну його дії 
в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, 
положення, зобов’язання колективного договору або припиняти їх виконання.
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II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

Адміністрація селищної ради зобов’язується:
2.1.Проводити прийом на роботу, просування по службі посадових осіб 
селищної ради на конкурсній основі ( крім секретаря селищної ради) у 
відповідності з Положенням про порядок проведення конкурсу для вступу на 
службу в органах місцевого самоврядування, а інших працівників -  на 
загальних підставах трудового законодавства. Рішення про зміни в організації 
виробництва і праці, реорганізації, скорочення чисельності або штату 
працівників приймати не пізніше як за 2 місяці до здійснення цих заходів.
2.2.У разі виникнення необхідності вивільнення працівників на підставі п.1 
ст.40 КЗпП України:
- здійснювати вивільнення лише після використання усіх можливостей 

забезпечити їх роботою на іншому робочому місці;
2.3. При переведенні працівника на іншу постійну нижче оплачувану роботу за 
працівником зберігається його попередній середній заробіток протягом двох 
тижнів з дня переведення. У тих випадках, коли в результаті переміщення 
працівника (частина друга статті 32) зменшується заробіток з не залежних від 
нього причин, провадиться доплата до попереднього середнього заробітку 
протягом двох місяців з дня переміщення (ст. 114 КЗпП України).

Трудовий колектив зобов ’язується:

2.4.Додержуватись трудової дисципліни та режиму робочого часу.
2.5.Нести персональну відповідальність за виконання службових обов’язків та 
поставлених завдань.
2.6.Сумлінно та своєчасно виконувати свої службові обов’язки, проявляти 
ініціативу, творчість в роботі в межах своєї компетенції. Не допускати 
проступків, які заплямовують або дискредитують органи місцевого 
самоврядування, дотримуватися правил етичної поведінки.
2.7.Утримувати у належному стані своє робоче місце, дбайливо ставитися до 
майна та обладнання, не допускати його псування.
2.8.Кожен прийнятий на роботу працівник зобов’язаний ознайомитися з 
умовами колективного договору .

III. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ, 
ВІДПУСТКИ

3.1. При регулюванні робочого часу сторони виходять з умови забезпечення 
нормативної тривалості робочого часу не більше 40 годин на тиждень у 
відповідності із статтею 50 КЗпП України.
Початок робочого дня о 8.00 год., кінець о 17.15 год., п ’ятниця о 16.00 год.
3.2.Напередодні святкових днів тривалість роботи працівників скорочується на 
одну годину.
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3.3.Надавати працівникам селищної ради перерву для відпочинку з 12.00 год. 
до 13.00 год. Режим роботи та відпочинку встановлюється та змінюється 
розпорядженням селищного голови і повинен відповідати діючому 
законодавству.
3.4.3алучати на роботу працівників у вихідні (неробочі) дні у виняткових 
випадках та компенсувати роботу у відповідності до вимог діючого 
законодавства України.
3.5.Встановити для працівників, що направляються в службові відрядження, 
наступні гарантії:
- на працівника, що знаходиться у відрядженні, поширюється режим робочого 
часу того підприємства чи установи, у які він відряджений;
- у випадку, коли працівник виїжджає у відрядження вихідного дня, йому після 
повернення з відрядження у встановленому порядку надається інший день для 
відпочинку;
- на час відрядження за працівником зберігається місце роботи (посада) і 
середня заробітна плата, у тому числі на час перебування в дорозі.
3.6. Відповідно з вимогами статті 19 Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування» посадовим особам місцевого самоврядування 
створюються умови для навчання і підвищення кваліфікації у відповідних 
навчальних закладах та шляхом самоосвіти.
3.7. Працівникам, які мають статус посадової особи місцевого самоврядування, 
надається відпустка тривалістю ЗО календарних днів з виплатою матеріальної 
допомоги для оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати 
( згідно Постанови № 268 від 10 березня 2006 р. із змінами і доповненнями).

Посадовим особам, які мають стаж посадової особи понад 10 років, 
надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів, а 
починаючи з 11 -го року ця відпустка збільшується на 2 календарних дні за 
кожний наступний рік. Тривалість додаткової оплачуваної відпустки не може 
перевищувати 15 календарних днів (постанова КМУ від 27.04.1994р. № 250).

Іншим працівникам селищної ради надається відпустка тривалістю 24 
календарних днів з виплатою матеріальної допомоги для оздоровлення у 
розмірі середньомісячної заробітної плати в межах фонду оплати праці 
(постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2006р. № 268).

Особам з інвалідністю (II, III група), відпустка надається згідно Закону 
України «Про відпустки».
3.8.Право працівника на щорічні відпустки повної тривалості у перший рік 
роботи настає після шести місяців безперервної роботи в селищній раді.
3.9.Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну 
безперервної роботи у перший рік роботи за бажанням працівника надаються у 
відповідності зі ст. 10 Закону України “Про відпустки”.
3.10.Черговість надання щорічних відпусток визначається графіком, який 
затверджується розпорядженням селищного голови і доводиться до відому всіх 
працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік. При 
складанні графіків ураховуються інтереси організації праці, особисті інтереси 
працівників та їх можливості для відпочинку.
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3.11.Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи посадові особи 
зобов’язані за розпорядженням селищного голови з ’являтися на службу у 
вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до 
чинного трудового законодавства.
3.12.Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника 
лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного 
усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, загибелі або 
псування майна селищної ради з додержанням вимог ст.79 КЗпП України та в 
інших випадках, передбачених посадовими обов’язками працівників.
3.13.Надавати щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього 
час: ;

- особам віком до вісімнадцяти років;
- особам з інвалідністю;
- жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після

неї;
- жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з 

інвалідністю;
- одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); 

опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують 
одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;

- дружинам (чоловікам) військовослужбовців;
- ветеранам праці та особам, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною;
- ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України 
„Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

- батькам -  вихователям дитячих будинків сімейного типу;
- працівникам, що потребують лікування,
- в інших випадках, передбачених законодавством.

3.14. Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або 
дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю з 
дитинства підгрупи А І групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з 
інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, який виховує їх без матері (у тому 
числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також 
особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи 
А І групи, чи одному із прийомних батьків надавати щорічно додаткову 
оплачувану відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування 
святкових і неробочих днів (стаття 73 КЗпП України). За наявності декількох 
підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 
17 календарних днів.
3.15. Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, 
особам з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений Законом 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, 
реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій
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комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", із числа тих, яких 
було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або 
обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до 
психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного 
органу, надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати 
тривалістю 14 календарних днів на рік.
3.16. Інші соціальні відпустки надавати відповідно до Закону України “Про 
відпустки”.
3.17.Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника 
надається в обов’язковому порядку:
- матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі 
тривалого перебування матері у лікувальному закладі), що має двох і більше 
дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю, - тривалістю до 14 
календарних днів щорічно;
- чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, - тривалістю 
до 14 календарних днів;
- матері або іншим особам, зазначеним у частині третій статті 18 та частині 
першій статті 19 цього Закону України «Про відпустки», в разі якщо дитина 
потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною в медичному 
висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі 
якщо дитина хвора на цукровий діабет І типу (інсулінозалежний) або якщо 
дитина, якій не встановлено інвалідність, хвора на тяжке перинатальне 
ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне 
захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий 
церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, гостре або хронічне 
захворювання нирок IV ступеня, - не більш як до досягнення дитиною 
шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію "дитина з 
інвалідністю підгрупи А" або дитина, якій не встановлено інвалідність, 
отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги - до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку;
- матері або іншій особі, зазначеній у частині третій статті 18 цього Закон 
України «Про відпустки» , для догляду за дитиною віком до 14 років на період 
оголошення карантину на відповідній території;
- ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та 
особам, на яких поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту”, - тривалістю до 14 календарних днів 
щорічно;
- особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, - тривалістю 
до 21 календарного дня щорічно;
- пенсіонерам за віком та особам з інвалідністю III групи - тривалістю до ЗО 
календарних днів щорічно;
- особам з інвалідністю І та II груп -  тривалістю до 60 календарних днів 
щорічно;
- особам, які одружуються, - тривалістю до 10 календарних днів;
- працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини),



батьків ( вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер -  
тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду 
до місця поховання та назад; інших рідних -  тривалістю до 3 календарних днів 
без урахування часу , необхідного для проїзду до місця поховання та назад;
- працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за 
висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - 
тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ЗО календарних 
днів;
- працівникам для завершення санаторно-курортного лікування -  тривалістю, 
визначеною у медичному висновку;
- працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, - 
тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду 
до місцезнаходження навчального закладу та назад;
- працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з 
відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються 
без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують 
індивідуальний план підготовки, - тривалістю, необхідною для проїзду до 
місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад;
- сумісникам -  на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи;
- ветеранам праці -  тривалістю до 14 календарних днів щорічно;
- працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну 
основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них 
грошову компенсацію, - тривалістю до 24 календарних днів у перший рік 
роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну 
безперервної роботи;
- працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, 
розташованих в іншій місцевості, - тривалістю 12 календарних днів без 
урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального 
закладу та у зворотному напрямі.
За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається 
окремо для супроводження кожної дитини;
-працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, 
протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням один вільний від 
роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.
За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися 
відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між 
працівником та адміністрацією, але не більше 15 календарних днів на рік.
3.18. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених 
графіком, узгоджується між працівником і адміністрацією селищної ради.
3.19.Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на 
частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина 
становитиме не менше 14 календарних днів.
Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як 
правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення 
робочого року, за який надається відпустка.
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За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою 
компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та 
додаткових відпусток не повинна бути менша ніж 24 календарних дні.
3.20.У разі звільнення працівника, йому виплачується грошова компенсація за 
всі невикористані ним дні щорічних відпусток, а також додаткові відпустки 
працівникам, які мають дітей.

IV. ОПЛАТА ПРАЦІ
4.1. Видатки на оплату праці здійснюються в межах фонду оплати праці, 
затвердженого кошторисом на відповідний рік.
4.2.3аробітна плата посадових осіб складається з посадових окладів, премій, 
доплати за ранги, надбавки за вислугу років та інших надбавок.

Посадові оклади селищного голови, секретаря та спеціалістів селищної 
ради встановлюються в залежності від кількості населення, яка проживає на 
території селищної ради.

Доплата за ранг проводиться відповідно до рангу, присвоєного 
працівникові.
4.3.Заробітна плата прибиральника службових приміщень встановлюється 
згідно наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 р. № 77 ( із змінами і 
доповненнями).

Прибиральникам службових приміщень, які використовують 
дезінфекційні засоби в роботі, місячні оклади підвищуються на 10 відсотків.
4.4.Проводити доплату працівникам до законодавчо встановленого розміру 
мінімальної заробітної плати ( ст.95 КЗпП України, ст.З Закону України „Про 
оплату праці”).
4.5.В період між переглядом розміру мінімальної заробітної плати 
індивідуальна заробітна плата підлягає індексації згідно з чинним 
законодавством (ст.З3 Закону України „Про оплату праці”). Здійснювати її 
згідно з „Порядком проведення індексації грошових доходів населення”, 
затвердженого Постановою КМУ № 1078 від 17.07.03р.
4.6. Згідно з Законом України від 23.09.2010 року № 2559 -V I «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної 
плати» заробітна плата працівникам виплачується регулярно в робочі дні не 
рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 
календарних днів та не пізніше 7 днів після закінчення періоду за який 
здійснюється виплата, а саме у такі строки: 12( за першу половину місяця) та 
27( за другу половину місяця) числа кожного місяця, а в випадку, якщо день 
виплати збігається з вихідним, святковим чи неробочим днем, напередодні 
цього дня. Заробітна плата за час щорічної чи іншої додаткової відпустки 
виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ст.115 КЗпП 
України).

Розмір авансу повинен складати неменше 50% тарифної ставки 
( посадового окладу) працівника за цей місяць ( з урахуванням зайнятості 
працівника). При визначенні авансу не враховуються надбавки, премії та інші



доплати, передбачені законодавством, виплата яких має здійснюватися у 
строки, установлені для виплати заробітної плати за підсумками місяця.
4.7.В межах установленого фонду оплати праці надавати посадовим особам 
матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань в розмірі 
середньомісячної заробітної плати.
4.8.Здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в 
загальні результати роботи в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі 
не менше 10% посадових окладів та економії фонду оплати праці.
4.9.Преміювати посадових осіб за добросовісне виконання своїх обов’язків та 
вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування територіальної громади, 
ювілейних і пам’ятних дат, державних свят в розмірі середньомісячної 
заробітної плати в межах фонду оплати праці.

V. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ
5.1.Всі працівники селищної ради мають право на охорону праці, здорові і 
безпечні умови праці, забезпечення яких покладається на керівництво.
5.2.Забороняється укладання договору з громадянином, якому за медичним 
висновком протипоказана запропонована робота за станом здоров’я.
5.3 Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, 
якщо керівництво не виконує законодавство про охорону праці, умови 
колективного договору з цих питань.
5.4.Працівників, які за станом здоров’я потребують надання легшої роботи, 
керівництво повинно відповідно до медичного висновку перевести, за їх 
згодою, на таку роботу тимчасово або без обмеження строку. Оплата праці при 
цьому проводиться згідно із законодавством.
5.5. Керівництво зобов’язується створити на кожному робочому місці умови 
праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання 
прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці. 
Адміністрація:

- при укладанні трудового договору інформує громадянина про умови
праці;

- організовує та направляє посадових осіб на медичний огляд у 
лікувально-профілактичний заклад відповідно до плану-графіка проведення 
медичного огляду і здійснює контроль за його дотриманням;

- впроваджує позитивний досвід з охорони праці;
- забезпечує усунення причин, що приводять до нещасних випадків, 

професійних захворювань і виконання профілактичних заходів, визначених за 
підсумками розслідування цих причин;

- здійснює контроль за додержанням працівниками вимог щодо охорони
праці.

- зобов'язується при вивільненні працівників враховувати норми закону 
України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 року № 3721 -XII щодо 
рівності права на працю громадян пенсійного віку порівняно з іншими
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громадянами і заборони звільнення працівників з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу у зв'язку з досягненням працівником пенсійного 
віку.

- забезпечувати суворе дотримання посадовими особами та спеціалістами 
вимог Указу Президента України від 06.04.2011 № 386/2011 та проводити 
роз’яснювальну роботу з питань недопущення дискримінації на робочих місцях 
ВІЛ -  інфікованих і хворих на СНІД.

забезпечувати дотримання форм соціального ВІЛ -  
інфікованих(доступне медичне обслуговування, в тому числі забезпечення 
антиретровірусною терапією, забезпечення можливості проходження теїсту на 
ВІЛ, надання ВІЛ -  інфікованому працівнику-можливості виконувати доступну 
та підходящу роботу, якщо вона незаборонена їм медичними показниками, так 
довго, як і при інших захворюваннях).
Працівник зобов ’язаний:

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, 
правила поводження на робочому місці;

- додержуватись зобов’язань щодо охорони праці, передбачених 
правилами внутрішнього трудового розпорядку;

- у встановленому порядку проходити щорічні медичні огляди.
5.6. Відшкодування працівникові шкоди, заподіяної йому каліцтвом або іншим 
ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків, у 
повному розмірі втраченого заробітку здійснюється відповідно до 
законодавства. Керівник зобов’язується сплатити потерпілому (членам сім’ї та 
утриманцям померлого) одноразову допомогу.
5.7.Порядок відшкодування шкоди та виплат одноразової допомоги 
здійснюється на підставі та в порядку визначеному статтею 173 КЗпП України, 
статтею 9 Закону України “Про охорону праці”, постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1112 „Деякі питання розслідування 
та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 
виробництві”.

Якщо нещасний випадок трапився внаслідок невиконання потерпілим 
вимог по охороні праці, розмір одноразової допомоги зменшується на 50 
відсотків.
Адміністрація зобов’язується:

- здійснювати заходи по забезпеченню температурного, повітряного, 
освітлювального і водного режиму в селищній раді відповідно до санітарно- 
гігієнічних норм.

VI. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИКА

Адміністрація зобов’язується:
6.1.Сприяти створенню належних умов для діяльності представника трудового 
колективу Голтвянської Тамари Миколаївни, спеціаліста II категорії 
Комишнянської селищної ради, надавати для роботи та проведення загальних
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зборів трудового колективу приміщення з усім необхідним обладнанням, 
зв’язком, опаленням, транспорт.
6.2. Надавати представнику інформацію, необхідну для виконання його 
функцій.
6.3.Працівники мають право через представника приймати участь у вирішенні 
питань, які стосуються покращення роботи установи, соціальнокультурного та 
побутового обслуговування працівників.

VII. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВИКОНАННЯ НОРМ ХАРТІЇ ЗГІДНО ПОСТАНОВИ 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ від 18.12.2008 року «ПРО ХІД ВИКОНАННЯ 
В УКРАЇНІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ

(переглянутої)

Приєднання України до Європейської соціальної Хартії (переглянутої) 
надасть можливість підтвердити європейський вибір України, забезпечить 
надійні передумови реалізації прав та свобод громадян у всіх їх виявах. 
Ратифікація цієї Хартії сприятиме розвитку національної політики у сфері 
соціального забезпечення відповідно до європейських норм та стандартів.

Адміністрація селищної ради і представник трудового колективу 
зобов'язуються вважати обов'язковими для себе зобов'язання, визначені у 
нижченаведених пунктах:
7.1. Кожна людина повинна мати можливість заробляти собі на життя 
професією, яку вона обирає.
7.2. Усі працівники мають право на справедливі умови праці.
7.3. Усі працівники мають право на справедливу винагороду, яка забезпечить 
достатній рівень для них самих та їхніх сімей.
7.4. Усі працівники та роботодавці мають право на укладання колективних 
договорів.
7.5. Працюючі жінки у разі материнства мають право на особливий захист.
7.6. Кожна людина має право на належні умови для професійної орієнтації, 
метою якої є допомогти їй вибрати професію згідно зі своїми особистими 
здібностями та інтересами.
7.7. Кожна людина має право на належні умови для професійної підготовки.
7.8. Усі працівники мають право на рівні можливості та рівне ставлення до них 
у вирішенні питань щодо працевлаштування та професії без дискримінації за 
ознакою статі.
7.9. Працівники мають право отримувати інформацію і консультації на 
підприємстві.
7.10. Працівники мають право брати участь у визначенні та поліпшенні умов 
праці та виробничого середовища на підприємстві.
7.11. Кожна особа похилого віку має право на соціальний захист.
7.12. Усі працівники мають право на захист у випадках звільнення.
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7.13. Усі працівники мають право на захист своїх вимог у разі банкрутства 
їхнього роботодавця.
7.14. Усі працівники мають право на гідне ставлення до них на роботі.
7.15. Усі працівники мають право отримувати інформацію та консультації під 
час колективного звільнення.

8.1.Даний колективний договір укладений на період з 2020 - 2025 роки та 
вступає в дію згідно п.1.6. цього договору і діє до укладення сторонами нового 
колективного договору.
8.2.3міни і доповнення до колективного договору вносяться за взаємною 
згодою сторін після попередніх колективних переговорів і не можуть 
погіршувати умов праці та соціальних гарантій працівників.
Пропозиції щодо змін і доповнень повинні бути аргументовані.
8.3.Контроль за виконанням цього колдоговору здійснюється сторонами, які 
його уклали.
8.4.3а дорученням сторін і загальних зборів колективу колективний договір 
підписали:

VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Голтвянська Т.М.

Харченко В.І.
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ЗАТВЕДЖЕНО
на загальних зборах 
трудового колективу 
Комишнянської селищної 
ради
від 11 лютого 2020 року

КОМИШНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку селищної ради

«11 » лютого 2020 року смт Комишня

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Громадяни України у відповідності до Конституції України реалізовують право на 

працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, установі, 
організації або з фізичною особою, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи 
у відповідності з покликанням, здібностями, професійною підготовкою, освітою з 
урахуванням громадських потреб.

Обов’язок і справа честі громадянина України, здібного до праці -  сумлінна 
праця в обраній ним області громадсько-корисної діяльності, додержання трудової 
дисципліни.

Трудова діяльність забезпечується створенням необхідних організаційних заходів 
для нормальної, високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами 
переконання, виховання, а також заохочення за сумлінну працю. До порушників трудової 
дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку повинні сприяти вихованню працівників 
селищної ради в дусі сумлінного ставлення до праці, подальшого зміцнення трудової 
дисципліни, раціональному використанню робочого часу, підвищення продуктивності та 
ефективності праці.

3. Питання пов’язані зі застосуванням цих правил внутрішнього розпорядку 
вирішуються селищним головою в межах його прав, а у випадках передбачених діючим 
законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

II. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ 
ПРАЦІВНИКІВ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

1. Комишнянська селищна рада є органом місцевого самоврядування територіальної 
громади і на її працівників в повному обсязі розповсюджується Закон України «Про службу 
в органах місцевого самоврядування».



2. Прийом на роботу в селищну раду (посадова особа, крім селищного голови та 
секретаря селищної ради) проводиться на конкурсній основі, якщо інше не передбачено 
законодавством.

Інформація про конкурс на заміщення вакантних посад, термін подання заяв для участі 
в ньому, професійні та кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду оприлюднюються 
через розміщення оголошень в засобах масової інформації ( районна газета), офіційному 
сайті селищної ради не пізніше одного місяця до встановленої дати.

Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають на ім’я керівника заяву, до якої 
додається листок з обліку кадрів, автобіографія, копії документів про освіту, е-декларація 
про доходи за попередній рік та інші документи згідно за переліком. Після подання 
документів кандидатам надається можливість отримати відповідну інформацію щодо 
особливостей умов праці за відповідною посадою.

3. При призначенні на відповідну посаду, особа згідно з Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» складає присягу посадової особи в органах місцевого 
самоврядування.

4. Прийняття на роботу інших працівників проводиться відповідно до вимог діючого 
трудового законодавства в Україні.

5. При прийнятті на роботу в селищну раду необхідно пред’явити:
• трудову книжку, оформлену в установленому законодавством порядку, а якщо особа 

поступає на роботу вперше -  довідку про останнє заняття, видану за місцем 
проживання, а звільнені із лав збройних сил -  військовий квиток;

• паспорт громадянина України
• іншу документацію відповідно до переліку наданого кадровою службою
• прийняття на роботу інших працівників проводиться відповідно до вимог діючого 

трудового законодавства в Україні.
Забороняється прийняття на роботу без пред’явлення цих документів, або вимагати від 
працівника непередбачених законодавством документів.

Прийняття на роботу оформляється розпорядженням селищного голови на основі 
рекомендацій конкурсної комісії, який оголошується працівникові під розписку. В • 
розпорядженні обов’язково вказується найменування посади та умови оплати праці.

6. При оформленні на роботу працівник обов’язково ознайомлюється з дорученою 
ділянкою роботи, вручається йому посадова інструкція, ознайомлюється з правилами 
ведення діловодства і внутрішнього трудового розпорядку, проводиться інструктаж з 
охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки.

7. На всіх працівників, що працюють більше п ’яти днів заводяться трудові книжки в 
установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено трудовим 
законодавством.

8. Трудова діяльність посадової особи може бути припинена підставі:
• за заявою про звільнення з роботи за власним бажанням, за два тижні 

письмово;
• за заявою з поважних причин за один тиждень;
• з ініціативи керівництва, відповідно діючого трудового законодавства. 

Припинення трудової діяльності оформляється розпорядженням селищного голови( крім 
звільнення селищного голови, секретаря селищної ради), трудова книжка видається на руки в 
день звільнення і проводиться остаточний розрахунок. Запис у трудову книжку проводиться 
з вимогами чинного законодавства. Днем звільнення вважається останній день роботи.
При звільнені працівника всі невиконані службові документи передаються особі, що 
приймається на вакантну посаду.



III. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
1. Обслуговуючі працівники та посадові особи зобов’язані:

• працювати, сумлінно, дотримуватись дисципліни праці(своєчасно виходити на 
роботу, дотримуватись встановленої тривалості робочого дня, працювати 
високопродуктивно, своєчасно і точно виконувати свої функціональні 
обов’язки, розпорядження селищного голови

2. Основними обов’язками посадової особи є:
• дотримання Конституції України та інших нормативних актів ;
• забезпечення ефективності роботи та виконання завдань органів виконавчої 

влади, державних відповідно до їх компетенції;
• недопущення порушень прав і свободи людини і громадянина України;
• безпосереднє виконання покладених на них посадових обов’язків, своєчасне і 

точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і 
вказівок свого керівника;

• збереження державної таємниці, інформації громадян, що стала їм відома під 
час виконання обов’язків посадової особи а також іншої інформації, яка згідно 
з законодавством не підлягає розголошенню;

• постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної 
кваліфікації;

• сумлінне виконання своїх посадових обов’язків, ініціатива і творчість у роботі; 
Посадова особа повинна діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке 
суперечить чинному законодавству, посадова особа зобов’язана невідкладно в письмовій 
формі доповісти про це посадові особі, яка дала це доручення.

IV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
1. Адміністрація селищної ради зобов’язана:

• правильно організувати працю своїх працюючих, кожного забезпечите 
робочим місцем, письмовими, канцелярськими та іншими речами. В 
необхідних випадках перед початком роботи ознайомити працівників з 
завданням, проводити відповідний інструктаж з метою забезпечення 
виконання дорученого завдання;

• забезпечити умови для підвищення продуктивності праці, шляхом втілення 
нових досягнень науки і техніки, наукової організації праці, поліпшувати 
організацію і технічне обладнання робочих місць;

• неухильно дотримуватись законодавства про працю, забезпечення виконання 
посадової та трудової дисципліни, постійно вести організаторську і виховну 
роботу, спрямовану на зміцнення трудової дисципліни, раціональне 
використання робочого часу;

• формування стабільного і дружнього колективу, застосовувати заходи впливу 
до порушників трудової дисципліни, зважати при цьому на думку трудового 
колективу;

• забезпечити систематичне підвищення ділового рівня та виробничої 
кваліфікації працівників селищної ради, необхідні умови для поєднання праці з 
навчанням в учбових закладах:

Працівники -  посадові особи підвищують свою кваліфікацію у відповідних 
навчальних закладах не рідше одного разу на п ’ять років.

• сприяти в трудовому колективі ділових, творчих умов, всіляко підтримувати і 
розвивати ініціативу, активність кожного працівника селищної ради, своєчасно 
розглядати критичні зауваження працівників, вживати щодо цього відповідних 
заходів;



• уважно ставитися до запитів і потреб працівників селищної ради, сприяти 
поліпшенню їх культурно-побутових умов;

• виплачувати заробітну плату два рази на місяць 12 і 27 числа поточного 
місяця.

V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
1. Початок роботи селищної ради -  8.00 год. ( понеділок, вівторок, середа, четвер). 

Перерва на обід -  з 12.00 до 13.00 години.
Кінець робочого дня -  17.15 год., п ’ятниця -  16.00 год. Вихідні дні: субота, неділя.
У передвихідні і передсвяткові дні робочий час закінчується на 1 годину раніше 

загального.
У відповідних випадках робочий день, в тому числі його початок і кінець, обідня 

перерва встановлюється адміністрацією за погодженням з трудовим колективом. В цьому 
випадку забезпечується встановлена тривалість робочого часу за тиждень або інший 
обліковий термін.
2. Адміністрація селищної ради контролює дотримання графіку робочого часу.
3. На безперервних роботах забороняється залишати робоче місце до приходу 
наступного працівника.
4. Понаднормова праця для працівників селищної ради, які мають нормований робочий 
день, як правило не допускається. Застосування понаднормової праці може проводитися 
адміністрацією у виняткових випадках і в межах передбачених діючим законодавством. 
Відповідальні працівники селищної ради працюють за режимом ненормованого робочого 
часу.
5. Забороняється в робочий час:

• відволікати працівників селищної ради від виконання їх обов’язків на виконання 
робіт, не пов’язаних з діяльністю селищної ради і забезпечення його інтересів.

6. Черговість надання щорічних відпусток визначається селищним головою при цьому 
забезпечується нормальна робота селищної ради і умови відпочинку працівників. Графік 
щорічних відпусток складається на початку нового календарного року, затверджується 
розпорядженням селищного голови і доводиться до відома всіх працівників. При наданні 
щорічної відпустки працівникові надається допомога на оздоровлення в розмірі 
середньомісячної заробітної плати.

VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В ПРАЦІ
1. За зразкове виконання своїх посадових та трудових обов’язків, високу продуктивність 

праці та інші досягнення в роботі, застосовуються такі заохочення:
• подяка
• премія
• нагородження грамотою та інші форми відзнаки зразкової праці 

При внесенні заохочення враховується думка трудового колективу.
2. Працівникам, які успішно і добровільно виконують свої трудові обов’язки, надаються 

насамперед пільги соціально-культурного і житлово -  побутового обслуговування, а також 
переваги в просуванні по службі.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 
ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Дисциплінарні стягнення застосовуються до працівників за невиконання чи неналежне 
виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, а також за вчинок, що 
дискредитує установу, в якій він працює.



2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з 
таких заходів стягнення:
2.1. догана;
2.2. звільнення.
3. До працівників, крім зазначених дисциплінарних стягнень, можуть застосовуватися такі 
заходи дисциплінарного впливу:
3.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання по вині 

працівника покладених на нього трудових обов’язків, або порушення режиму роботи, тягне 
за собою повне або часткове позбавлення премій, винагород, що передбачаються 
Положенням про преміювання у порядку і розмірах, передбачених останнім.
4. Дисциплінарні стягнення застосовуються селищним головою і оголошуються в 
розпорядженні, яке доводиться працівнику під розпис не пізніше трьох днів з моменту 
оголошення.
5. До застосування мір дисциплінарного стягнення від порушника потрібно взяти пояснення 
в письмовій формі.
6. Відмова від дачі пояснення не є перешкодою для застосування стягнення.
7. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо після виявлення порушення, але 
не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу хвороби або перебування 
у щорічній відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести 
місяців з дня допущення порушення.
8.3а кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише одне дисциплінарне 
стягнення. При застосуванні враховується важкість скоєного порушення, обставини, за яких 
його було допущено, попередня робота та поведінка працівника.
9.Якщо протягом року з дня застосування до працівника не будуть застосовані нові 
дисциплінарні стягнення, то він вважається таким, що не був покараний.
10. Вразі коли порушення трудової чи виконавчої дисципліни працівником є незначними і не 
приносить фінансово -  матеріальної шкоди установі, дисциплінарне стягнення може бути 
знято достроково, якщо працівник не допустив нових порушень і проявив себе, як сумлінний 
працівник.
11. Зняття стягнення оформляється розпорядженням селищного голови.

В.І. Харченко

Т.М. Голтвянська



ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Представник трудового Розпорядженням селищного
колективу селищної ради голови з а № б-ОС

від 03 лютого 2020 року

Т.М. Голтвянська

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання та виплату матеріальних допомог працівникам 

Комишнянської селищної ради

І. ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дане Положення розроблено на підставі Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» ( зі змінами і доповненнями). Постанови Кабінету Міністрів 

України за № 268 від 9 березня 2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати 

праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 

органів» ( зі змінами і доповненнями), Наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 р. 

№77 «Про умови оплати праці робітників зайнятих обслуговуванням органів виконавчої 

влади, суддів, органів прокуратури, державних податкових інспекцій та митної служби» (зі 

змінами і доповненнями) та Колективного договору.

1.2. Преміювання здійснюється в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менше 

10% посадових окладів та економії фонду оплати праці по селищній раді.
«■

1.3. Дія цього Положення поширюється на всіх працівників селищної ради.

II. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРЕМІЮВАННЯ

2.1. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премії працівникам 

враховуються такі показники:

- своєчасне та якісне виконання поставлених керівництвом завдань і доручень;

- сумлінне виконання своїх посадових обов’язків, ініціатива і творчість у роботі;

- дотримання виконавської і трудової дисципліни;

- постійне самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації.

III. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ПРЕМІЇ.

3.1. Розмір премії працівникам апарату селищної ради визначається селищним головою і 

виплачується згідно розпорядження в межах фонду преміювання утвореного в розмірі не 

менше 10% посадових окладів та економії фонду оплати праці по селищній раді.

3.2. Преміювання працівників селищної ради здійснюється помісячно відповідно до їх 

особистого вкладу в загальні результати роботи та наявності коштів у видатках на виплату 

премії в розмірі посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг, стаж роботи.

/р



3.3. За рахунок фонду оплати праці проводити преміювання посадових осіб відповідно до 

розпорядження селищного голови:

• за добросовісне виконання своїх обов'язків та вагомий внесок у розвиток місцевого 

самоврядування територіальної громади з нагоди ювілейних і пам’ятних дат, державних свят 

в розмірі середньомісячної заробітної плати.

3.4. Розмір премії працівників залежить від стану виконання показників зазначених у пункті

2.1. цього Положення та особистого вкладу працівників в загальні результати роботи та 

граничним розміром не обмежується.

3.5. Преміювання селищного голови та секретаря селищної ради, надання матеріальної 

допомоги здійснюється за рішенням сесії селищної ради на період їх повноважень.

IV. ПОВНЕ АБО ЧАСТКОВЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ПРЕМІЇ.

4.1. Зменшення відсотку преміювання працівників або позбавлення їх премії здійснюється у 

разі:

- несвоєчасного або неякісного виконання своїх посадових обов’язків;

- неякісного виконання розпоряджень та доручень керівництва селищної ради;

- порушення строків розгляду документів;

- недобросовісного виконання посадових обов’язків і завдань;

- порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.2. Премія не виплачується працівникам за час тимчасової непрацездатності, відряджень 

понад ЗО діб, в разі звільнення з роботи за власним бажанням.

V. НАДАННЯ ТА ВИПЛАТА МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ.

5.1. Для надання матеріальної допомоги працівникам виділяються кошти з фонду оплати 

праці селищної ради.

5.2. Матеріальна допомога видається:

• посадовим особам та працівникам, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади на 

оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати;

• посадовим особам на вирішення соціально - побутових питань в розмірі 

середньомісячної заробітної плати;

Положення про преміювання та виплату матеріальних допомог працівникам селищної ради 

набуває чинності з 01 січня 2020 року і є додатком до колективного договору.

В.І. Харченко 

Т.М. Голтвянська



ПОГОДЖЕНО
Зборами трудового колективу 
03 січня 2020 року
Представник шд трудового колективу

Т.М. Голтвянська

-ОС

Г Р А Ф І К

відпусток працівників апарату селищної ради 

на 2020 рік

№
з/п

Прізвище, ім’я, по 
батькові

Посада Вид відпустки Тривалість 
відпустки, 

календарних днів

Дата надання 
відпустки

Підпис про 
ознайомлення із 

графіком відпусток
1 Харченко

Володимир
Іванович

селищний голова щорічна
щорічна
додаткова

15 днів 
15 днів 
15 днів

березень
липень

жовтень ■у
2 Мирополець Лідія 

Василівна
секретар селищної ради щорічна

щорічна
додаткова

15 днів 
15 днів 
15 днів

квітень
червень
вересень

3 Шиян Валентина 
Миколаївна

головний бухгалтер щорічна
щорічна
додаткова

15 днів 
15 днів 
11 днів

лютий
липень
грудень

4 Ковтун Олена 
Леонідівна

спеціаліст II категорії додаткова (соціальна)
щорічна
щорічна

17 днів 
15 днів 
15 днів

червень
серпень

листопад
5 Шкурко Ірина 

Олександрівна
прибиральник службових 
приміщень

щорічна 24 дні вересень

6 Голтвянська Тамара 
Миколаївна

спеціаліст II категорії щорічна
щорічна
додаткова(соціальна)

15 днів 
15 днів 
17 днів

травень
серпень
жовтень

розпорядницям селищного голови № 
03 січня/2020'року'Г\я к Л /  п і і А* \ \т> *  \
______ ЩМІ Х'ШШ\ ВДГЙарченко

аЦ\ЙНИ'̂



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 2 8 .0 1,2002р.№57

ЗАТВЕРДЖ УЮ  
Ш тат в кількості 7,5 штатних одиниць із місячним фондом 
заробітної плати 38 606,60 ц;

т
і ' - л і

у=\у/
аЧІйний

ШТАТНИМ РОЗПИС на 2020 
Комиш нянська селищна рада станом на 01.01.2020 року

І. Харченко

№
3-
п

Назва структурного підрозділу та 
посада

Кільк
ість

штат
них

один
иць

Посадов
ий

оклад.
грн.

Надбав 
ка 

10%, 
20% 
грн.

Ранг,
грн.

Надбавка
за

вислугу
років,
грн.

Фонд 
заробітної 
плати на 
місяць за 

посадовими 
окладами, 

грн.
Апарат управління селищ ної ради

1 Селищний голова 1 7000,00 - 600.00 1900.00 9500,00
2 Секретар селищ ної ради І 6100,00 - 500,00 1650.00 8250.00
3 Головний бухгалтер 1 4600,00 -

ООог'І 980,00 5880,00
4 Спеціаліст II категорії 1 3300,00 - 250.00 0,00 3550,00
5 Спеціаліст II категорії 1 3300,00 - 300,00 540,00 4140,00
6 Спеціаліст 1 3100,00 - 200,00 0,00 3300.00
7 Прибиральник службових 

приміщень 0,5 1286,00 128,60 - - 1414,60

8 Опалювач 1 2572,00 - - - 2572,00
Усього 7,5 31258,00 128.60 2150.00 5070.00 38 606,60




