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Колективний догов1р Каховського мюького культурно-методичного 
закладу (дал1 колективний догов1р) укладено на основ1 Кодексу закошв про 
працю Украши, Закошв УкраТни: «Про колективш договори та угоди», «Про 
сощальний д1алог», «Про порядок виршення колективних трудових спор1в 
(конфл1кт1в)»,«Про оплату пращ», «Про охорону пращ», «Про вщпустки», 
шших законодавчих акт1в Украши. 

Колективний ДОГОВ1р - ДВОСТОрОННШ ДОГОВ1р М1Ж аДМ1Н1СТраЦ1еЮ 

Каховського мюького культурно-методичного закладу (дал1 адмшютращя) та 
радою трудового колективу (головою ради) з друго'1 сторони, що мають 
вщпов1дш повноваження. 

Колективний догов1р укладено з метою регулювання виробничих, 
трудових та сощально-економ1чних вщносин м1ж адмшютращею та 
колективом, а також для встановлення локальних нормативних положень, що 
регламентують умови використання пращ та в1дтворення робочоТ сили, 
узгодження штерес1в найманих пращвниюв 1 адм1Н1страцп з питань, що е 
предметом даного договору. 

Укладений колективний догов1р е нормативним актом, його норми 1 
положения е обов'язковими для адмшютрацп та вс1х пращвниюв Каховського 
мюького культурно-методичного закладу. Догов1р м1стить узгоджен1 
зобов"язання сторш, що його уклали, щодо створення умов щцвищення 
ефективност1 роботи, реал1зацп на цш основ1 профес1йних, трудових 1 
соц1ально-економ1чних прав та штерес1в працхвниюв. 

I. ЗАГАЛЫП ПОЛОЖЕНИЯ 

Сторони договору та Ьс повноваження 

1 .Колективний догов1р укладено м1ж Каховським мюьким культурно-
методичним закладом (дал1 КМ КМЗ), в особ1 директора 1нни 
МАТР0С0В01, з 0ДН161 сторони 1 трудовим колективом, в особ1 голови ради 
трудового колективу Алши ЩАДНЕВ01 з шшо'Г сторони. 

2. Даний колективний догов1р е нормативним актом, який регулюе 
ПраВОВ1, ВИробнИЧ1, ТруДОВ1, СОЦ1аЛЬНО-еКОНОМ1ЧН1 В1ДНОСИНИ колективу. 

3. Сторони визнають взаемн1 повноваження, зобов'язання вщповщних 
стор1н даного колективного договору 1 зобов"язуються дотримуватися 
принцип1в соп,1ального партнерства: паритетност1 представництва, 
р1вноправност1 стор1н, взаемноТ в1дпов1дальност1, конструктивност1 та 
аргументованост1 при проведенш переговор1в (консультац1й) щодо укладання 
договору, внесения зм1н 1 доповнень до нього, вир1шення вс1х питань, що е 
предметом колективного договору. 

4. Кер1вник шдтверджуе, що вш мае повноваження, визначенн1 чинним 
законодавством Украши та Статутом КМ КМЗ, на ведения колективних 
переговор1в, укладання колективного договору 1 виконання повноважень 
сторони адмшютрацп, визначеними цим договором. 



5. Голова Ради трудового колективу мае повноваження визначенш 
чинним законодавством Укра'Гни та Статутом КМ КМЗ, на ведения 
колективних переговор!в, укладання колективного договору 1 виконання 
зобов'язань сторони адмшютрацп, визначеними цим договором. 

6. Сторони оперативно вживатимуть заходи для усунення передумов 
виникнення колективних трудових спор1в (конфшкпв) в ход1 реал1защ'1 
зобов'язань 1 положень даного колективного договору, вщдаватимуть 
перевагу розв'язанню спшьних питань шляхом проведения консультащй, 
переговор1в 1 примирних процедур вщповщно до чинного законодавства. 

Сфера дй колективного договору 
7. Положения колективного договору поширюються на вс1х без винятку 

пращвниюв КМ КМЗ. 

8. Жодна 31 сторш протягом дп колективного договору не може в 
одно сторонньому порядку призупинити виконання прийнятих зобов'язань. 

Термш дй колективного договору та набхття ним чинность 
9. Колективний догов1р укладено на 2021-2023 роки, вш схвалений 

загальними зборами трудового колективу (протокол 2 вщ 01.04.2021 року) та 
набувае чинносп з дня його тдписання 1 д1е до укладання нового договору. 

10. Сторони починають переговори щодо укладання нового 
колективного договору на новий перюд не шзшше як за 1 мюяць до 
заюнчення дй даного договору. 

Порядок внесения змт та доповнень до колективного договору 

11. Змши та доповнення до колективного договору вносяться тшьки за 
взаемною згодою сторш 1 в обов'язковому порядку, в зв'язку 31 зм1нами 
чинного законодавства з питань, що е предметом колективного договору та за 
шидативою одше'1 31 стор1н П1сля проведения переговор1в та досягнення 
взаемно! згоди 1 набувають чинност1 п1сля схвалення загальними зборами 
трудового колективу. 

12. Сторона, яка гшщюе внесения зм1н 1 доповнень до колективного 
договору, письмово ПОВ1ДОМЛЯС 1НШУ сторону про початок проведения 
переговор1в (консультац1Й) та надсилае сво'1 пропозицй, що спшьно 
г : зоядаються у 10 - денний термш з дня Ух отримання шшою стороною 1 
приймають р1шення. 

Порядок / строки доведения змгсту колективного договору до 
п~.21иьник1в Каховського мгського культурно-методичного закладу 

13. Адмшютращя зобов'язуеться у триденний термш теля шдписання 
д: говору уповноваженими особами його тиражування у кшькост1 2-х 
прюарншав 1 подання його на пов1домну реестращю у В1ДПОВ1ДН1 органи, 
езнайомлення з ним вс1х прац1вник1в КМ КМЗ, а також пращвниюв шд час 



укладання з ними трудового договору. 
14. Сторони зобов'язаш щцписати колективний догов1р на протяз1 3-х 

дшв шсля його ухвалення загальними зборами трудового колективу. 
1НШ1 умови 
15. АдмЫстращя встановлюе стушнь вцщов1дальност1 сторш за 

виконання поставлених завдань зпдно Статуту закладу. 
16. Даний колективний догов1р збершае силу у випадку змши складу 

структури, адресних даних 1 найменування КМ КМЗ. У раз1 його 
реоргашзаци колективний догов1р збершае чиншсть протягом термшу, на 
який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторш. 

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТ1 
АдмШстращя зобов язуеться: 
1. Забезпечити кожного пращвника роботою, вщповщно до укладеного 

з ним трудового договору. 

2. При прийом1 на роботу пращвниюв ознайомлювати пщ пщпис 13 
правилами внутр1шнього розпорядку, колективним договором, посадовою 
шструкщею, з наказом про прийняття на роботу, з встановленим посадовим 
окладом та доплатами, надбавками (ст.29 КЗпП Украши). 

3. Не допускати використання у Каховському м1ському культурно-
методичному заклад1 нелегально!' прац1 без укладення оф1ц1йних трудових 
ДОГОВОр1В, П1ДМ1НИ ТруДОВИХ ДОГОВОр1В ЦИВ1ЛЬНО-ПраВОВИМИ та 1НШИМИ 

>тодами, выплати зароб1тно'1 плати в обхщ порядку, встановленому чинним 
законодавством Украши 1 даним колективним договором. 

4. Своечасно реагувати на змши та доповнення до чинного 
законодавства, Кодексу закон!в про працю Украши, Закон1в УкраТни «Про 
культуру», «Про б1бл10теки та б1бл1отечну справу», шших нормативних 
док\л[енпв та законодавчих акпв 1 забезпечувати контроль за IX виконанням. 

5. Забезпечувати своечасний та об'ективний розгляд скарг та звернень 
прашвнишв в1дпов1дно до чинного законодавства Украши. 

6. Забезпечити участь голови ради трудового колективу у засщаннях 
кер!вних орган1в закладу (виробничих нарадах, засщаннях, художшх радах, 
звгтах тощо), своечасно шформувати Тх про дати та порядок денний таких 
засщань. 

7. Р1шення про зм1ни в оргаюзацп працг, л1квщащю, реорган1зац1ю, 
перепрофшювання, скорочення чисельност1 або штату пращвниюв приймати 
лише шсля попереднього проведения переговор1в (консультацш) з радою 
трудового колективу — не шзшше, як за три мюящ до здшснення таких 
заход1в та за погодженням з головою ради трудового колективу. 

8. Про НОВ1 або 1СТОТН1 ЗМ1НИ Д1ЮЧИХ умов оплати пращ в б1К 



попршення власник або роботодавець повинен повщомити пращвника не 
шзшше як за два мюящ до IX запровадження або змши (ст. 103 КЗпП Украши 
та ч.2 ст.29 Закону Украши «Про оплату пращ»). 

9. Надавати пращвникам, яких оф1цшно попередили про звшьнення в 
зв'язку 31 змшами в оргашзацп пращ, в тому числ1 при лквщацп, 
перепрофшюванш, реоргашзацп, скорочення чисельноеп або штату 
пращвниюв, протягом двох останшх мюящв роботи один день на тиждень 
вшьний вщ роботи з оплатою його у розм1р1 середнього заробггку, в зрений 
для обох сторш час, для вир1шення питань власного працевлаппування. 

10. Звшьнення пращвниюв здшснювати згщно дпочого законодавства. 
Рада трудового колективу зобов'язуються : 

11. Сприяти змщненню дисциплши в колектив1 КМ КМЗ, пщвищенню 
продуктивност1 пращ. 

12. Проводити роботу з пращвниками стосовно ращонального та 
бережливого використання обладнання, матер1альних ресурс1в, збереження 
майна. 

13. Здшснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних 
акпв з питань зайнятост1 пращвниюв. 

14. Оргашзовувати зб1р та узагальнення пропозиц1Й прац1вник1в з 
питань полшшення д1яльност! закладу, доводити IX до вщома адм1Н1Страц11 й 
вимагати Тх реатзацп, 1нформувати трудовий колектив про вжип заходи. 

Ш. НОРМУВАННЯ ПРАЩ, ТРУДОВ1В1ДНОСИНИ, РЕЖИМ 
ПРАЦ1 ТА В1ДПОЧИНКУ, П1ДВИЩЕННЯ КВАЛ1Ф1КАЦП 

При прийюггп на роботу прац1вник1в, у порядку цередбаченому 
злконодавством УкраТни, ознайомлювати з наказом про прийняття на роботу, 
Правилами внутр1шнього трудового розпорядку, колективним договором, 
~ :;1эвилп1 шструкц1ями, умовами пращ, проводити вступш шструктаж1 з 
: . : р-они прац1, пожежно!' безпеки шд пщпис та отримувати письмову згоду на 
: ::г : - обробку персональних даних прац1вника. 

Сп1Льно з Радою трудового колективу розробити Правила 
знлтрцпнього трудового розпорядку для КМ КМЗ, затвердити IX на загальних 
: борах трудового колективу, розробити 1 затвердити иосадов1 1нструкцп, 
ознайомлювати з ними пращвниюв. Здшснювати переведения пращвника на 
шшу роботу виключно у випадках, на пщставах 1 в порядку, встановленому 
- • -ним законодавством Украши. 

3. Забезпечувати своечасне (не рццпе одного разу на п'ять роюв) 
шдвищення квал1ф1кацп ирац1вниюв КМ КМЗ зг1дно з чинним 
законодавством Укра'Гни та на шдстав1 нормативних акив (Положень) для 
пращвншав заклад1в культури. 

Проводити атестацш для творчих пращвниюв КМ КМЗ не част1ше 
н 'т: один раз на три роки вщповщно до Положения про проведения атестацп 



пращвниюв пщприемств, установ, оргашзацш та закладш галуз1 культури. 
5. При регулюванш робочого часу в заклад1 сторони виходять з того, що 

нормальна тривалють робочого часу не може перевишувати 40 годин на 
тиждень. Графш роботи у заклад1 з понедшка по четвер: початок о 8.00, 
заюнчення о 17.00, общня перерва з 12.00 до 12.45, в п'ятницю: початок о 
8.00, заюнчення о 16.00, общня перерва з 12.00 до 12.45. 

Сторони узгодили, що протягом 2021 - 2023 роюв Каховський 
мюышй культурно-методичний заклад працюватиме в режим1 п'ятиденного 
робочого тижня з двома вихщними днями - субота, недшя. Для кер1вниюв 
колектив1в та формувань робочий час регламентуеться розкладом занять. 

Напередодш святкових та неробочих дшв тривалють роботи 
пращвниюв закладу скорочуеться на одну годину. 

6. У раз1 потреби, встановлювати ваптним жшкам, жшкам, яю мають 
д!тей до 15 роюв або дитину з швалщнютю, в тому числ1 таку, що 
знаходиться шд п ошкою, а також пращвникам, яю здшснюють догляд за 
ХВОрИМ членом С1М'Т В1ДПОВ1ДНО до медичного висновку, на IX прохання, 
зпдно з поданою заявою скорочену тривалють робочого часу. 

7. Щор1чн1 основна та додатков1 вщпустки повно'1 тривалост1 у перший 
р!к роботи надаються пращвникам июля заюнчення шести мюящв 
безперервно! роботи в заклад1. Щор1ЧН1 в1дпустки за другий та наступш роки 
можуть бути надаш прац1вников1 в будь-який час вщповщного робочого року 
за погодженням з роботодавцем. Черговють надання в1дпусток визначаеться 
графшом. 

8. При визначенн1 черговост1 в1дпусток враховуються С1мейн1 й шип 
особист1 обставини кожного прац1вника. Перелж категор1й прац1вник1в, що 
:1ють право на надання вщпустки в зручний для них час, визначений ст. 10 

Закону Украши «Про вщпустки». Затверджений графш вщпусток повинен 
забезпечити нормальну роботу закладу, а також сприятлив1 умови для 
в:дпочинку пращвниюв. 

9. Повщомляти письмово прац1вник1в за два тижн1 про початок та 
заюнчення вщпустки (ст. 10 Закону Украши «Про вщпустки», ст.79 КЗпП 
УкраТни). 

10. Щор1чну основну В1дпустку надавати вс1м прац1вникам зпдно з 
~::-:чим законодавством. Встановити тривалють щор1чно! основно'1 вщпустки 

пращвниюв КМ КМЗ не менше як 24 календарних дшв за 
ыдЕраиьований робочий рж, який в1дл1чуеться з дня укладання трудового 
I : говору (прийняття на роботу) (ст.6 Закону Украши «Про в1дпустки»): 

Особам з швалщнютю I 1 II груп надаеться щор1чна основна 
з1дпустка тривал1стю 30 календарних дшв, а особам з 1нвалщн1стю III 
труни - 26 календарних дшв (ст.6 Закону Украши «Про вщпустки»). 

1 . Тривалють додаткових оплачуваних вщпусток встановити згщно 



чинного законодавства, дпочих нормативних акт!в та цього колективного 
договору, нонад тривашсть щор!чно1 основно! вщпустки за особливий 
характер пращ, ненормований робочий день згщно додатку 2. 

Надавати пращвникам додатков! вщпустки у зв'язку з навчанням у 
порядку 1 на умовах, передбачених чинним законодавством. 

]5. СтоР0„И ДОМОВПЛИСЯ, ЩО У ВИХ1ДШ, СВЯТКОВ1 1 неробоч, дн! у 
КМ КМЗ може вводитися чергування для оперативного виршення 
невщкладних питанв, що входять у коло обов'язк!в пращвнийь я И 
залучаються до чергування. До чергуванв можуть залучатися кер^ики 
Фахшщ творчь техшчш прац.вники у вщшвщност! до с п Г с Г Ггодженого 
з адмщ1страц1€ю закладу та головою ради трудового колективу' П 0 Г°Д Ж е Н 0 Г° 

вих!™! ^ !1 Д П°Ч И Н К У а б ° к < ™ н » щ я за роботу у святков!, неробоч! та 
вюодн! ДН1, надаеться пращвнику на шдстав! подано! заяви де обов'язково 
дказуеться дата неробочого, святкового або вводного дня, 1 оформлюються 
В1ДП0В1ДНИМ наказом адшюстраци. 3 дозволу адмЫстрацп час вщпочГку за 
роооту у святковий або вихщний день може бути використаио п р е д ! — 
лротягом календарного року. "ращвником 

' 7. Згщно ст. 72, 73, 107 КЗпП Украши робота у святков! та неробоч! дн! 

д Т ~ Т Я ' " ЗГ°ДОЮ С Т 0 Р Ь ' Н а Д а Н Н Я М ™ вщпочин^ або -олатковою оплатою. ^ 

18. Робота пращвниюв КМ КМЗ у святков!, неробоч! та вихщш дш 
• шенсуеться наданням шшого дня вщпочинку. 

: 1 За с1мейними обставинами та з шших причин пращвнику надаеться 
. кустка без збереження з а р о б ™ плати на термш, обДвлейиГугодою 

пращвником та роботодавцем, не бшьше 15 ка^ендарнГдн^в на р Г 
СЧ.26 Закону Украши «Про вщпустки»). 

ч а ^ ^ У Т * * 6 6 3 3 б е р е Ж 6 Н Н Я з аР°б™01 плати за бажанням пращвника 
класться в обовязковому порядку згщно ст.25 Закону Украши «Про 
в л ш стки» та даного колективного договору: 

матер! або батьку, який виховуе дотей без матер! (в тому числ! й у раз! 
перебування матер! в шкувальному заклад!), що ма" двох ! больше 

В1ШМ до 15 РОК1В або дитину 3 швалщшстю, - тривал!стю до 14 
•--енларних дшв щоршно; А 

ЧОЛОВ1КОВ1, дружина якого перебувае у шсляпологовш вщпустц! -
- --"::с гю до 14 календарних дшв; * ц ' 

матер! або шшим особам, зазначеним участит третт г л ^ 
: цього Закону, в р а з ! ^ ^ ^ ^ 
- ; -шнього догляду, - тривашстю, визначеною в медичному висновку, але 

як до досягнення дитиною шестир!чного в!ку, а в раз! якщо дитина 
^ на „ и й Д1абет I типу (шсу.тшозатежний) або якщо дитина, якШ не 
•стажшлено швашдшсть, хвора на тяжке перинатальне ураження нервовоГ 



системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рщюсне орфанне захворювання, 
онколопчне, онкогематолопчне захворювання, дитячий церебральный 
паралхч, тяжкий псих1чний розлад, гостре або хрошчне захворювання нирок 
IV ступеня, - не бшын як до досягнення дитиною нпстнадцятир1чного В1ку, а 
якшо дитиш встановлено категорш "дитина з швалщнютю пщгрупи А" або 
дитина, яюй не встановлено швалщнють, отримала тяжку травму, потребуе 
трансплантацп органа, потребуе пал1ативно1 допомоги - до досягнення 
ДИТИНОЮ В1С1МНаДЦЯТИр1ЧНОГО В1Ку. 

Перелш тяжких захворювань, розлад!в, травм, сташв тощо, що дае право 
пращвнику на отримання вщпустки без збереження заробшки плати на 
дитину, яюй не встановлена швалщнють, затверджуеться Кабшетом 
Мшютр1в Украши; 

матер1 або шшш особ1, зазначенш у частиш трет!Й статп 18 цього 
Закону, для догляду за дитиною вком до 14 роюв на перюд оголошення 
карантину на вщповщнш територп; 

учасникам В 1 й н и , особам, на яких поширюеться чиннють Закону 
>"краГни "Про статус ветерашв в1йни, гарантн 1'х сощального захисту", -
тривалютю до 14 календарних дшв щор1чно. 

Особам, яю мають особлив1 заслуги перед Батьювщиною, статус яких 
зстановлений в1дпов1дно до Закону Укра'Гни "Про статус ветерашв вшни, 
гарантн IX соц1ального захисту", - тривал1стю до 21 календарного дня 
щор1чно; 

особам, яю мають особлив1 трудов1 заслуги перед Батьк1вщиною, -
тривалютю до 21 календарного дня щор1чно; 

пенсюнерам за в1ком та особам з 1нвалщн1стю III групи - тривалютю до 
5 0 календарних дшв щор1чно; 

особам з швалщнютю I та II груп - тривалютю до 60 календарних дшв 
шорхчно; 

особам, яю одружуються, - тривалютю до 10 календарних дшв; 

пращвникам у раз1 смерт1 рщних по кров1 або по шлюбу: чоловка 
лр\"жини), батьюв (в1тчима, мачухи), дитини (пасинка, падчгрки), брат1в, 

;естер - тривал1стю до 7 календарних дшв без урахування часу, необхщного 
хтя проТзду до мюця поховання та назад; шших р1дних - тривал1стю до 3 

атендарних дн1в без урахування часу, необхщного для пройду до мюця 
лоховання та назад; 

прац1вникам для догляду за хворим рщним по кров1 або по шлюбу, який 
за висновком медичного закладу потребуе постшного стороннього догляду, -
тривалютю, визначеною у медичному висновку, але не бшыне 30 
:• тлгндарних дшв; 



пращвникам для завершения санаторно-курортного лжування -
тривалютю, визначеною у медичному висновку; 

пращвникам, допущеним до вступних юпиив у винц навчальш заклади, -
тривалютю 15 календарних дшв без урахування часу, необхщного для 
пройду до мюцезнаходження навчального закладу та назад; 

пращвникам, допущеним до складання вступних юпипв в асшрантуру з 
вщривом або без вщриву вщ виробництва, а також пращвникам, яю 
навчаються без вщриву вщ виробництва в асшрантур1 та успинно виконують 
шдивщуальний план пщготовки, - тривалютю, необхщною для пройду до 
мюцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки 1 назад; 

сумюникам - на термш до заюнчення вщпустки за основним мюцем 
роботи; 

ветеранам пращ - тривалютю до 14 календарних дшв щор1чно; 

пращвникам, Д1ти яких у вщ1 до 18 роюв вступають до навчальних 
закладав, розташованих в шшш мюцевост1, - тривалютю 12 календарних дшв 
без урахування часу, необхщного для проезду до мюцезнаходження 
навчального закладу та у зворотному напрямь 

За наявност1 двох або бшыне Д1тей зазначеного в1ку така вщпустка 
налаеться окремо для супроводження кожно'1 дитини; 

пращвникам на перюд проведения у вщповщному населеному пункп 
анлитерористично! операцп, заход1в 13 забезпечення нацюнально1 безпеки 1 
: "орони, вщс1Ч1 1 стримування збройно'1 агресп Рос1йсько1 Федерацн у 
Лонецыай та Лугансьюй областях з урахуванням часу, необхщного для 
г:зернения до мюця роботи, але не бшын як С1М календарних-дшв шсля 
лрийняття р1шення про прииинення антитерористично'1 операцп, заход1в 13 
: _гезпечення нац1онально1 безпеки 1 оборони, вщс1Ч1 1 стримування збройно'1 
агг-есп Рос1йсько1 Федерацн у Донецьюй та Лугансьюй областях. 

~рац1вникам, як1 навчаються без в1дриву в1д виробництва в асшрантур1, 
лголягом четвертого року навчання надаеться за !х бажанням один вшьний 
з л роботи день на тиждень без збереження заробггно1 плати. 

з счасно ознайомлювати пращвниюв КМ КМЗ 31 зм1нами в умовах оплати 
г ал: зпдно чинного законодавства. 

Рада трудового колективу зобов язуеться: 
Погоджувати запровадженш змши та перегляд норм пращ 

"гал.зниюв. 
25 Забезпечити гласн1сть ус1х заход1в щодо нормування прац1, 

: з -: нгння пращвникам причин перегляду норм пращ за умов застосування 
ЗСЭЙХНОрМ. 



IV. ОПЛАТА ПРАЩ 
1. В заклад1 встановлюеться гарантований державою мЫмальний 

розм1р зароб1тно1 плати. Посадов1 оклади встановлюються зпдно Сдино!" 
тарифно!' С1тки розряд1в та коеф1щенпв з оплати пращ пращвниюв бюджетно!' 
сфери у вщповщност1 з тарифшащею. 

2. Своечасно нараховувати 1 виплачувати зароб1тну плату, в раз1 
несвоечасно!' виплати - погашати заборгованють пропорцшно надходженню 
фшансування. Разом 13 заробггною платою видавати пращвникам 
розрахунков1 листки зароб1тно1 плати 13 зазначенням вщцв виплат, розм1р1в 1 
шдстав утримань, суму заробкно!' плати. 

3. Вирахування 13 заробкно!" плати, не передбачеш чинним 
законодавством та Кодексом закошв про працю Украши, здшснювати тшьки 
за письмовою заявою (згодою) пращвника. 

4. Зд1йснювати компенсащю зароб1тно1 плати в зв'язку з порушенням 
и виплати. 

5. Зд1йснювати виплату зароб1тно1 плати прац1вникам у грошових 
знаках, що мають законний об1г на територн Украши не рщше двох раз1в на 
мюяць через пром1жок часу, що не перевищуе ш1стнадцяти календарних ДН1В 
та не шзшше семи ДН1В шсля заюнчення перюду за який здшснюеться 
виплата. 

6. М1н1мальна зароб1тна плата не повинна бути менше мшмального 
р1вня, установленого державою. 

7. Оплата робочого часу за вимушен1 просто'1 (13 розрахунку м1сячно1 
норми робочого часу) не з вини пращвника проводити вщповщно до чинного 
законодавства, але не нижче мЫмального розм1ру зароб1тно1 плати, 
гарантованого державою. 

8. Оплата пращ пращвниюв здшснюеться до дночих положень у 
термши: аванс не шзшше 12 числа, заробггна плата не шзнине 27 числа 
поточного мюяця, якщо день виплати зароб1тно1 плати зб1гаеться з вихщним, 
:вятковим або неробочим днем - напередодш цього дня. Виплата зароб1тно1 
плати ран1ше вище встановлених строюв може також зд1йснюватися у зв'язку 
13 профес1йними, державними святами та у зв'язку з заюнченням 
календарного року. 

9. Розм1р виплати зароб1тно1 плати за першу половину мюяця (тобто 
авансу) складае не менше оплати за фактично вщпрацьований час пращвника 
з розрахунку тарифно!' ставки пращвника(ст. 115 КЗпП Украши, ст.24 Закону 
про оплату пращ). 

10. Проводити своечасно шдексащю заробггао!' плати пращвниюв у 
зв'язку з ростом шдексу споживчих цш зпдно з чинним законодавством. 

11. Повщомляти пращвниюв при кожнш виплап зароб1тно'Г плати про 
наш. що належать до перюду, за який проводиться оплата пращ: з 



розшифровкою за видами виилат у розрахункових листах про суми 
нараховано'1 та утриманоТ заробшюТ плати (ст. 110 КЗпП Украши). 

12. Заробпна плата на час щор1чно! вщпустки повинна розраховуватись 
з дотриманням вимог р.2,р.4 п. 10 Порядку №100(ст.117 КЗпП). 

13. Пращвникам, яю виконують у заклад1, поряд з своею основною 
роботою додаткову роботу за шшою профес1ею (посадою) або обов'язки 
памчасово вщсутнього пращвника без звшьнення вщ свое'Г основно'Г роботи, 
проводити доплату за сумщення професш (посад) або виконання обов'язюв 
пимчасово вщсутнього пращвника у розм1р1 50% вщ посадового окладу в 
межах фонду оплати пращ. 

14. У раз1 виникнення заборгованосп 13 заробшюТ плати, обов'язково 
п-: эормувати пращвниюв закладу про причини виникнення заборгованост1 1 
заходи, яю плануються вжити для и погашения. Розробити та включити до 
.'".-активного договору графши погашения заборгованосп 13 зароб1тно1 плати 
: 2 проводити компенсащю затриманих виплат. 

15. Забезпечувати виплату заробшю1 плати за час вщпустки 
нрашвникам, що йдуть у вщпустку, не шзшше, шж за 3 дн1 до й початку 
: : 115 КЗпП Украши, ст. 21 Закону Украши «Про вщпустки»). 

16. Вимагати погашения заборгованост1 заробгшо1 плати згщно 
I о законодавства. 

Для окремих категор1Й прац1вник1в (творчих) оплату прац1 у 
• п 1пках, коли заняття не проводяться з незалежних вщ прац1вника причин 

г: приятлив1 метеоролопчн1 умови, епщемп, тощо) здшснювати з 
".. нк\; зароб1тно'1 плати встановлено'1 при тариф1каци, за умови 

• :• •: :-:ання прац1вниками 1ншо1 орган1защйно-творчо1 роботи вщповщно до 
: ункцтональних обов'язюв, при вщсутносп тако! роботи оплату 

I :'::нювати зпдно з розрахунком, але не менше двох третин заробггно! плати 
:н 113 КЗпП Украши). 

Творчим прац1вникам КМ КМЗ виплачувати доплату за выслугу 
:: V: б зпдно перелхку) в1дповщно до Постанови Каб1нету Мшютр1в Украши 

: грудня 2015р.№ 1026 31 зм1нами, внесеними зпдно Постанови 
1лб'1зет}- Мш1стр1в Украши №150 вщ 16.03.20Проку, залежно вщ стажу 

*: на посадах, передбачених зазначеним перелжом, у такому розм1рк 

- засотюв посадового окладу - за наявност1 стажу роботи понад три 
роки; 
11 вщсотюв посадового окладу - за наявност1 стажу роботи понад 10 
роюв: 
51 31ДСОТЮВ посадового окладу - за наявносп стажу роботи 
п :над 20 роюв. 



Рада трудового колектива зобов язуеться: 
24. Здшснювати громадський контроль за дотриманням законодавства 

з питань оплати пращ, своечасною виплатою заробино!' плати. 

25. Представляти 1 захищати штереси пращвниюв Каховського мюького 
культурно-методичного закладу у сфер1 оплати пращ. 

V. СОЩАЛЬНО - ТРУДОВ1 ШЛЬГИIГАРАНТП 
АдмШстращя зобов язуеться: 
1. Надавати пращвникам КМ КМЗ матер1альну допомогу в тому числ1 

на оздоровления, в сум1 до одного посадового окладу на р1к (кр1м 
штер1ально1 допомоги на поховання) у межах фонду оплати пращ на 

зщповщний р к згщно наказу МЫстерства культури 1 туризму Украши № 745 
з а 18.10.2005 р. «Про впорядкування умов оплати пращ пращвниюв 
к\льтури на основ1 едино!' тарифно!' С1тки» (31 змшами). 

2. Жшщ, яка працюе 1 мае двох або бшыне д1тей вком до 15 роюв, або 
дитину з швалщшстю, або яка усиновила дитину, матер! особи з швалщнютю 
з дитинства пщгрупи А I групи, одиноюй матер1, батьку дитини або особи з 
:нвалщшстю з дитинства пщгрупи А I групи, який виховуе !х без матер! (у 
тому чист у раз1 тривалого перебування матер! в л1кувальному заклад!), а 
також особ1, яка взяла пщ оп1ку дитину або особу з швалщшстю з дитинства 
пщгрупи А I групи, чи одному 13 прийомних батьюв надаеться щор1чно 
додаткова оплачувана вщпустка тривал1стю 10 календарних дн1в без 
; рахування святкових 1 неробочих дн1в (ст.73 Кодексу закошв про працю 
> кра!'ни та ст. 19 Закону Украши «Про вщпустки»).3а наявност1 дек1лькох 
-ддстав для надання ще!' в1дпустки и загальна тривалюТь не може 
перевищувати 17 календарних дшв. 

3. На пер1од ваптноеи та иолопв за медичним висновком жшкам 
надаеться В1дпустка 126 календарних дшв / 140 календарних дшв у раз! 
народження двох або бшыне д1тей та у раз1 ускладнення полопв. Бона 
надаеться повнютю незалежно В1д тривалост! !Т роботи в поточному рош 
ст. 17 Закону Украши «Про вщпустки»). 

4. Вщпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трир1чного 
З1ку, надаеться за заявою жшки або ос1б зазначених у (ст. 18 Закону Украши 
Про вщпустки»), повнютю або частково в межах установленого перюду та 

зформлюеться наказом роботодавця. 

5. Пращвникам, яю усшшно навчаються без вщриву в1д роботи \ 
вищих навчальних закладах з веч1рньою та заочною формами навчання. 
надавати додатков! оилачуван1 в1дпустки на перюд настановних занять 
лабораторних роб1т, складання залшв та !спит1в у вищих навчальних 
закладах р1зних форм акредитацп - до 40 календарних дшв (ст. 15 Закону 
'/краши «Про вщпустки»). 



6. Пщ час звшьнення пращвниюв незалежно вщ пщстав, Тм мае 
виплачено грошову компенсащю за вс1 невикористаш ними дш 

шор1чноТ вщпустки, а також додатково! вщпустки пращвникам, 
та м а ю т ь дггей (ст.83КЗпП). 

7. За р1шенням директора КМ КМЗ встановлюються надбавки за 
складшеть, напруженють у робот1 пращвникам у розм1р1 до 50% посадового 
: кладу в межах фонду оплати пращ (постанова Кабшету Мшютр1в Укра'Тни 
б:л 30.08.2002р. №1298 «Про оплату пращ пращвниюв на основ1 Сдино!" 
тарифно! с1тки розряд1в 1 коеф1щенив з оплати пращ пращвниюв установ, 
закладов та оргашзацш окремих галузей бюджетно!' сфери», Наказ 
мшстерства культури 1 туризму Украши № 745 вщ 18.10.2005р. «Про 
впорядкування умов оплати пращ пращвниюв культури на основ1 Сдино!" 
тарифно!' С1тки» (31 зм1нами). 

8. Встановлювати надбавку пращвникам за присвоен! звання: 
народний аматорський колектив» та «зразковий аматорський колектив» у 

розшр1 10 %. Надбавки встановлюються прац1вникам, якщо !'х Д1яльн1сть за 
профшем збшаеться з наявним званиям в1дпов1дно до наказу Мшютерства 
:--;т1ътури 1 туризму Украши № 745 вщ 18.10.2005 р. «Про впорядкування умов 
тплата прац1 прац!вниюв культури на основ1 Сдино!" тарифно!" с1тки» (31 
змшами). 

9. Встановити водш автотранспортного засобу надбавку за класнють: 
вод1ям II класу — 10 %, вод1ям I класу — 25 % установлено!" тарифно!' ставки 
: з в1дпрацьований час в1дпов1дно до наказу Мшютерства культури 1 туризму 
У:-паши № 745 вщ 18.10.2005 р. «Про впорядкування умов оплати пращ 
пращвниюв культури на основ1 Сдино!' тарифно!' С1тки» (31 змгнами). 

10. Прибиральникам службових прим1щень, як1 використовують 
лез1нф1куюч1 засоби, а також там, що з а й ш т прибираниям туалет1в, 
встановити доплату у розм1р1 10% вщ посадового окладу вщповщно до 
наказу Мшстерства культури 1 туризму Украши № 745 вщ 18.10.2005 р. «Про 
впорядкування умов оплати пращ пращвниюв культури на основ1 Сдино!' 
тарифно!' С1тки» (з1 зм1нами). 

11. При сумпцеш профес1й (посад), за виконання обов'язюв тимчасово 
з'дсутшх пращвниюв, проводиться доплата вщповщно до посадових оклад1в 
тарифних ставок, ст. 105 КЗпП Украши). Конкретний розм1р доплати 

кожному роб1тнику установлюються за домовленютю обох стор1н трудового 
договору, але не бгльше 50 вщсотюв посадового окладу ( тарифно!' ставки). 

12. Матер1альна допомога на вирпнення сощально-побутових питань 
• I р:шенням директора, надаеться у розм1р1 до одного посадового окладу в 
межах фонду оплати пращ, затвердженого на вщповщний р к (ставки 
заробггао!" плати, зг1дно перел1ку, в1дпов1дно до Постанови Кабшету 
М:шетр1в Украши вщ 09 грудня 2015р. №1026). 

13. За наказом директора КМ КМЗ встановлюються наступи! додатков! 



непередбачеш законодавством) гарантн 1 пшьги в межах фонду оплати пращ: 
- премновання пращвниюв до державних 1 професшних свят 

ВсеукраТнський день пращвниюв культури та майстр1в народного 
мистецтва тощо), на шдстав1 Положения про премновання пращвниюв 
КМ КМЗ в межах фонду оплати пращ (додаток 1); 

- премновання пращвниюв з нагоди ювшею (50, 60, 70 - роюв) в розм!р1 
до 50 % вщ посадового окладу в межах фонду оплати пращ; 

- прем1ювання пращвниюв КМ КМЗ у зв^язку з виходом на пенено в 
розм1р1 до 50 % В1Д посадового окладу в межах фонду оплати пращ; 

- премшвання пращвниюв за високояюсне, своечасне 1 в повному обсяз1 
виконання посадових обов'язюв за шдсумками роботи за розрахунковий 
перюд на шдстав1 Положения про премновання пращвниюв КМ КМЗ в 
межах фонду оплати пращ (додаток 1);. 

14. Пращвникам КМ КМЗ в межах фонду оплати пращ, затвердженого 
на в1дпов1дний р к в заклада, за рнненням директора КМ КМЗ може 
надаватись матер1альна допомога на вир1шення сощально-побутових 
питань у розм1р1 до одного посадового окладу. 

15. При виконанш обов'язюв тимчасово в1дсутн1х техшчних 
пращвниюв здшснювати доплату до посадових оювдв у розм1рах 
встановлених законодавством, але не менше 30% 1 не бшьше 50% 
посадового окладу в 1 Д с у т н ь о г о працгвника. 

Рада трудового колективу зобов^язуеться: 
16. Своечасно шформувати прац1вник1в трудового колективу закладу 

про положения та змши в нормативних документах, яю регламентують 
питания трудових прав та зайнятость 

17. Зд1йснювати контроль за встановлення посадових оклад1в 1 ставок 
пращвниюв згщно чинного Законодавства Украши. 

18. Надавати всеб1чну допомогу Адмшютрацп у вир1шенн1 питань, 
передбачених роздшами II, III, IV, V. 

VI. ОХОРОНА ПРАЩ 

Для забезпечення виконання чинного законодавства про охорону пращ 
та забезпечення належних умов пращ у Каховському мюькому культурно-
методичному заклад1 

АдмШстрашя зобов^язуеться: 
1 Забезпечувати своечасне виконання комплексних заход 1 в 

направлених на безпеку, ппену пращ та виробничого середовища, 
п1двищення юнуючого Р1ВНЯ охорони прац1, запоб1гання випадкам 
виробничого травматизму, професшного захворювання, авар1ям 1 пожежам 
Каховського м1ського культурно-методичного закладу (додаток 3). 

2. Розробити посадов! шструкци та 1нструкцп з охорони пращ, 



: аоезпечувати виконання IX пращвниками. 
3. Проводити иавчаиня 1 перевгрку знань з охорони пращ пращвниюв, 

: гтдно вимог Закон УкраТни «Про охорону пращ». 
4. При уклад аиш трудового договору шформувати пращвниюв пщ 

™ лише про умови пращ на робочому мющ, наявнють небезпечних 1 
~<здяивих виробничих фактор1в, можлив1 наслщки IX впливу на здоров'я та 
про права пращвниюв на шльги та компенсаци за роботу в таких умовах (ст. 5 
Закону Украши «Про охорону пращ»). 

5. Проводити атестацпо робочих мюць на вщповщнють нормативним 
актам про охорону пращ у раз1 необхщност1 керуючись чинним 
законодавством. 

6. Забезпечувати устаткуванням та пристроями, яю захищають 
працюючих вщ ураження електричним струмом, ди статично!" електрики та 
розряд1в блискавок. 

7. Забезпечити проведения перюдичних, профшактичних медичних 
огляд1в для працхвниюв заклад1в культури згщно Постанови КМУ вщ 
23.05.2001р. № 559 та надання пращвникам вшьного часу для проходження 
медичних огляд1в, одержання медично'Т допомоги. 

8. Адм1н1страц1я мае право в установленому законом порядку 
притягнути пращвника, який ухиляеться вщ проходження обов'язкового 
медичного огляду, до дисциплшарно'1 вщповщальноси, а також зобов'язаний 
в1дсторонити його вщ роботи без збереження зароб1тноТ плати. 

9. В1дшкодовувати прац1вников1 шкоду, у раз1 ушкодження його 
здоров'я на виробництв1, вщповщно до Закону Украши «Про 
загальнообов'язкове державне сощальне страхування вщ нещасНого випадку 
на виробництв1» вщ 23.09.1999р. № 1105 - XIV. 

10. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та шженерно 
- техшчними прац1вниками вимог Закону Украши «Про охорону пращ», «Про 
пожежну безпеку», нормативних докуменпв про охорону пращ, графшв 
планово - попереджувальних ремонпв устаткування та обладнання. 

11. За пращвниками, яю втратили працездатшеть у зв'язку з нещасним 
випадком на виробництв1, збер1гати середню зароб1тну плату на весь перюд 
до в1дновлення працездатност1, без визнання IX в установленому порядку 
швалщами. У раз1 неможливост1 виконання потерпшим попередньо'1 роботи, 
забезпечити в1дповщно до медичних рекомендацш його переп1дготовку 1 
працевлаштування, встановити п1льгов1 умови та режим роботи. 

12. Вщшкодування пращвников1 шкоди, запод1яно'Т йому в наслщок 
ушкодження здоров'я або у раз1 смерт1 прац1вника зпдно ст.9 Закону Украши 
«Про охорону пращ» здшснюеться Фондом социального страхування вщ 
нещасних випадюв на виробництв1 та професшних захворювань в1дпов1дно 
до Закону Украши «Про загальнообов'язкове державне страхування вщ 
нещасного випадку на виробництв! та професшного захворювання, як1 



;причинила втрату працездатноеп». 
13. Якщо ушкодження здоров"я сталося в наслщок порушення 

л отерпшим вимог нормативних акив про охорону пращ, сума розмгру 
: дноразово!' допомоги шдлягае зменшенню. 

14. Зменшити розм1р одноразово'! допомоги потерпшому в наслщок 
порушення ним нормативних акив про охорону пращ, але не бшып як на 
50% (ст. 13 Закону Украши «Про охорону пращ», ст.34 п.2 або Закону 
Украши «Про загальнообов'язкове державне страхування В1Д нещасного 
випадку на виробництв1 та професшного захворювання, яю спричинила 
втрату працездатносп». Факт вини потерпшого встановлюеться комю!ею 13 
розслщування нещасного випадку. Порушення потерпшим вимог 
нормативних акив про охорону пращ, з якими вш не був об1знаний внаслвдок 
не своечасного або не яюсного проведения шструктажу, не забезпечення 
необхщними нормативними документами, не е пщставою для зменшення 
йому розм1ру одноразово!' допомоги або вщшкодування шкоди. 

15. Стимулювати пращвниюв, яю дотримуються вимог акив 
законодавства з питань охорони пращ 1 техшки безпеки, не порушують вимог 
особисто!' та колективно!' безпеки, беруть активну участь у здшсненш заход1в 
щодо шдвищення ргвня охорони прац1 у закладь 

16. Забезпечувати належну п1дготовку закладу до експлуатацп в 
ос1нньо-зимовий перюд. Проводити навчання вщповщальних ос1б закладу за 
надшну й безпечну експлуатащю буд1вель, споруд. 

17. 3 метою забезпечення якюного теплового режиму в примщеннях 
КМ КМЗ проводити необхщш профшактичш роботи, а також вироваджувати 
заходи по енергозбереженню. 

18. 3 метою дотримання л 1 м т в та економп енергоноспв здшснювати 
постшний обл1К споживання (мон1торинг): електроенергн, водопостачання та 
теплово!' енерги. 

19. Встановлювати розм1р виххдно!' допомоги (але не менше 
тримюячного зароб1тку) пращвников1, який змушений роз1рвати трудовий 
догов1р з причини невиконання власником вимог законодавства та 
зобов'язань колективного договору з охорони пращ (ст.6 Закону Украши 
«Про охорону пращ»). 

20.1нформувати пращвниюв пщ шдпис про стан умов пращ на робочих 
М1сцях (ст.5 Закону Украши «Про охорони пращ»). 

21. Пращвники, зайнян на роботах з шдвищеною небезпекою або 
там, де е потреба у професшному добор1, повинн1 щороку проходити 
спец1альне навчання 1 перев1рку знань в!дпов1дних нормативно-правових 
акт1в з охорони пращ (ст. 18 Закону Украши «Про охорону пращ»). 

22. Пращвник мае право вщмовитися В1д дорученоТ роботи, якщо 
створилася виробнича ситуац1я, небезпечна для його життя чи здоров'я, або 
для людей, яю його оточують, або для виробничого середовища чи довюлля. 



Вш зобов'язаний негайно повщомити про це безпосереднього кер1вника 
структурного шдроздшу. Факт наявност1 такоТ ситуацн за необхщност1 
пщтверджуеться спещалютами з охорони пращ закладу за участю 
представника ради трудового колективу, членом яко'1 вш е, або уповноважено! 
пращвниками особи з питань охорони пращ, якщо професшна спшка на 
п1дприемств1 не створювалася (ст.6 Закону Украши «Про охорону пращ»). 

Пращвники зобов'язуються: 
23. Ч1тко виконувати Правила внутршнього трудового розпорядку, 

належно дотримуватися трудово'Т дисциплши, а також положень колективного 
договору щодо охорони пращ 1 посадових шструкцн з охорони пращ. 

24. Знати 1 виконувати вимоги нормативних акпв про охорону 
пращ, правила роботи з устаткуванням, шшими засобами, користуватися 
засобами шдивщуального 1 колективного захисту, проходити медичш 
огляди (можуть бути передбачеш й шли обов'язки пращвншав). 

25. За порушення Закону та нормативних акпв з охорони пращ винш 
можуть притягуватися до дисциплинарно!, адмшютративно'1, матер1ально!. 
судово1 вщповщальност1, згщно 13 ст.43 Закону Украши «Про охорону праш» 
та 1нших нормативних документ1в. 

26. Безпечно проводити роботу, дотримуватися правил поводження з 
машинами, мехашзмами, 1нструментами, шюдливими 1 небезпечними 
речовинами. 

27. Проходити навчання 1 перев1рку знань з питань охорони праш. 
перюдичш медичн1 огляди. 

28. Проводити заходи по енергозбереженню та дотриманню у 
примщеш саштарно-ппешчних норм. 

29. Не розголошувати конфщенцшну 1нформац1ю Адм1Н1страц1Т, шо 
була оголошена такою в установленому порядку 1 яка стала вщома Тм при 
виконанш службових обов'язюв. 

Рада трудового колективу зобов язуеться: 
30. Щоквартально в КМ КМЗ розглядати питания щодо умов та стану 

безпеки пращ, виробничого травматизму та вживати вщповщних заход!в 
щодо покращення цих питань. 

31. Здшснювати громадський контроль за створенням безпечних та 
нешкщливих умов прац1, забезпечувати працюючих необхщним спецодягом. 
1ншими засобами 1ндив1дуального та колективного захисту (у раз! 
необхщноси). 

32. Висувати вимоги до АдмшютрацН щодо розгрвання трудового 
договору з пращвником та посадовою особою, якщо вони порушують 
законодавство про охорону пращ, не виконують зобов'язань колективного 
договору з питань охорони пращ. 



VII. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРУ 

3 метою забезпечення реал1зацп положень цього договору, здшснення 
контролю за його виконанням сторони зобов 'язуються: 

1. Адмшютращя та голова ради трудового колективу здшснюють 
регулярний контроль за виконанням зобов'язань за даним Колективним 
договором (ст. 15 Закону Украши «Про колективш договори 1 угоди»). 

2. У випадку невиконання чи ненадежного виконання обов'язюв, 
передбачених цим колективним договором, сторони несуть вщповщальнють 
вщповщно до чинного законодавства. 

3. Спори М1Ж сторонами вир1шуються в порядку, установленому 
чинним в Украпп законодавством. 

VIII. ЗАКЛЮЧИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Термш дп цього Колективного договору набувае чинноеи з дня 

його пщписання представниками сторш 1 д1е до укладання нового договору. 
2. Пюля закшчення строку дп колективний догов1р иродовжуе Д1яти до 

того часу, иоки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний. Зм1ни 
1 доповнення до цього Колективного договору протягом термшу його дп 
можуть вноситися тшьки за взаемною згодою стор1н. 

3. Контроль за виконанням даного Колективного договор} 
здшснюеться безпосередньо сторонами або уповноваженими 
представниками в порядку, встановленому сторонами в окремш 
письмовш (або уснш) угод1. 

4. Сторони, що пщписали даний Колективний догов1р щор1чно 
(листопад) зв1тують про його виконання на загальних зборах трудового 
колективу. 
Директор КМ КМЗ Голова ради трудового 

колективу 
«/Г» 2021р. «4М_» ^ д у щ д 2021р. 



Додаток 1 
до Колективного договору 
Каховського мюького культурно-
методичного закладу 
на 2021-2023 роки 

ПОГОДЖЕНО 
Голова ради 
трудового колективу 

ЦШ&2Г Алша ЩАДНЕВА 

ПОЛОЖЕНИЯ 
про премтвання пращвнитв Каховського мкького 

культурно-методичного закладу 

[|нна МАТРОСОВА 

3 

Положения про прем1ювання вводиться з метою стимулювання творчоГ 
пращ, пщвищення матер1ально'Т зацкавленост1 вс1х пращвниюв у 
ефективносп 1 якосп пращ та досягнення позитивних результаив д1яльност1 
всього трудового колективу закладу. 

Прем1ювання пращвниюв Каховського мюького культурно-методичного 
закладу здшснюеться вщповщно до Постанови Кабшету Мшютр1в Украши 
вщ 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату пращ пращвниюв на основ1 Сдино"! 
тарифно!" С1тки розряд1в 1 коефнценпв з оплати пращ прац1вник1в установ. 
заклад1в та оргашзацш окремих галузей бюджетно!" сфери», Наказ} 
м1Н1стерства культури 1 туризму Украши № 745 вщ 18.10.2005 р. (31 зм1нами) 
«Про впорядкування умов оплати прац1 прац1вник1в культури на основ1 
Сдино!" тарифно!" с1тки». 

1. Прем1ювання прац1вниюв Каховського мюького культурно-
методичного закладу (дал1 - прац1вник1в) за високояк1сне, своечасне 1 в 
повному обсяз1 виконання посадових обов'язюв зд1йснюеться вщповщно до 
IX особистого вкладу в загальн1 результати роботи за п1дсумками роботи за 
розрахунков1 перходи: м1сяць, квартал, швр1ччя, р1к, в межах фонду оплати 
пращ, вщповщно до фактично вщпрацьованого часу на пщстав1 наказ} 
директора Каховського мюького культурно-методичного закладу з 
погодженням Голови ради трудового колективу. 

2. В окремих випадках за виконання особливо важливо!" роботи, яка 
принесла результат у д1яльнють колективу, пращвникам може бути виплачено 
одноразова прем1я, розм1р яко!" встановлюеться з урахуванням особистого 
вкладу. 

3. Премповання з нагоди ювшейних дат (ювшяр1в, закладлв. 
колектив1в, об'еднань тощо) та визначних подай, до державних 1 професшних 

I. ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ 



« Й ^ ^ ^ Г & Т Т т а м а й с т р ( в н ~ Положения про премновання в межах ф о ™ оплот^ п Т ц Т ^ " "" 
4. Премновання здшснюеться V п™ • р а Ц 1 ' 

межах фонду оплати пращ. Р Р ДО д в о х п°садових окладов в 

II. ПОКАЗНИКИ П1РЕМ1ЮВАННЯ ТА РОЗМ1Р ПРЕМН 

1- Премшванню пщлягаютт. „ 
кулвтурно-мевдичного закладу з ^ а ^ Х Ч Ш Н И К И К а Х О В С Ь К О Г О «*вкого 

- сумлшного виконання посадових обов'язюв-
- дотримання трудово? Д И С Ц И П Л Щ И ' 

ЯК1СТВ П1ДГОТОВКИ ВНКОНаВЧО-розп'оояЛчоУ тя тт' 
виконання плашв поботп „„ Т а Д , Л 0 В 0 1 Документации 

(мюяцв, квартал, р!к); Р ° б ° Т Й п Р а 1 « в ™ к а м и за певнип перюд роботи 

та 

огляд!в, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ конкурЫв, 

робот, ' ^ Н 0 В а Т 0 Р И В ° ' — шно^ац!йних форм ! м е т о д ! в у 

кашиетш, п ^ " " ™ Р ° З Ш Т О К М а Т « о - т е х н ! ч „ о Г бази, оформления 

забезпеченняС0^сан^тарно-гМейчних°',е1вщ4 ^ е З П е ч н и х У - в пращ, як!сне 
снергозбереження; " в и м о г> впровадження. система 

ж и Т О д [ я л ь н о т Т 1
С ~ В И Ю Н а Н 1 И з охорони пращ та безпеки 

визначае т а ^ Г ^ " и - к л а д у 
яка може бути сирямована щ п р е " н я ^ " " " " Ф ° Н Д У " ^ 

5. Пращвникам, як! звщьнилися з роботи прем!я не виилачуеться. 

Ш. ПОКАЗНИКИ ЗМЕНШЕННЯ РОЗМ1РУ ПРЕМН 

Пращвники Каховського мювкот 
можуть бути позбавлен! премп за Т и - ^ Н ° " М е Т ° Д И Ч Н О Г О з а к ж « У 
ноказниюв передбачених п. 1 роздалу II д а Т о т Т " ( н е с в о с т а с ™ ) виконання 

- нсвихщ на Р о б о т у Р б е з Д 1 а ^ ™ — Н Я ' 3 ^ « 
- вчинення протяправних дШ т а ^ ^ ^ ^ 



(за умови, що вина е доведеною у спослб передбачений законодавстэ: 
за невиконання або неналежне виконання посадов и х : • " I шя 

иротягом ди дисциплинарного стягнення (ст. 151 КЗпП Украши): 
попршення якост1 роботи, порушення трудово!' де;_: 

прогули, наявнють обгрунтованих скарг; 
за порушення виконавчоТ дисциплши; 
за порушення трудово'! дисциплши; 
за неяюсне виконання посадових обов'язюв. 

IV. ПРЕМ1ЮВАННЯ ЗА ВМКОНАННЯ ОСОБЛИВО 
ВАЖЛИВ01 РОБОТИ 

Прем1ювання за виконання особливо важливо!' роботи або до 
державних 1 профес1Йних свят (Всеукрашського дня пращвниюв культури та 
майстр1в народного мистецтва, Всеукрашський день б1бл1отек тощо) та 
ювшейних дат зд1йснюеться з урахуванням особистого вкладу в кожному 
конкретному випадку на пщстав1 наказу директора Каховського мюького 
культурно-методичного закладу. 



Додаток 2 
до Колективного договору 
Каховського мюького культурно -
методичного закладу 
на 2021-2023 роки 

ПОГОДЖЕНО 
Голова ради 
трудового колективу 

Алша ЩАДНЕВА МАТРОСОВА 

ПЕРЕЛ1К 
посад пращвнишв Каховського мгського культуртг-шШодичного закладу 

з ненормованим робочим днем, яким може надаватися 
додаткова оплачувана вгдпустка 

(ст.8 п.2 Закону Украши «Про вщпустки»): 

№ 
з/п 

Назва посади Тривал1сть додатково! 
вщпустки 

(календарних дшв) 

1. Директор 7 

2. Бухгалтеры I категори 7 

3. 1нспектор з кадр1в 7 

4. Кер1вник-художшй 7 

5. Методист I категори 7 

6. 1нженер 13 звукозапису II категори 7 

7. Енергетик I категори 7 

8. Художник I категори 7 

9. Режисер театрапизованих заход1в та свят 7 

10. Зав1дувач господарством 7 

11. 1нженер з охорони прац1 7 

12. Б1бл10текар 7 

13. Оргашзатор культурно-дозв1ллево'1 д1яльност1 7 

14. Режисер народного аматорського театру мюцевого 
факту «Тронка» 

7 

15. Водш автотранспортного засобу 7 

16. Прибиральники службових примщень 7 



Додаток 3 
До Колективного договору 
Каховського мюького культурно-
методичного закладу 
на 2021-2023роки 

ПОГОДЖЕНО 

Голова ради трудового 
колективу 

Алша ЩАДНЕВА 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

МАТРОСОВА 

ПЛАН 
комплексных захоЫв 

направлених на безпеку, гтену пращ та виробничого середовища, 
тдвищення гснуючого ргвня охорони пращ, запобггання випадкам 
виробничого травматизму, професшного захворювання, аваргям I 

пожежам 
Каховського мгського культурно-методичного закладу 

на 2021-2023 роки 

№ 
з/п 

Назва заходу Термш 
виконання 

Вщповщальна 
особа 

1 Призначення наказом по закладу 
вщповщальних ос1б за : охорону пращ 
та пожежну безпеку, електробезпеку та 
електрогосподарство, експлуатащю 
бущвель, теплове господарство 

СЛчень 
ЩОр1ЧНО 

Директор закладу 

2 В1ДПОВ1 ДаЛЬНИМ В1ДПОВ1ДНО до п.1 
проходити навчання зпдно вимог 
чинного законодавства 

ЗПДНО 
граф1ку 

Вщповщальш 
особи 

3 Забезпечити пщ час проведения 
культурно-масових заход1в на баз1 
закладу чергування вщповщальних ос1б 

Зпдно плану 
роботи закладу 

ВЩПОВЦЩЛЬШ 
особи 

4 Проводити зам1ри опору заземления в 
Каховському мюькому культурно-
методичному закладу 

Щор1чно, 
зпдно норм 

ВщПОВ1ДаЛЬШ 
особи 

5 Проводити додатков1 заходи з 
дезшфекци примщень з метою 
запобюання з метою запобнання 
гострих ресшраторних хвороб 

ПОСТШНО . ВцДООВЩаЛЬШ 
особи 

6 Забезпечити вс1 примщення буд1вл1 
первинними засобами пожежогасшня 
зпдно норм належносп 

Щоргчно, 
зпдно 

нормативних 
вимог 

Вщповщальш 
особи 



7 Проводити планову переатестащю та 
перезарядку вогнегасниюв 

Згщно тердпшв 
експлуатацн 

Вщповщалън 
особи 

8 Встановити та тдтримувати у 
надежному сташ евакуацшне 
освгагення рекреацш коридор1в та 
СХОДОВИХ КЛ1ТИН 

ПОСТШНО Вщповщаль:-:. 
особи 

9 Проводити перев1рки з'еднань провод1в 
електромереж згщно вимог п.5.1.7 
НАПБ та за Тх результатами 
оргатзовувати поточш ремонта 
електромереж 

Щоквартально Вщповщалькп: 
електробезпе:-* 
електрогосподз: -
во, завщувач 
господарством 

10 Переглядати та поновлювати, у раз! 
необхщносп плани евакуаци на випадок 
пожеж1 

2021-2023роки Вщповщальн: 
особи 

11 Перев1ряти закриття кришками 
розподшьчих коробок у внутр1шшх 
примщеннях закладу 

Постшно Вщповщальш : _ 
електробезпек) : 
електрогосполг. 
во 

12 Оргатзовувати та проводити з 
пращвниками шструктаж1 з охорони 
пращ, пожежноУ безпеки та 
електробезпеки 

Згщно вимог Вщповщальш 
особи 

13 Обладнати евакуацшш виходи 
необхщними знаками та додатковим 
освггленням 

ПОСТШНО Вщповщальний : _ 
електробезпеку т.: 
електрогосподарс: 
во, завщувач 
господарством 

14 Проводити заходи по шдготовщ закладу 
до роботи в осшньо-зимовий Пер10Д, 
налагоджувальш роботи техшчного 
обладнання теплового господарства 

Щор1чно Завщувач 
господарством 

15 Оснастити електрощитов1 схемами 
включения споживач1в з зазначенням 
номшального струму та проводити 
планов! перев1рки 

Постшно Вщповщальний з̂  
електробезпеку та 
електрогосподарст 
во 

16 Посилити контроль за виконанням 
посадових обов'язюв творчих 
пращвниюв, щодо створення безпечних 
умов та збереження життя 1 здоровья 
учасниюв творчих формувань у перюд 
роботи закладу 

Постшно Кер1вники 
аматорсышх 
формувань 

17 Забезпечити роботу вщповщальних ос1б 
з охорони пращ 

Постшно Директор 

18 Переглядати шструкцп з охорони пращ 
для пращвниюв закладу 

Зпдно вимог Вщповщальш 
особи 

19 Проводити навчання 1 перев1рку знань з 
питань охорони пращ для пращвниюв 
закладу 

1 раз 
на 3 роки 

Директор 



20 Пщ час укладання трудових договорш 
ознайомлювати пращвниюв пщ пщпис 
з умовами пращ та наявшстю 
небезпечних 1 шкщливих фактор1в, 
проводити шструкгаэю з охорони пращ 
та виробничоТ саштари з вщповщиими 
записами у журналах 

ПОСТШНО Директор, 
шспекгор з кадр1в 

21 Забезпечити освгглення центральних 
вход1в та запасних виход1в буд1вл1 
закладу у шчний час 

ПОСТШНО В1ДПОВ1ДаЛЬШ 
особи 

22 Забезпечити виконання нормативних 
документа, наказ1в КМ КМЗ та з 
питань охорони пращ, пожежно! 
безпеки, та безпеки життедшльтюси 

Постшно Директор, 
вщповщальш 
особи 

23 Вщповщальним особам забезпечувати 
перев1рку буд1вл1 шд час становления 
шд сигнал1зац1ю або зняття з 
сигнал 13 аци 

ПОСТШНО Вщповщальш 
особи 

24 Проводити планов! перев1рки вузл1в 
обл1ку та л1чильник1в у заклад! 

ЗгЩНО вимог Завщувач 
господарством 

Директор КМ КМЗ 1нна МАТРОСОВА 



ЛИСТ-ОЗНАЙОМЛЕННЯ 3 КОЛЕКТИВНИМ ДОГОВОРОМ 
\йж адмшютращею та трудовим колективом Каховського мюького культурно-

методичного закладу на 2021-2023 роки 
реестрацшний номер 

вщ « » 2021року 

ЛГ0 
з/п 

П.1.Б. Дата Пщпис 

1 Матросова 1нна Олександр1вна 
2 Петунова Натал1я Олександр1вна 
3 П131К 1рина Олександр1вна 
4 Ромашченко Ал1на Сергпвна 
5 Тищенко 1рина Дуайт1вна 
6 Щаднева Ал1на Олександр1вна 
7 Денисюк Тетяна Олександр1вна 
8 Кошелев Серпй Володимирович 
9 Борко Алла Анатолпвна 
10 Клютов Серг1Й Олександрович 
11 Леоненко 1рина Васил1вна 
12 М1холап Надк 1ван1вна 
13 Базарна Тетяна Максимхвна 
14 Базарний Валер1й Максимович 
15 Савченко Св1тлана Степан1вна 



Прошнуровано та 
пронумеровано_ 


