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КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР

Метою колективного договору с регулювання виробничих,
-р),дових та соцiально-економiчних вiдносин, узгодження iHTepeciB
наt"lманих працiвникiв i роботодавця iз питань, що е предметом цього
_]оговору.

1. Загальнi положення
1.1 . Колективний договiр укладено мiж адмiнiстрацiею КиiЪського

rliського територiального центру соцiального обслуговування (надалi -

алмiнiстрацiя), в особi директора Глоби Нiни Григорiвни з однiеТ сторони i
первинною профспiлковою органiзацiею установи (надшri - профспiлковий
KoMiTeT) в особi голови Сташевськоi Тетяни Василiвни, що дiе вiд iMeHi
трудового колективу, з iншоi сторони, що р€вом iменуrоться СторОни.

|.2. Положення i норми колективного договору розроблено на
пiдставi Кодексу законiв про працю УкраiЪи (далi - Кодекс), Закону
Украiни <Про колективнi договори i угоди>, Закону Украiни кПро
професiйнi спiлки, ix права та гарантiТ дiяльностi>, iнших aKTiB

законодавства, Положення про КиiЪський мiський територiальний центР
соцiального обслуговування.

1.3. Сторони визначають повновtDкення одна одноi, визнаЮтЬ

юридичне значення та правовий характер колективного договору,
зобов'язlпоться дотримувжися принципiв соцiального партнерства:
паритетностi представництва, взаемноi вiдповiдальностi, конструктивнОСТi
та apryMeнToBaнocTi при проведеннi переговорiв щодо укJIадення договору,
внесення змiн i доповнень до нього, вирiшення Bcix питань, що с

предметом цього договору.

1.4. Колективний договiр укладено TepMiHoM на 202l _ 2025 роки.
Колективний договiр набирае чинностi з дня його пiдписання
представниками CTopiH. Пiсля закiнчення строку дiI колективний ДОГОВiР

продовжуе дiяти до того часу, поки Сторони не укJIадуть новий або не

переглянугь чинний.

1.5. щаний колективний договiр зберiгае силу у випадку змiни
складу структури i найменування закJIаду, а у випадку його реорганiзацii
логовiр зберiгае чиннiсть протягом строку, на який його укJIадено, або

може бу." переглянутий за згодою CTopiH. У разi змiни керiвника

установи чиннiсть колективного договору зберiгаеться протягом строку
його дiт, €ше не бiльше одного року. У цей перiод Сторони повиннi

розпочати переговори про укJIадення нового чи змiну або доповнення
чинного колективного договору.

1.6. Положення колектиВного договорУ поширюеться на Bcix

працiвникiв КиiЪського мiського територiilльного центру соцiального

обслуговування (далi - Територiальний центр) незалежно вiд членства в
\
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рофесiйнiй спiлцi i е обов'язковими для дотримання адмiнiстрацiею,

рачiвниками та профспiлковим KoMiTeToM.

1.7. Жодна iз CTopiH, що укJItши колективний договiр, не може в

щrосторонньому порядку приймати рiшення, що змiнюють норми,
оложення, зобов'язання колективного договору або припинити Тх

Еконання.

1.8. Змiни i доповнення до колективного договору вносяться
ЬкИ у разi потреби за взасмною згодою CTopiH в обов'язковому порядку
зв'язку iз змiнами чинного законодавства, угод вищого рiвня з питань,

lo с предметом колективного договору, а також з iнiцiативи однiсТ iз
lTopiH пiсля проведення переговорiв й досягнення згоди.

1.9. Пропозицii кожноi iз CTopiH щодо внесення змiн i допоВнеНЬ

р колекТивного договору розгJIядаються спiльно. Сторона, яка iнiцiюе
HeceцHrt змiн i доповнень до колективного договору, письмово повiдомляс
пшу сторону про початок проведення переговорiв та надсилае свот

ропозицiт. Друга сторона протягом семи днiв повинна розпочати
lереговори.

1.10. Змiни i доповнення до колективного договору повиннi бути

хваленi загальними зборами (конференцiею) трудового колективу,

формленi як додаток, пiдписанi Сторонами i вноситися до колективного

tоговору протягом строку його дiт.

1.1 1. ,Щодатки до колективного договору е невiд'емною його

встиною.

Yci працюючi, а також щойно прийнятi в Територiапьний центр
lрачiвники, повиннi буги ознайомленi з колективним договором.

1.12. Контроль за виконанням колективного договору проводиться
iезпосередньо Сторонами, якi його укJIzlли, чи уповноваженими ix
Jредставниками.

1.13. За порушення чи не виконання зобов'язань щодо
(олективного договору передбачена вiдповiдальнiсть згiдно cTaTTi 45
(одексу, cTaT[i 18 Закону Украiни кПро колективнi договори i угоди>.

КолективниЙ договiР пiдлягае повiдомнiй реестрацii. Повiдомна
rcсстрацiя колективного договору проводиться вiдповiдно до Порядку

lовiдомноi реестрацiт галузевих (мiжгалузевих) i територiапьних угод,
lолективниХ договорiВ, затверДженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
[краiЪи вiд l3.02.2013 p.N9 l15 (зi змiнами).

Ммiнiстрацiя та профспiлковиЙ KoMiTeT зобов'язуються:

1.14. Вiдповiдати за виконання умов колективного договору.

1.15. При виявленнi порушень колективного договору оперативно

Екивати ,u*одi" до ix усунення, вiддавати переваry розв'язанню спiрних
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illтaнb шляхом проведення консультацiй та переговорiв вiдповiдно до
чi lнного законодавства.

1.1б. Вирiшувати розбiжностi, якi виникли, шляхом примирних
rроцедур вiдповiдно до чинного законодавства.

1.17. Сторони, що пiдписали цей Колективний договiр, щорiчно, не
:iзнiше 20 сiчня року, наступного за звiтним, звiryють про його виконання
за зборах трудового колективу.

2. Основна дiяльнiсть
Адмiнiстрацiя зобов' язу€ться :

2.\. Забезпечувати реагriзацiю соцiагrьноi полiтики щодо надання
соцiальних послуг, здiйснювати якiсне надання соцiальних послуг
громадянам, якi перебувають в скJIадних життевих обставинах та
потребують сторонньоТ допомоги, з метою полiпшення або вiдтворення ix
;киттедiяльностi, повернення до повноцiнного життя вiдповiдно до Закону
Украiни кПро соцiальнi послуги)), вiдповiдних порядкiв надання
соцiальних послуг затверджених постановами Кабiнеry MiHicTpiB Украiни,
.I[ержавними стандартами надання соцiшtьних послуг, Положеннями про
КиТвський. мiський. територiальний центр соцiапьного обслуговування та
структурн1 пlдроздlли.

2 .2 . З дiiаснювати орган iзацiйне заб езпе чення :

KoMiciT з питань розгляду заяв про наданЕя житлових примiщень у
спецiалriзованих будинках для BeTepaHiB вiйни та працi, громадян похилого
BiKy та iнвалiдiв, пiдпорядкованих,Щепартаменту соцiальноi полiтики
виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoT рад" (КиiЪськоТ MicbKoT державноi
4дмiнiстрацii);

MicbKoT KoMicii з питань звiльнення громадян вiд плати за надання
соцiальних послуг.

2.З.В установленому порядку вносити пропозицii КиiЪськiй мiськiй
державнiй адмiнiстрацiТ, rЩепартаменту соцiальноi полiтики виконавчого
органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстрацii),
пiдприсмствам, установам та органiзацiям незалежно вiд фор, власностi
щодо вдосконапення системи надання соцiальних послуг у MicTi Киевi.

2.4. Щорiчно iнформувати трудовий колектив про результати
дiяльностi Територiального центру, шляхом проведення загальних зборiв

тудового колективу.

2.5. Розглядати пропозицiТ працiвникiв з питань полiпшення роботи
Територizlльного центру.

KoMiTeT профспiлки зобов'язусться :

2.6. Здiйснювати контроль за виконанням положень цього роздiлу.

at
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2.7. Сприяти пiдвищенню продуктивностi працi та змiцненню
рудовоi дисциплiни працiвникiв Територiагrьного центру та його
труктурних пiдроздiлiв, ощадливого використання виробничих pecypciB
а матерiагrьних цiнностей.

2.8. Узаг€Lльнювати пропозицii працiвникiв з питань пiдвищення
фективностi та полiпшення дiяльностi Територiаrrьного центру та
lа.Еlавати адмiнiстрацii для розгляду i прийняття рiшень.

2.9 . Забезпечувати захист прав та гарантiй працiвникiв.

3. Гарантii працiвникам у разi змiни органiзацii виробництва
Цм iнiстрацiя зобов'язусться :

3.1. Змiни в органiзацii виробництва i працi установи, в тому числi
riквiдацiя, реорганiзацiя окремих пiдроздiлiв, скорочення чисельностi або
птату працiвникiв (далri - змiни), що тягнугь за собою погiршення умов
lрацi можуть здiйснюватися пiсля завчасного надання профспiлковому
юмiтеry iнформацii з цього питання, але не пiзнiше трьох мiсяцiв до
lаlиiчуваних змiн.

3.2. Попереджати працiвникiв про наступнi змiни персонально, у
исьмовiй формi пiд розпис, але не пiзнiше нiж за два мiсяцi до ix
lрведення. Одночасно з попередженням про змiни пропонувати
рацiвниковi iншу робоry в Територiальному центрi, а у випадку
lеможливостi цього чи при вiдмовi працiвника вiд роботи, останнiй
]рацевлаштовусться самостiйно.

З.З. Протягом TepMiHy попередження про наступнi змiни працiвники
иконують своi обов'язки, дотримуються Правил внутрiшнього трудового
юзпорядку.

3.4. При вивiльненi працiвникiв дотримувати я вимог законодавства
цо.]о переважного права на залишення на роботi та
:атегорiям працiвникiв визначених статтею 42 Кодексу.

гарантiй окремим

3.5. При звiльненнi працiвника за умов, передбачених п.З.2.
иплачувати компенсацiю згiдно чинного законодавства.

3.6. Щопускати звiльнення працiвникiв тiльки пiсля використання
cix можливостей для забезпечення зайнятостi у Територiальному центрi.

З.7 . Органiзовувати взаемодiю з центром зайнятостi з питань
rрацевлаштування, в тому числi осiб, що мають додатковi гарантii у
прияннi працевлаштуванню, неконкурентоспроможнi на ринку працi, на
мовах повноi зайнятостi.

3.8. Забезпечувати пiдвищення квалiфiкацiТ керiвникiв та
пецiшliстiв вiдповiдно до плану пiдвищення квалiфiкацiТ працiвникiв
пстеми MiHicTepcTBa соцiа.гlьноТ полiтики, який реалiзуеться постiйно
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керiвникiв та спецiалiстiв:iючими курсами пiдвищення квалiфiкацii
сItстеми MiHicTepcTBa соцiальноТ полiтики.

Профспiлковий KoMiTeT зобовrязуеться :

3.9. Розглядати обгрунтоване письмове подання адмiнiстрацii про
розiрвання трудового договору з працiвником, який е чJIеном профспiлки,
)a випадк€lх, передбачених чинним законодавством.

3.10. Повiдомляти адмiнiстрацiю про прийняте рiшення щодо
розiрвання трудового договору з пiдстав, передбачених пунктами 1 (KpiM
випадку лiквiдацii установи), 2-5, 7 cTaTTi 40 i пунктами 2, 3 cTaTTi 4l
Кодексу в порядку, визначеному статтею 43 цього Кодексу.

3.11. Вносити пропозицii щодо пом'якшення несприятливих
паслiдкiв, пов'язаних з вивiльненням працiвникiв.

З.l2. ,Щоводити до працюючих iнформацiю щодо планування
проведення змiн в Територiшlьному центрi.

3.13. Не надавати згоди на вивiльнення працiвникiв у разi
порушення 4дмiнiстрацiею вимог чинного законодавства про працю та
зайнятiсть.

4. Оплата працi
Адмiнiстрацiя зобов'язу€ться :

4.1. Оплаry працi працiвникiв Територiального центру здiйснювати
вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про оплату працi> та iнших нормативно-
правових aKTiB.

4.2. Оплату працi визначати, виходячи з розмiрiв посадових окладiв
(ставок заробiтноТ плати) вiдповiдно до единоi тарифноТ сiтки розрядiв i
КОефiцiентiв з оплати працi працiвникiв установ, закJIацiв та органiзацiй
ОКремих галузей бюджетноi сфери встановленоi чинним законодавством та
штатного розпису.

4.З. Додаткову заробiтну плата встановлювати у виглядi доплат i
НаДбавок до посадових окладiв, передбачених чинним законодавством, з

Урахуванням особистого внеску в загальнi результати роботи кожного
працiвника окремо, в межilх наявних коштiв на оплату працi. Також
Додаткова заробiтна плата вкJIюча€ такий вид виплат, як премiювання,
порядок якого затверджений окремим положенням.

4.4. Фонд оплати працi формувати, виходячи з розрахунку
граничноТ чисельностi працiвникiв, посадових окладiв працiвникiв,
передбачених коштiв на виплату доплат i надбавок до посадових окладiв та
iнших виплат, передбачених чинним законодавством.

4.5. Розмiр мiнiмальноТ заробiтноТ плати не може бути нижчим вiд
розмiру, встановленого законодавством. При обчисленнi розмiру
заробiтноТ плати працiвника для забезпечення iT мiнiмального розмiру не
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враховуються доплати за роботу в надурочний час, роз'iЪний характер

робiт, премii до святкових i ювiлейних дат (ст. 3-1 Закону Украiни <Про
оплату працЬ).

4.6. Iндексацiя заробiтноi плати проводиться вiдповiдно до Закону
Украiни <Про iндексацiю грошовш( доходiв населенню).

4.7. Здiйснювати виплаry заробiтноТ плати в робочi днi два рази на
rtiсяць через промiжок часу, що не перевищуе шiстнадцяти кirлендарних
lHiB, та не пiзнiше семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який
з.liйснюсться виплата а саме: за першу половину мiсяця 16-22 числа

розрахункового мiсяця та кiнцевий розрахунок I-7 числа мiсяця, що
насryпае за розрахунков м, вiдповiдно до cTaTTi 24 Закону УкраТни <Про
оплату працi>. Виплачувати заробiтну плату напередоднi у разi, коли день
tJ виплати збiгаеться з вихiдним, святковим або неробочим днем.

4.8. Оплата працi працiвникiв здiйснюеться в першочерговому
порядку. Bci iншi платежi здiйснюються пiсля виконання зобов'язань
шодо оплати працi.

4.9. При кожнiй виплатi заробiтноi плати видавати працiвникам не

пiзнiше дня остаточноi виплати заробiтноi плати розрахунковi листки з

вiдомостями про загальну суму заробiтноi плати з розшифровкою за

видами виплат, розмiри 1 пlдстави утримань, суму зарплати, що н.rлежить

до виплати.

4.10. Встановити контроль за виконанням нормативних aKTiB щодо

розмiру мiнiмальноi заробiтноТ плати i своечасним iндексуванням дохоДiв
працiвникiв.

4.|1. Встановити доплату за ведення облiку вiйськовозобов'яЗаних
та призовникiв за мiсцем ik роботи в розмiрi 50 вiдсоткiв мiсячного оклаДУ

згiдно iз Законом Украiни <Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу>
та вiдповiдно Порядку органiзацii та ведення вiйськового облiку
призовникiв i вiйськовозобов'язаних, затвердженого постановоЮ КабiНеТУ

MiHicTpiB Украiни вiд 07 грудня 20lб р. J\Ъ921.

4.12. Встановити доплату працiвникам, якi використовують в рОбОТi

лезiнфiкувальнi засоби, а також працiвникам, якi зайнятi прибиранням

ryalreTiB в розмiрi 10 вiдсоткiв посадового окладу (тарифноi ставки)
вiдповiдно до наказу MiHicTepcTBa працi та соцiальноI полiтики УкраiЪи,
MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи вiд 05.10.2005 J\b 308/519 <Про

впорядкування умов оплати працi працiвникiв закладiв охорони здоров'я
та установ соцiа-ltьного захисry населення).

4.|з. Встановити доплату працiвникам за сумiщення професiй
(посад), виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника,

розширення зони обслуговування або за умов оплати працi працiвникiв
закладiВ охорони здоров'я та установ соцiального захисту населення",

збiльшення обсяry виконуваних робiт в розмiрi до 50 вiдсоткiв посадового

окл4ду за основною посадою в межах фонду заробiтноТ пЛаТИ ВiДПОВiДНО



.1О НаКЕВУ MiHicTepcTBa працi та соцiалlьноТ полiтики УкраiЪи, MiHicTepcTBa
охорони здоров'я УкраiЪи вiд 05.10.2005 Ns 308/519 <Про впорядкування
}чов оплати працi працiвникiв закладiв охорони здоров'я та установ
соцiального захисту населення).

4.14. Адмiнiстрацiя може встановлювати надбавки працiвникам за
BltcoKi Досягнення у працi, виконання особливо важJIивоТ роботи (на строк
iT Виконання), за особистий внесок в загальнi результати дiяльностi
}-СТанови та структурних пiдроздiлiв, складнiсть та напруженiсть у роботi в

РЗМiрi до 50 вiдсоткiв посадового окJIаду в межах фонду заробiтноТ плати
вiдповiдно до нак€ву MiHicTepcTBa працi та соцiальноi полiтики УкраiЪи,
}IiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи вiд 05.10.2005 J\Ъ 308/519 <Про
впорядкування умов оплати працi працiвникiв закладiв охорони здоров'я
та установ соцiального захисту населення)).

4.15. Граничний розмiр зЕвначених надбавок на одного працiвника
не повинен перевищувати 50 вiдсоткiв посадового окJIаду.

4.16. У разi несвоечасного виконання завдань, погiршення якостi
РОбОти i порушення трудовоТ дисциплiни, закiнчення TepMiHy виконання
особливо важливоТ роботи адмiнiстрацiя ма€ право зменшити або
скасувати надбавки, передбаченi пунктом 4. 14.

4.|'7. Адмiнiстрацiя Територiального центру за погодженням з
профспiлковим KoMiTeToM може встановлювати ненормований робочий
-feнb з доплатою до 25 вiдсоткiв тарифноi ставки за вiдпрацьований час для
водiiв легкових автомобiлiв вiдповiдно до наказу MiHicTepcTBa працi та
соцiальноi полiтики УкраiЪи, MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд
05.10.2005 JtlЪ 308/519 <Про впорядкування умов оплати працi
Працiвникiв закладiв охорони здоров'я та установ соцiапьного захисту
населення)).

4.18. Працiвникам 'спецiалiзованого вiддiлення соцiальноТ
допомоги вдома, якi безпосередньо мають контакт з громадянами,
страждаючими на психiчнi розлади (фахiвцi iз соцiальноi допомоги вдома,
соцiальнi працiвники та робiтники), посадовi окJIади (тарифнi ставки)
Встановлюються та пiдвищуються на 25 вiдсоткiв в зв'язку зi шкiдливими
i важкими умовами працi вiдповiдно до нак€rзу MiHicTepcTBa працi та
соцiальноТ полiтики Украiни, MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи вiд
05.10.2005 JЮ З08/519 <Про впорядкування умов оплати працi працiвникiв
закладiв охорони здоров'я та установ соцiального захисту населення)).

4.19. Вiдповiдно до Закону Украiни <Про внесення змiн до деяких
3аконодавчих aKTiB УкраiЪи, спрямованих на забезпечення додаткових
соцiапьних та економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням
коронавiрусноi хвороби (COVID-l9)> вiд 30 березня 2020 Jt540-IX та
Haкzrзy MiHicTepcTBa соцiапьноТ полiтики УкраТни ьiд 22.05.2020 J\Ъ321

пПро затвердження Перелiку посад працiвникiв надавачiв соцiальних
послуг державного / комунчtльного сектору, якi безпосередньо надають
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оцiаlrьнi послуги за мiсцем проживання / перебування ik отримрачiв
r.лома) встановити додаткову, до встановлених законодавством, доплату
D заробiтноi плати соцiальним робiтникам спецiалiзованого вiдДiленнЯ
оцiалrьноi допомоги вдома iнвалiдам з психiчними з€Iхворюваннями, яКi
с:rпосередньо надають соцiальну послугу догляд вдома, В ГРаНИЧнОМУ

озмiрi до 100 вiдсоткiв заробiтноi плати на перiод виконання захОДiВ

прямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiЗаЦiЮ Та

iвiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй kopoHaBipycHoT хвороби
COVID-l9), визначених у рiшеннi Кабiнеry MiHicTpiB Украiни про
gгановлення карантину, та протягом 30 днiв з дня його вiдмiни.

4.20. Надавати матерi€lльну допомогу на оздоровлення працiвниКаМ,

пгi йдугь У щорiчну вiдпустку за вiдпрацьований робочий pik, який
i.шriчусгЬся з днЯ початкУ трудових вiдносин, у cyMi не бiльше нiж один
юсадовий оклад.

Матерiальна допомога надаеться один раз на piK.

4.2|. Працiвникам, якi працюють за сумiсництвом, матерiальна

lопомога на оздоровлення виплачу€ться за основним мiсцем роботи.

4.22. Час простою не з вини працiвника оплачуеться з розрахунку
le нижче вiд двох третин тарифноi ставки встановленого працiвниковi
юзряду (окладу) вiдповiдно до cTaTTi 113 Кодексу.

4.2з. У разi звiльнення працiвника йому виплачуеться грошова

lомпенсацiя за Bci не використанi ним днi щорiчноi вiдпустки, а також

lодатковоТ вiдпустки.

4.24. У разi звiльнення працiвника до закiнчення робочого року, за
пtий BiH уже одержав вiдпустку повноТ тривалостi, для покриття його

аборгованостi провадитьсЯ вiдра<ування iз заробiтноi плати за днi
liлгryстки, що були наданi в рахунок невiдпрацьованоТ частини робочого
,оку.

4.25. За згодою пра iвника утримувати профспiлковi внески iз

вробiтноi плати.

lr'orr iTeT профспiлки зобов' язу€ться :

4.27. Контролювати оплату працi у вихiднi та святковi днi.

4.28. Контролювати виконання нормативних aKTiB, щодо
riдвищення схемних посадових окладiв (ставок заробiтноТ плати).

4.2g. Вносити обrрунтованi пропозицii щодо пiдвищення розмiру
:ремiй, доплат i надбавок.

5. Пiдвищення квалiфiкацii
\:rr iнiстрацiя зобов' язусться :

5.1. Проводити роботу по пiдвищенню квшriфiкацiт керiвникiв та

спецiапiстiв зiiдно . .rniro, пiдвищення квалiфiкацiт працiвникiв системи
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MiHicTepcTBa соцiагlьноi полiтики, який реагriзуеться постiйно дiючими
К}РСами пiдвищення квалiфiкацii керiвникiв та спецiалiстiв системи
MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики.

KoMiTeT профспiлки зобов' язуеться :

5.6. Контролювати виконання адмiнiстрацiею зобов'язань по
пiдвищенню квалiфiкацiТ керiвникiв та спецiалiстiв .

б. TpyooBi вiдносини, змiцнення дисциплiни, режим працi та
вiдпочинку

Адмiнiстрацiя зобов'язу€ться:

6.1. Укл4дати трудовi договори з працiвниками в порядку,
передбаченому чинним законодавством Украiни, ознайомлювати
працiвникiв з наказами про ik прийняття на робоry.

6.2. Ознайомлювати працiвникiв пiд розпис з Правилами
вrццрiшнього трудового розпорядку, посадовою iнструкцiею та
забезпечрати дотримання працiвниками трудовоТ дисциплiни, своечасного
i точного виконання розпоряджень адмiнiстрацiI та функцiон€tльних
обов'язкiв. В разi порушення трудовоТ дисциплiни застосовувати норми
тудового законодавства та громадського впливу.

6.3. Працiвник мас право припинити дiю трудового договору за
власним бажанням, попередивши адмiнiстрацiю Територiального центру
письмово за два тижнi. Пiсля цього TepMiHy працiвник мае право
припинити роботу, а Територiальний центр зобов'язаний видати трудову
книжку i провести повний розра(унок.

6.4. Не допускати
за власною iнiцiативою
KoMiTeToM.

6.5. Не допускати
перiод його тимчасовоi
працiвника у вiдпустцi.
.riквiдацiТ установи.

6.6. Встановити

дострокового припинення дiТ трудового договору
без попереднього узгодження з профспiлковим

звiльнення працiвника за власною iнiцiативою в

непрацездатностi, а також у перiод перебування

Ще правило не поширюеться на випадок повноТ

дIя працiвникiв Територiаrrьного центру 40

працi, перерва для вiдпочинку i

8.30

1з.00 _ 13.30

17.|5

1б.00

годинний робочий тиждень з двома вихiдними днями - субота та недiля.

6.7. Час початку i закiнчення
\арчування встановити наступний:

початок працi -

перерва -

закiн.tення працi -

закiнчення працi в п'ятницю -
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б.8. На передодНi святкоВих i неРобочиХ днiв тривалiсть роботи
iорчуеться на одну годину. Святковi i неробочi днi встановлюються

дповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи.

6.9. За погодженням iз профспiлковим KoMiTeToM запроваджувати

дсумований облiк робочого часу для працiвникiв, умови роботи яких

:можливi з додержанням щоденноi або щотижневоi тривЕtлостi робочого
lсr,вiдповiдно до cTaTTi 61 Кодексу.

6.10. При пiдсумованому облiку робочого часу робота працiвникiв
:ryлюсться графiками змiнностi за погодженням iз профспiлковим
)MiTeToM, якi розробляються таким чином, щоб за облiковий перiод було

}тримано нормЕtльнот тривалостi робочого часу, передбаченоi статтями 50

r 5l Кодексу. Облiковим перiодом вважати piK.

6.1l. Пiдсумований облiк робочого часу кожного працiвника

lЙснюсться за табелем виходiв на робоry та затвердженим графiком

riHHocTi за облiковий перiод.

6.|2. При пiдСумованому облiку час роботи понад норму робочого
lcy облiкового перiоду е надурочним i компенсусться в порядку,

ередбаченому статтею 106 Кодексу.

6.13. ,Що початку працi кожний робiтник повинен вiдмiтити свiй

ерiвника про стан справ на дорученiй дiлянцi роботи.

6.14. ВiдповiдНо до cTaTTi 72 Кодексу робота у вихiдний день може

омпенсув ulися працiвнику, за згодою cTopiц, наданням iншого дня

i.шtочинку або у.ро-о"iй формi у подвiйному розмiрi. Оплата за роботу у
lоtiдний день обчислюсться за правилаN{и cTaTTi 107 Кодексу.

6.15. У святковi та неробочi днi може запроваджуватися чергування

ТериторiЕtльному центрi для розв'iзання поточних невiдкладних питань.

[о чЪрryвання можуть зЕrлучатися працiвники згiдно з наказом керiвника

Ъриторiального центру.

б.16. На перiод простою дозволити водiям автотранспортних

rcобiв, за згодоЮ адмiнiстрацii та профспiЛковогО KoMiTeTy, бути

iлсугнiми на робочому Micui.

6.17. Вагiтним жiнкам вiдповiдно до медичного висновку

нижуються норми обслуговування або вони переводяться на iншу роботу,
ха е легшою i u"*юrае вплив несприятливих виробничих факторiв, iз

береженням середнього заробiтку за попередньою роботою (стаття 178

(олексу).

6.18. ВстановитИ дJUI Bcix працiвникiв Територiального центру

арантовану тривzrлiсть щорiчноi основноТ вiдпустки - 24 календарних днi,

нвагriдам I та II груп - j0 *-.rдарних днiв, iнвалiдам III групи _ 26

в.лендарних днiв 
^та 

щорiчноi додатковоi вiдпустки, тривzrлiсть якот

шзначена Додатком J\Ъ 1 до Колективного договору,
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б.l9. Затверджувати графiк щорiчних основних вiдпусток, по

)згодженню з профспiлковим KoMiTeToM, до З l грудня поточного року та
доводити його до вiдома працiвникiв. При складаннi графiкiв враховувати
iнтереси виробництва, особистi iнтереси працiвникiв та можJIивостi для
ix вiдпочинку.

6.20. Надавати працiвникам щорiчну основну та додаткову
вiдпустки з таким розрilхунком, щоб вони були використанi, як правило,
до закiнчення робочого року (стаття l0 Закону УкраiЪи <Про вiдпустки>).

6.21,. Надавати працiвникам додатковi та соцiальнi вiдпустки в

порядку i на умовах, передбачених чинним законодавством.

6.22. Невикористану частину вiдпустки надавати працiвнику, як
правило, до кiнця робочого року, але не пiзнiше 12 мiсяцiв пiсля
закiнчення робочого року, за який нада€ться вiдпустка (стаття 12 Закону
УкраiЪи <Про вiдпустки>).

6.2З. Надавати вiдпустку без збереження заробiтноi плати за

бажанням працiвника в обов'язковому порядку вiдповiдно до умов,
визначених статтею 25 Закону УкраiЪи кПро вiдпустки>.

6.24. Працiвнику може надаватися вiдпустка без збереження
заробiтноТ плати за згодою cTopiH за сiмейними обставинами та з iнших
причин на TepMiH, обумовлений угодою мiж працiвником та
алмiнiстрацiею, але не бiльше 15 календарних днiв на piK вiдповiдно до
статгi 26 Закону УкраiЪи <Про вiдпустки>.

6.25. За угодою мiж працiвником i адмiнiстрацiею на прохання
вагiтноi жiнки, жiнки, яка мае дитину BiKoM до чотирнадlцти poKiB або

шtтину-iнвалiда, в тому числi таку, що знаходиться пiд ii опiкуванням, або
здiйснюе догляд за хворим членом ciM'T вiдповiдно до медичного висновку
алмiнiстрацiя встановлюе iй неповний робочий день або неповний робочий
Тll/t\ДеНЬ.

Оплата працi в цих випадках
вi:працьованому часу (стаття 56 Кодексу).

Профспiлковий KoMiTeT зобов'язу€ться:

провадиться пропорчiйно

6.26. Проводити роз'яснювirльну роботу по змiцненню трудовоТ

дисциплiни, дотриманню Правил внутрiшнього
адмlнlстрац1l тавtlконанню розпоряджень

обов'язкiв.

6.27. Брати участь у BHeceHHi змiн та доповнень до правил
внlтрiшнього трудового розпорядку колективу.

6.28. Здiйснювати контроль за своечаснiстю надання щорiчних
вi:пусток.

6.29. Роз'яснювати членам трудового колективу ixHi права на

вi:починок.

трудового розпорядку,
cBoix функцiонztльних
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6.З0. По можливостi надавати працi }никам роз'яснення та
консул ьтацii з чинного трудового з€tконодавства.

7. Охорона працi
Адмiнiстрацiя зобов' язу€ться :

7.1 Забезпечити виконання працiвниками вимог Кодексу, Закону
УкраiЪи кПро охорону працi>, Правил пожежноТ безпеки в YKpaihi та
прийнятих вiдповiдного до них вiдповiдних норм ивно-правових aKTiB.

7.2.При прийняттi на робоry ознайомлювати пiд розпис працiвника
пр умови працi, наявнiсть на робочому мiсцi небезпечних для здоров'я

факторiв, можливi наслiдки ix впливу на здоров'я, пiдвищеного нервово-
емоцiйного навант€Dкення, а також про його прав на пiльги та компенсацii
за роботу в таких умов

7 .3. Забезпечити безумовне виконання працiвниками Iнструкцii з

питань охорони працi та Iнструкцii з пожежноi безпеки", для чого
своечасно проводити iнструктажi на робочому мiсцi з питань охорони
працi, з питань цивiльного зilмсту та дiй у н Iзвичайних сиryацiях, з

надання первинноi медичноi допомоги потерпiли л вiд нещасних випадкiв i
правил поведiнки у разi виникнення aBapii.

7.4. Здiйснювати контроль за умовами працi, режимом працi та
вiдпочинку у вiдповiдностi до вимог чинного зак нодавства.

7.5. Забезпечувати проведення профiлактичного медичного огляду
працюючих соцiальних робiтникiв, соцiапьних працiвникiв та водiТв
автотранспорту в межах видiлених кошторисних сигнувань вiдповiдно до
пп. б п. 1l Типового положення про територi ьний центр соцiального
обслуговування (надання соцiальних послуг), затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд29.|2.2009 Ns 1417.

7.6. Свосчасно забезпечlвати службовi i допомiжнi примiщення та

рухомий скJIад протипожежними засобами, iнструкцiями з правил
пожежноТ безпеки, в тому числi й засобами респiраторноi гiгiени та
лезiнфiкуючими засобами (на перiод карантину встановленого Кабiнетом
MiHicTpiB УкраiЪи).

7.7. Згiдно статей 141 та 153 Кодексу та cTaTTi 8 Закону УкраiЪи
пПрО охоронУ працЬ своечасно та в повному обсязi забезпечувати
працiвникiв структурних пiдроздiлiв Територiального центру засобами та
iHBeHTapeM, необхiдними для виконання службових обов'язкiв, в межах
видiлених кошторисних асигнувань та встановити норми безкоштовнОТ
видачi взуття, спецодяry та iнших HeMaTepi ьних активiв згiдно з

Додатком Ns 2.

7.8. за рiжунок пiдприемства о ганiзовувати навчання

уповновЕDкених трудового колективу з питань охорони працi та ПОЖеЖНОТ

безпеки в межzlх видiлених кошторисних асигнувань.
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7 .9. Передбачати в кошторисi Територiального центру, в межах
фiНанСових можJIивостей, витрати на Комплекснi заходи по oxopoHi працi
вiлповiдно до cTaTTi 19 Закону Украiни <Про охорону працi> та постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 27.06.2003 р. J\Ъ 994 <Про затвердження
перелiку заходiв та засобiв з охорони працi, витрати на здiЙснення та
придбання яких вкJIючаються до валових витрат) згiдно з ,Щодатком Ns З.

7.1,0. Проводити своечасне розслlдування, документальне
lфОрмлення та облiк нещасних випадкiв на виробництвi, аналiз ix причин
га здiйснювати заходи щодо запобiгання подiбним випадкам.

7 .ll. Вiдшкодування шкоди, заподiяноТ працiвниковi внаслiдок
|.tхкодження Його здоров'я або у разi cMepTi працiвника, здiЙснюеться
Dондом соцiального страхування УкраiЪи вiдповiдно до Закону Украihи
кПро Загальнообов'язкове державне соцiаrrьне страхування вiд нещасного
llrпадку на виробництвi та професiйного з€tхворювання, якi спричинили
праry працездатностi> та cTaTTi 9 Закону Украiни кПро охорону працi>.

7.12. За працiвниками, що втратили працездатнiсть у зв'язку з
lещасним випадком в Територiальному центрi або профзахворюванням у
li:повiдностi з чинним законодавством зберiгаеться мiсце роботи, посада i
:ередня заробiтна плата за весь перiод до повернення працездатностi, або
}становлення iнвагliдностi. В разi неможливостi виконання cBoix
бов'язкiв, якi потерпiлий виконував ранiше, адмiнiстрацiя забезпечуе його
ншою роботою у вiдповiдностi з медичними рекомендацiями.

7 .tЗ. Забезпечувати заходiв/.L5. Заоезпечувати виконання комплексних заходlв щодо
Iосягнення встановлених нормативiв безпеки, гiгiени працi та виробничого
:ередовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, запобiгання
llt падкiв виробничого травматизму, професiйних захворювань та аварiй.

Прачiвники Територiального центру зобов'язуються:

7.I4. Знати i виконуъати вимоги нормативних aKTiB про охорону
lрачi та правил пожежноТ безпеки. правила поводя(ення з комп'ютерною
.ехнiкою, машинами, механiзмами, iншими засобами виробництва.
встосовувати засоби iндивiдуапьного захисту.

7 .|5. Суворо дотримуватися правил та iнструкцiй з охорони працi та
I ротипожежноi безпеки.

'7.16..Щбати про особисry безпеку i здоров'я, а також про безпеку i
t_]оров'я оточуючих людей в процесi виконання будь-якоi роботи.

7.|7. Проходити у встановленому законодавством порядку
tопереднi та перiодичнi медичнi огляди в межах видiлених кошторисних
lсIlгнувань.

7.18. Проходити своечасно iнструктажi з охорони працi та з питань
tltвiльного захисту, пожежноi безпеки та дiй у надзвичайних ситуацiях.

7.|9. !байливо використовувати майно установи, не допускати його
It]ШКОДЖеННЯ ЧИ ЗНИЩеННЯ
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7.20. особисто вживати посильних заходiв щодо запобiгання та
усунення небезпечних ситуацiй на робочому MicTi.

7 .2l. Працiвник несе безпосередню вiдповiдальнiсть за порушення
зЕвначенИх вимоГ вiдповiдно до cTaTTi 14 Закону Украiни <Про охорону
працЬ.

Профспiлковий KoMiTeT зобов'язуеться:

7.22. Здiйснювати контроль за до,цриманням законодавства про
ОХОРОНУ Працi, нaлежних санiтарно-побугових умов, забезпеченням
працiвникiв спецодягом, миючими засобаlrци, рукавицями, взутIям,
С).Мками дJIя доставки продуктiв харчування i вiзками для доставки овочiв
Та ЗаСОбами респiраторноТ гiгiени та дезiнфiкуючими засобами (на перiод
карантину встановленого Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи).

7 .2З. Систематично проводити аналiз i перевiрку умов працi,
вносити пропозицiТ адмiнiстрацii щодо ik полiпшення.

7.24. Забезпечувати }п{асть в роботi KoMiciT по розслiдуванню
нещасних випадкiв на виробництвi, профзахворювань, аварiЙ, складаннi
aKTiB про нещасний випадок на виробництвi, представляти iнтереси
потерпiлого у спiрних питаннях.

8. Соцiальний розвиток трудового колективу, органiзацiя
оздоровлення i вiдпочинку працiвникiв

Адмiнiстрацiя зобов'язу€ться:

8.1. Здiйснювати премiювання працiвникiв за результатами працi i
ВЗiрцевого виконання службових обов'язкiв вiдповiдно до Положення про
прмiювання за рахунок eKoHoMii фонду заробiтноТ плати.

8.2. Передбачити матерiапьне заохочення працiвникiв
Територiilльного центру за сумлiнНу працю до визначних дат (8 березня,
День працiвника соцiальноi сфери та iнших ) за рахунок eKoHoMii фонду
заробiтноi плати.

8.3. Передбачати в кошторисi Територiального центру щомiсячне
вilрахування коштiв первиннiй профспiлковiй органiзацii в розмiрi 0,З
вiдсотка вiд фонду оплати працi на проведення культурно-масовоil
фiзкультурноТ та оздоровчоТ роботи вiдповiдно до cTaTTi 250 Кодексу та
статгi 44 Закону Украiни кПро професiйнi спiлки, ik права та гарантii
дiяльностi> (при yMoBi, що ця норма не призупинена Законом УкраiЪи
Лро .Щержавний бюджет Украiни. . ...").

8.4. Створювати в Територiагrьному центрi належнi умови N|я
дiяльностi ком icii з соцiального cTpaxyBaHHrI.

8.5. Контролювати нарахування i своечасну виплату допомоги в разi
пlмчасовоi непрацездатностi працiвника, вагiтностi та пологiв.
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8.6. Своечасно перераховувати внески на загаJIьнообов'язкове
державне соцiальне стр€lхування.

8.7. Перевiряти правильнiсть оформлення листкiв тимчасовоТ
непрацездатностi.

8.8. Брати участь в перевiрках дотримання хворим режиму,
вIIзначеного лiкарем на перiод тимчасовоТ втрати працездатностi.

8.9. По можливостi надавати працiвникам, у сiм'ях яких с дiти
BiKoM до 14 poKiB, можливiсть вiдпочинку у лiтнiй перiод: травень-серпень.

Профспiлковий KoMiTeT зобов'язу€ться:

8.10. Представляти iнтереси працiвникiв Територiа_пьного центру в
KoMicii з соцiального страхування,

8.1l. За необхiднiстю перевiряти дотримання хворим ре}киму,
вlIзначеного лiкарем на перiод тимчасовоI втрати працездатностi.

8.12. Сприяти проведенню оздоровлення працiвникiв
Територiального центру.

8.1З. За рахунок коштiв профспiлки, у необхiдних випадках (в

зв'язку з важким матерiальним становищем, вiдчутних матерiа,rьних
збиткiв, необхiднiстю довготривЕLпого лiкування тощо), надавати
працiвникам Територiального центру грошову допомогу на оздоровлення.

8.14. За рахунок коштiв профспiлки надавати прачiвникам
Територiального центру грошову допомогу на поховання близьких рiдних
l батькiв, чоловiка, дружини, дiтей).

8.15. За рахунок коштiв профспiлки видiляти працiвникам
Територiального центру кошти на культурно-масовi заходи до визначних
:ат (8 березня, Щень працiвника соцiальноТ сфери тощо).

8.16. За рахунок коштiв профспiлки видiляти кошти на придбання
новорiчних подарункiв та квиткiв на новорiчнi вистави працiвникам
Територiального центру, якi мають дiтей BiKoM до t4 poKiB.

8.17. По можливостi органiзовувати вiдпочинок дiтей BiKoM до 14

poKiB вкJIючI{о, влiтку та на канiкулах в дитячих оздоровчих таборах.

8.18. По можливостi органiзовувати проведення ,,днiв здоров'я",
екскурсiй тоIцо.

8.19. Щорiчно iнформувати працiвникiв Територiа,rьного центру
про стан ведення спискiв квартирного облiку працiвникiв, що потребують
полiпшення житлових умов, Об'еднанням первинних профспiлкових
органiзацiй територiальних центрiв.

8.20. Захищати права i iнтереси працiвникiв Територiального
центру при розгляданнi скарг.
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9. Гарантii дiяльностi профспiлок та ix органiзацiй
Адмiнiстрацiя зобов'язуеться :

9.1. Визнавати профспiлковий KoMiTeT повно ажним представником
iHTepeciB працiвнИкiв, якi працююТь в ТериТорiальному чентрi.

9.2. Надавати членам профспiлкового KoMiTery право в робочий час
виконувати профспiлкову робоry iз збереженням середнього заробiтку для
ВИКОНаННЯ cBoix Обов'язкiв в iHTepecax трудового колективу, а також на
час профспiлкового навчання, €lле не менше нiж двi години на тиждень.

9.З. На принципах соцiального партнерства iнформувати
профспiлкову сторону про плани розвитку Територiального центру.

9.4. БРати )часть у заходil( профспiлковоi сторони на iT запрошення.

10. Заключнi положення
Сторони зобов'язуються :

10.1. Забезпечувати в межах своеi компетенцiТ контроль за
виконанням колективного договору.

10.2. У разi несвоечасного виконання, невиконання зобов'язань або
окремих положень колективного договору проаналiзувати причини та
вживати невiдкладнi заходи щодо забезпечення ix реагriзацii.

l0.3. У разi виникнення спiрних питань щодо застосування
окремих положень цього колективного договору спiльно надавати
необхiднi роз'яснення, а в разi потреби оформлювати ix документально.

10.4. Колективний договiр укJIадено у трьох примiрниках, що
зберiгаються у кожноТ iз cTopiH та один примiрник (копiя) за мiсцем
ресстрацiТ i мають однакову юри.[ичну сиJrу.

10.5. За дорученням CTopiH i загальних зборiв трудового колективу
колективний договiр пiдписа_гrи :

Вiд адмiнiстрацii:

!иректор КиТвського
ного

Вiд трудового колективу:

Голова профспiлкового KoMiTeTy
киiъського мiського
територiшrьного центру
соцi ьногообслуговування

' етяна СТАТIIЕВсЬкАглоБА
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,Щодаток .ПlЪ

Перелiк посад i професiй прачiвникiв
з ненормованим робочим днем, якi мають право на

щорiчну додаткову вiдпустку

Згiдно з рекомендацiями щодо порядку надання працiвникам з

ненормованим робочим днем щорiчноi додатковоi вiдпустки За осОбЛИВИй

характер працi, затверджених наказом MiHicTepcTBa працi та соцiШlьНОi
полiтики Украihи вiд 10.10.1997 р. Ns 7 (зi змiнами i доповненнями
внесеними нака:}ом MiHicTepcTBa працi та соцiшrьноi полiтики УкРаiЪи ВiД

05.02.1998 р. J\Ъ 18)

Найменування посади
Ё (вiдповiдно до
п затвердженого штатного

розпису)

Щорiчна
вiдпустка
(в кал.
днях)

,.Щодаткова
вiдпустка
за ненорм.

робочий день
(в кал. днях)
до 2022 року*

Щолаткова
вiдпустка
за ненорм.

робочий день
(в кал. днях)
з 2022 poкynn

-]иректор 24 4 5

Заступник директора 24 4 5

Секmор з пumань KadpoBoi mа
правовоi робоmu:
п ровiдний юрисконсульт-
завiдувач сектору

24 4 5

старший iнспектор з кадрiв 24 4 5

iнспектор з кадрiв 24 4 5

В i ddiл аdtпiнiсmраmuвно-
е о спо Dapc ь Kozo забез печен няz

начальник вiддiлу 24 4 5

головний iHxceHep з охорони
працi

24 4 5

провiдний iнженер iз
застосування комп' ютерiв

24 4 5

старший комiрник 24 4 5

водiй автотранспортних
засобiв

24 4 5

робiтник з комплексного
обслуговування i ремонту
будинку 4 кв. розряду

24
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при бираJIьник службових
примiщень

24

5 Вiddiл планування,
бl,хzолmерсь Kozo облiку mа
звimносmi:
Головний бухгалтер-
начальник вiддiлу

24 4 5

заступник головного
бжгалтера

24 4 5

Провiдний бухгалтер 24 4 5

Провiдний eKoHoMicT 24 4 5

Провiдний фахiвець iз
публiчних закупiвель

24 4 5

6 Вidiliл орzанiзацiйно-
.v е mо d uч Hozo з аб ез п еч ен ня,
ко ор d tl на цii, мо нimор uн?у
оцiнкu mа конmролю за
якiсmю наdання со tliольн tM
поulуz mершmорiальнuх
ценmрiв:
Начальник вiддiлу 24 4 5

Фахiвець iз соц
першоi категор

альноi роботи 24 4 5

Фахiвець iз соцiальноi роботи
другоi категорii

24 4 5

В i dd iл ен ня opza нiз а цii
наDання adpecHoi i
наmvDшlьноi dопомоzu:
Завiдувач вiддiлення 24 4 5

Соцiальний працiвник першоi
категорii

24 4 5

Перукар другого кJIасу 24 5

Соцiальний робiтник 24 4 5

Соцiаrrьний робiтник
(комiрник)

24 4 5

Швачка першого класу 24

Е Спецiалiзоване вidDiлення
с о цi ал ь Ho'i d о п ом оz u в dолtа
iнвалidам з псuхiчнuмu
30хворюваннямu:
Завiдувач вiддiлення 24 4 5

20



Заступник завiдувача
вiддiлення

24 4 5

Психолог лругоi категорii 24 4 5

Соцiаrrьний працiвник (першоТ
'лругоi категорii)

24 4 5

Провiдний фахiвець iз
соцiальноТ допомоги вдома

24 4 5

Фахiвець iз соцiальноТ роботи
вдо ма (без категорii7першоi
категорii)

24 4 5

, ВiOdLцення наDання
lllpa нс порmн uх поапуz :

Завiдувач вiддiлення 24 4 5

Заступник завiдувача 24 4 5

Старший MexaHiK 24 4 5

Провiдний iнженер з безпеки
р}ху

24 4 5

-]испетчер 24 4 5

Комiрник 24 4 5

Водiй автотранспортних
засобiв

24 4 5

Фельдшер без категорii 24 4 5

Соцiальний працiвник першоi
категорii

24 4 5

С;lюсар з ремонту автомобiлiв
четвертого розряду

24

Сторож 24
\{олодша медична сестра
t с анiтарка-супровiдниця)

24

'вiдпустка нада€ться вклюLlно з 202l по 2О22 робочий piK працiвника.
--вiдпустка надаеться починаючи з2022 до закiнчення строку чинностi Колективного
_1t-lГоВор}.

.I[иректор КиТвського Голова профспiлкового KoMiTeTy
китвського мiського
територiального центру соцiально го

2|



додаток Лlъ 2

Норми
безкоштовноi видачi спецодяry, спецвзуття та iнших

нематерiальних аrсгивiв працiвникам Киiъського мiського
територiального центру соцiального обслуговування

Соцiальнi робiтники

ль
з/п

Назва кiлькiсть
(шт./пар)

TepMiH носки
(мiсяцiв)

1 Фартух-хаrrат 1 l2
2 Черевики або напiвчеревики 1 l2
3 Рукавицi гумовi 1 J
4 Сумка (сумка на колесах) 1 |2

Перукар

ль
зlп

Назва кiлькiсть
(шт./пап)

TepMiH носки
(мiсяцiв)

l Фартж перукарський l 24

Норми безкоштовноi видачi мила працiвникам структурних пiдроздiлiв
Територiального центру

л{ь

з/п
Назва структурного п iдроздiлу кiлькiсть

(гпам)
TepMiH

(мiсяцiв)
l В iддiл адмiнiстративно-господарського

забезпечення
200 1

2 Сектор з питань кадровоi та правовоi
роботи

200 1

3 Вiддiл планування, бу<галтерського
облiку та звiтностi

200 1

4 В iддi,п органiзацiйно-методичного
забезпечення, координацii, монiторинry
оцiнки та контролю за якiстю надання
соцiальних цQслуг територiальних
центрiв

200
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5 Вiддiлення органiзацii надання адресноТ
i натуральноi допомоги

200 l

6 Спецi алiзоване вiддiлення соцiальноi
допомоги вдома iнва.пiдам з психiчними
захворюваннями

200 l

7 В iддiлення надання транспортних
послуг

200 1

!иректор КиТвського
м ic ького територiа.пьного

Голова профспiлкового KoMiTeTy
киiъського мiського
тер орiального центру соцiального
обс говування

Тетяна СТАШЕВСъкА
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Додаток ЛЬ 3

Комплекснi заходи по oxopoHi працi

il}
Уп

Найменування заходiв Строк
виконанпя

вiдповiдальний за
виконання

зазначених питань

протягом 202|-
2025 poKiB
згiдно з чинним
законодавством
УкраiЪи

роботодавець,
вiдповiдаlrьний з
охорони працi

Проведення вступних
iнструктажiв пiд час прийняття
на роботу, первинних, чергових
та позачергових на робочих
мiсцях з питань охорони працi
згiдно iз затвердженими
iнструкцiями, правил поведiнки
та дiй при виникненнi
надзвичайних ситуацiй

протягом 202l-
2025 poKiB
згiдно з чинним
законодавством
Украiни

вlдповlд€rльнии з
охорони працi,
керiвники
структурних
пiдроздiлiв
територiального
центру

Проведення огляду та
перевiрки Bcix електроприладiв,
електропроводки, щитiв на
придатнiсть до експлуатацiil за
необхiдностi проводити ix
свосчасний ремонт

протягом 202|-
2025 poKiB

роботодавець,
вiдповiдальний з

пожежнот безпеки

Перегляд та затвердження
iнструкцiй з питань охорони
працi та пожежноi безпеки
вiдповiдно до змiн чинного
законодавства

протягом 202l-
2025 poKiB
згiдно з чинним
законодавством
Украiни

вlдповlд€rльнии з
охорони працi та
вlдповlдztльнии з
пожежнот безпеки

JHpeKTop КиiЪського
мiського те

HiHa ГлоБА

Голова профспiлкового KoMiTeTy
киiъського мiського
терlаторiального центру соцiально го
об уговування

24

Тетяна CTArIIFBCЬKA



ОБ, €ДНАННЯ ПЕ РВИННIЖ ПРО Ф СПIЛКОВИХ О РГАНIЗ АIШi
ТЕРИТОРIАЛЬНИХ ЦЕНТРIВ СОЦIАЛЬНОГО ОБ СЛУГОВУВАННЯ

ПЕНСIОНЕРIВ ТА ВIЛIЛIВ )ItИТЛОВИХ СУБСИДЙ

ПЕРВИННА ПРОФСПIЛКОВА ОРГАНIЗАЦIЯ КИiВСЬКОГО
МIСЬКОГО ТЕРИТОРIАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦIАЛЬНОГО

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Протокол
загальних зборiв трудового колективу Киiъського мiського

територiальцого центру соцiального обслуговування

м. КиiЪ
)5 березня 2021 Ns 17

}сього ч-tенiв колективу - IЗ7
щirclTHi на збора< - 82

rоря:ок денний:

1. ПРО ОбРаНня головуючого та секретаря загшIьних зборiв трудового
ý__eI\TrrBy, КиiЪСькогО мiськогО територiального центру соцiального
бетrтовлъання.

]iж аrмiнiстрацiею та
2. Про обговоренняFIя проекту та

профспiлковим
схв€Lпення Колективного договору

KoMiTeToM КиiЪського мiського
g:,.1 . L-rp i атьного центру соцiального обслуговування на 2О2 7 -202 5 ро ки.

-1. Про наданшI права пiдпису Колективного договору мiж
:1.1__-__СТРаЦiСЮ та профспiлковим KoMiTeToM Киiвського мiського
е::::.liiаlьного центрУ соцiального обслУговування на 202I-2025 роки вiд
,r-_._ ;э1 :ового колективу головi профспiлкового KoMiTeTy.

[о першому питанню
_Тъ ra_lrl: Тетяну ЛIIТЧЕВСЬКУ, завiдувача вiддiлення органiзацii надання
]]iJ_-_чri i натуральноi допомоги, яка запропонува-па обрати головуючим на
i-_:_.: т}/дового колективу Тетяну СТАIШВСЬКУ, секретарем зборiв
р1 ---з,,lго колективу Jftодмилу ДУД(О, iнших кандидатур висунуто не було.

(Lloc\ BaJIl: ((за)) - 82, <проти)) - 0, (угрим€tлись> - 0.
i- з.-_ _-_ ; :iрийнято одноголосно.

rE lll.llt:
Е:о=, _ -r.-]ов)lючим на зборах трудового колективу Тетяну СТАIШВСЬКУ.
}з::Е::_-.:\l зборiв трудового колективу Людмилу ДУДКО.

[О лр" гiill} питанню
irъд-rи: -lюдмилry ПАЛАМАРЧУк, засryпника директора, яка зазначlt.lа.
f, _ ".. - : r. запобiгання поширенню на територiТ УкраiЪи гостроi респiраторноi



хвоФЕ co\lD 1 9. спркшевоТ коронавiрусом.SдRS-СоV-2, збори трудового

колекщ- чlýтхово шрвоrлъс, " фрrатi оrr.,rшlн-конференцii через програму

Zооrьапрвq-пriхз.Цс]ик&.Iадоти}ryВаТИсЯкаранТиннихобмежень,
BcTzlHoB-IeEiE( йбi".rоr, MiHicTpiB Украiни, обов'язково використовувати

засоби iнтrвir}аъного за(истУ та Дотри}чryВ аТИсЯ соцiальноi Дистанцii.

ВрачовlюБ *чр*rйi обмеженrrя проект Колективного договору,

йогозцigтта]опоВнення,обговорюВаВсяВсТрУкТУр''":liry:ДiлахУстановиi
Bci пропозя-пiТ, жi напйштпа до робочоi KoMiciT були врахован1,

Тщiоzi'шовiдомила'щопроектколекТиВН)ГоДогоВорУпередбачае
додатковi rriо*i- працiвникiв, порiвня,9 з чинним законодавством, а саме:

;{а]ання шорi*rоТ додчr*о"оi o*u"y"aHoT вiдпустки за ненормований робочий

.feцb та irттпi пi-'ъГИ.

--Iюа\rила IIАJIАмАрчук запропонувала схваIIити l"r-,:
Коrеrсизного цоговору мiж адмiнiстращiсю та профспiлковим комlтетом

киъсько- ri.rriоrоъ"rорiального центру соцiального обслуговування на

2021-2о25 рокл та прийнягц Kon,*,""""1 11'oBip_ 
м_iж 

л:lY,,,i"рачiсю 
та

профспi;п<овим ;;"Ё;; киiъського мiського територiа,гtьного центру

.очЙ"rого обслryговування на 202t -2025 роки,

Р iшення прийrrято одноголосно,

ухвалили: 
ктивний договiр мiж адмiнiстрачiею та профспiлковим koMiTeToM

китвсько.о ri."*о.ЪЪ.р"rЪрiшIьного центру соцiального обслryговування на

2О21-2О25 роки прийняти в цlлому,

0, ((угримались) - 0,

Голосували (зa>) - 82, (Проти)

Р iшення прийнято одноголосно,

0, (угримаJIись> - 0,

ьного робiтника" яка зzшропонувала

договору мiж алмiнiстрацiею та

о мiського територiшlьного центру

25 роки вiд iMeHi трудового колективу

ТАIIIЕВСЬЮИ.

#;i#"Хп*" пiдпиоу колективного a:::::оу "]* _зylliстRачiею 
та

профспiлковим *ыir.rо* Киiвського мiського територiального центру

соцiальногообслryгоВУВанНЯна2О2t-2025рокивiдiменiтрУДоВоГокоJiекТИВУ
головi профспiлкового ко |И,

Гоэrова зборiв Тетяна CTAIIIEBCЬKA

Секретар зборiв IIrодмила ДУДКО

2
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