
КОЛЕКТИВНА УГО 

МІЖ ВІДДІЛОМ КУЛЬТУРИ 
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1. ЗА АЛЬШ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Кол ктитшу угоду укладено відповідно до а.конів України «Про 

пр фесі.йні пілки їх права та гарантії діяльності>> «Про соціальний ді юг в 
Україні», < р охорону праці», <<Про оплату праці», «Про відпустки» «Про 
ку ьтуру» «Про віту» « ро nозаuпсі ьну свjту» « ро театри і еатральну 

справу» «Про біб іотеки і біб іот чну справу», «Про муз ї та му ейну справу», 
«Полож ння про відділ культури Мукачівської іськ ї ра ю>, Код ксу а.конів 
ттро працю УкраіНl1 Г неральної алузевої, Регіональної уго та інших 
аконодавчих актів України іж відділо культури Мукачів ької міської ради 

( алі - Відділ куль ·урн) в особі начальника - Калій Ірини Ярославівни та 
Мукачівс кою іською організацією проф сійної спілки працівників куль ури 
України далі - Професійна спілка) в особі го ви - Кешелі Маріанни 
Баси івни (далі - С орони) який б дну : Централі овалу бібліо чну си ему 

ук:ачів ької міської об' наної територіальної rромади, Бу инок ку тури 
укачівської міської об'єднаної ериторіальної громади, Мукачівську дитячу 

ху ожню школу ім. М. Мункачі Мукачів ьку ор ву школу хлопчиків та 

ю аків Мукачіsський іс-торичний tуз й, Мукачівську дитячу шк у rrиc цтв 
ol ім. С. Ф. Мартона, Мукачівську итячу школу ми тец в № ентр 

культури і відпочиm<у «Паланок», Мукачівський рама ичпий еатр Центр 
гром сь.кості та національних куль ур централі овану бу галтерію ві ілу 
культури Мукачівської міської ради від і ені яких повноважними 
пр дс-rавниками пр вед но колективи� переговори з метою укладання ці ї 
Угоди. 

1.2. Сторони ви наю ь Угоду як нормативно-правовий а який 
встановmо за ади соціального партнерства визнача узгоджені по иції і дії 

торін спря:моваии на співробі иицтво, шдвищення ефективн сті роботи 
р алізацію пр фесійни та соціально-е ономічних арантій, заб зпечення 
конституційних прав працівників. 

1.3. Полож ння цj6 Уго н є обов язковими я виконання торонами а 
також для застосування під час ведення переговорів і укладання ко ктивних 
до оворІВ I угод нижч го р1вня. 

1.4. Дія Угоди поширю ься на працівників сфери культури, які рацюють 
в установа органі аціях та закладах культури, що пер бувають у сф рі ії 
сторін які підписали Угоду, в тому числі: а наймом· на жінок що знаходяться 
у відпустці по д ляду за дитиною; також на осіб що працюють на виборних 
(на громадських засадах) і штатних посадах у пр фслілкових органах. 
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11.3.2. Кожна із орш має право вносити пр озиції щод зМJн та 
nовнен до ексту У годи. Ці пропозиції ожуть бути враховані лише а 

годою обо торін. 
11.3 .З. В дво ижневий термін з дня р страції У оди в на надсила ться 

ілу культури Мукачівс кої мі ької ради, Мукачівській міській організації 
проф ійної пілки працівників ку ьтури У країни та первинн проф пілк .вим 
ргані ація:м галузі культури. 

11.3.4. Ця Угода кладена двох примір11иках яю маю ь о аков 
юридичну силу 1 берігаються у кожної 1 торш. 

ду щписали: 

На ча ьнвк відці ку и 

М качівської міськоі ра ?, 

Го ова Мукачівської міської органа c:t

професійноі спілки 

праІ(івннків культури України 

І. КАЛІЙ 

1.КЕШ
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а класність водіям автотранспортних засобів: 

в��п� 1� 

Водія І асу 
25% тарифної ставки а відпрацьований 
ча 

Начальник відділу Jl'IJЛ'-ffl� 

М качівської міськ І. КАЛІЙ 

Го ова Мукачівсько�t�'єІіt№ 
професіііної спілки * 

* 

працівників культури Украіни М.КЕШЕЛЯ 
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особистого вн ску працівникам може бути виn ачена однора ва прем�я Е 
м жах з� вердж ного фонду оплати праці та фонду пр міювання. 

1.7. Можливість прем1ювання з бюдж тн:их кошпв ви нача тьсs. 
начальником відді у куль ури МукачівськоТ і ької ради згі но пи ьмово 
подання директорів акладів куль ри та головного бухгалтера ц нтра і ованоі 
бухгалтерії відці культури. 

1.8. рем�я не нарахову ься рац1вника 
. .

а час в1 пустки тимчасово� 
неnрацезда ності протягом дії ди цип інарного стягнення, а також шших 
випадка коли г1дно чинним закон давств м виплати проводяться вихо чи 
і,з середньої: аробітної плати. 

1.9. Фонд преміювання утворюється в межа кошт1в передбачени на 
реміювання у кourropиc· та економії коштів на оплату праці. 

2. Джерела коштів оа виплату премії
2.1. Пр міювання здійсню ься у жах фонду оп ати праці та кономГ 

фонду nлати праці атвер женого кошторисом на ві nові ний рік з 
влаштування змш о нього протяrо року. 

З. Основні показники для визначення преміювання 
З .1. ездоганне вик нання noc вих об в'язків, ередба них посадово1 

інструкцією, професійна сумлінна раця якість роботи. 
3.2. Б зумов виконання правил внутрішнього трудового ро порядку 

наказів нач ника в1ддшу куль ри укачівської іської ради висока 
виконавська дисципліна, ві сутність обrрунтовани зауважень з б к 

перев1ряючих. 
З.З. С абільна багаторічна праця. 
3.4. Досягн ння в роботі чи успільній д1я ьност1 які призвели до 

зростання рейтингу акладу культури. 
3.5. Проявлення іні іативи та високі результати роботи в організації та 

провед ню навчально-виховного пр ц су. 
З.б. Впровадження н вих ф р та методів роботи методичну і практичну 

діяльніс ь опера ивність та висока якість иконання завдань, або одноразових 
доручень. 

4. Порядок преміювання
4.1. Преміювання працівників акладів культури мож здщснюва и ь за 

р зу ьта ами раці за місЯІ!Р квар ал рік а також до державних проф сійни 
свя та особистих ювілейних да у жах ф нду пр міювання, утворено у 
р змі рі н менш , ніж 1 О % від посадових кладі в та економії фонду о лати 
пращ. 

4.2. Рішення про преміювання прийма ься начальником в1дд1 у куль ури 
Мукачівської іської ради. 

4.3. Розміри премії керівникам акладів культури та головному бухгал ру 
централізованої бухгалтерії відді куль ури встанов юються нач ьни.ком 
відділу у ьтури Мукачівської міської ради межах фонду оплати праці а 

. . . 

зазначається: у вщповщному наказ1. 
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4.4. Р з 1іри премн 1нши працшникам закладш к льтурJ 
встановлюються начальником відді у :культури на пj ставі пропозиці 
к рівюпсів закладів та оловноrо бухrал ра централіз вано1· бухгал рії відділ) 
кул тури М качівської іської ради. 

4.5. Для изначення розміру премн враховується виконання основних 
показників викладених у роздіJrі 3 ано о Полож ння та граничними р змірами 
н обм жується але ви начається в м жах встановленоr фонду оnла и праці. 

4.6. Конкре ний роз ор пр мії граничними розмірами не бмежується але 
визначасrь я в межах встановленого фон,ду оп ати раці. 

4.7. Начальник відділу ку тури а право :lбільшувати окремим 
працівникам ро мір премії в межах наявних коштів на місяць а який 
з ійснюєть я пре іювання. 

4.8. Премія шшачу ться у строки встановлені я виnла и заробітної 
п ати. 

5. Умови частковоrо або повного позбавлення премії
5.1. Пре ія не виплачується у разі: 
5 .1.1. невиконання або неналежно о виконання без поважних причин 

обов'язків пер дбачених посадовою інструкцією; 
5.1.2. погіршен�ІЯ якості роботи· 
5.1.3. порушення трудово1· дисципліни) 

в тому чи лі апізн ння на роб т 
передча не алиш ння роб ти ощо· 

5.1.4. прогулів (в тому числj відсутність на роботі протягом робочого дня 
без поважних причин) або інших  адміністративних порушень; 

5.l.5. порушення термінів виконання доку ен ш нед тримання вимог
що о порядку їх nідготов и· 

5.1.6. наявності скарг, 
5 .1. 7. застосування до працівника дисцип .інарноrо стя нення у вигляді 

догани (у ро рахунка ому періоді, коли до ану було ого ошено ; 
5.1.8. порушення норм з ох рони праці. 
5.2. Встановлення або позбавлення пре ії працівникам заз :1ача оться в 

наказі про преміювання начальника в1дд1лу культури Мукачівс кої мі ької 
ради. 

5.3. У разі наявн ті піде ав, розмір ремій раці_вНИ](ам мож бу и 
зм нш ний або nрацівники можуть бути позбавлені премії. 

6. Розгляд спорів питань преміювання
6.1. Ро лядаються у порядюr пер бачен му чинним аконодавством. 

Нача ьuик відділу культури 
Мукачівської .міської ради 

Голова Мукачівської� оргаuіза 
професійної спілки 
працівників культури України 

І.КАЛІЙ 

М.КЕШЕЛЯ 
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БК М 
рам еатр 1 дшм 

Історичний й БК, 
м ачівський амт а 
Історичний музей ЦБС 

дшм о) 

Мукачівс кий рамтеатр 

Мукачів ький драмтеатр 

Начальнок відділу кул 

Мукачівської міської 

о ратор 
газової котельні 

В ідповідал:ьний 

во 

бібліотекар 

Машиніс с ени 

професійної спілки 

працівників культури У.країни 

Рукавиці 
ко біновані 

комбінз н б

комбінзон х/6 

Костюм х/6 
авИЦІ 

алат 

комбінзон х/6 
кавищ 

спецодяг 

з ІСЯЦ}

12 місяців 

12 
. . 

іІСЯЦJВ 

12 місяців 
з ІСЯЦІ 

12 місяців 

12 місяців 

12 мkяців 

І. К ЛІЙ 

М.КЕШЕЛЯ 
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Дода-гок о 4 

ПЕРЕЛІК 

посад, професій, робіт з непорм,овани обочим днем, робота на яких 

передбачає надання додатковоі оп .ачуваиоі відпустки 

о 

п/п 

І. 

2. 

з. 

4. 
5. 

6. 

Найменування 
посад 

івники 

підроздшів, відцш1в, секторів, складів., керівники 
0011 тв

ІВ 

10. Головні: режисери, диригенти, балетмейстери
.,, . 

· о м ис , · и, ожники та помLчники 

l l. Голови· (провідні) бібліотекарі, бібліографи, 
методисти, збе, ігачі . ондів, адміні . 

13. 1 Керівники: музичних та літературно-дра Іfату 1чних 
астин 

14. 
15. 

16. 

. . 

зиканти вс1х жан ш 
ахівці 

Режесери-постановники, художники-постановники 
балетмейс:ге и 

алетмейст, ейстери, режисери, 
х дожники всіх спеціальностей, 'іх помічники та 
асистенти 

1 7. Звук режи,сери, музичні оформшова : ,

18. ,ерівники: студій за видами ис'гецтв і народної
творчосп 

()'ЗИЧНИХ 
об', 

самодіяльних ко ек�ив1в, гуртків 
частин, дискотеки самодіяльних 

кл бів за ·нте есами 

Тривалість 

дод.аткоооі 
відпустки 

(календар и 
днів 

7 
4 
6 

6 
6 
5 

5 

7 
6 

6 

5 

6 
5 

6 

6 

6 

5 

5 

5 



20. Р жники-

р а кат гор1и а ори р ктзитори 
и 

21 . , екскур оводи акомnаюатори 
р меис ри бібліо карі біб .іоrрафи 

м одне и методист-органі атор провідний 
. . . 

1етодист, мистецтвознавщ кер1вники оркестр� , 
с ль то и 

22. Інженери, техніки, те нолоrи конструктори старші
дис етч ри, дис етчери мехаюки нерге ики,
еле ики всіх спеціально й

24. Бухгалтери, бухгалтери-ревізори кершники групи

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

облік
. .

1Х ВИДІВ 

оювач 

. . . . . . 
шоводи, секретар� секретар� кершниюв с кр тар1-

техн1ки 

. . . 
l ВСІХ ВИДІВ

атори касири касири квн 

ки табельники 

ники 

оточноrо 

і прибир вих прИМ1щ нь 
яю працюю ь де інфjкуючими асобами та айнятj 
прибиранням санвузлів гард робники р бі ник по 

ейний доглядач 

Вача ьник відділу ку ь

Мукачівської міської ра 

Голова укачівської міськ 

професійної спі ки 

працівників культури України 

5 

5 

5 

б 

6 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

І. КАЛІЙ 

М.КЕШ ЛЯ 
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Додаток N!... 5 

ПОСТІЙНОЇ КОМІ ІЇ 
по ко ектuвних переговорах та дійсненню контро ю 

а виконанням Угоди 

в· відділу культури Мукачівської міської ради: 
1. Ка.1ій Ірина Яро авівна - начальник відділу ку ьтури Мукачівської

міської р н: 
2. Туряниця Тетяна Мнко аївна - аступник начальника вt ілу 

культури ·ач.ів ької ісько" ради;
3. Снр а Ірина Василівна - головний бухгалтер централізованої

бухгалт рії відді культури Мукачівської мі ької ради; 
4. оцька Вікторія Вікторівна - аступник головного бухгалтера

ентралізован ї бухгалтерії ідділу культури Мукачівс кої міської р и; 
5. Яворська Інна Сергіївна - бухг тер ц нтралізованої бухгал рії

вщдшу культури укачівської іської ради. 

Від коміте nрофсп· ки працівників ку ьтури укачівськоі міської 
об' 11а11ої територіальної громади: 

1. Кешеля Маріанна Василівна - го ова Мукачівськ ї міської ор анізації
проф сійної пі працівників культури У країни· 

2. Хазіна н рея Степаоівна - голова первинної профспілкової 
ор ні ації укач_івської дитячої шко и мистецтв №1 ім. С. Ф. Мартона член 
президії М 1качівської іської ор анізації п ф сійної спілки праці ників 
куль ри країни· 

3. Дьор ь Олена Василівна - аступник ир ктора Ц нтралjзованої
бібліотечн ї системи укачівської мЇської О член пре идії Мукачівської 
міської органі ацїї nрофесійн ї спілки праці ників куль ри У країни· 

4. Беца алина Іванівна - r ова первинної профспі кової органі ації
Мукачів ькоІ дитячоТ школи мистецтв №2, член пр идїї Мука jв ькоj· мkькоУ 
організації п ф сійної спілки працівників культури України; 

5. Кулішова Вікторія Євгенівна - голова первинної проф ni кової
орга tізації М ач�вськоr �ШЕg!!О о театру. 

Нача ьпик відділу купа_"'�..,. 
Мукачівської міської 

Голова Мукачівської м;·�к-n:нi:rro.-ia"t:l'.J.'�"ц 
професіиної спілки 
nрацівннкjв культури України 

І. КАЛІЙ 

М.КЕШЕЛЯ 
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