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Начальнику вiддiлу економiки
Мукачiвсъкоi мiсъкоТ ради
М.,Щерев'яник

Фiнансове управлiння МукачiвськоI Micbkoi ради просить провести

повiдомну реестрацiю колективного договору мiж адмiнiстрацiею та виборним

Щодаток:
первинноi
202т-2025

мiськоi ради на

Начальник фiнансового управлiнн

Наталiя лУкИt{А
5-42-87

Мар'яна ТОБА

органом первинноi профспiлковоi органiзацiТ фiнансового управлiння

Мукачiвськоi мiськоi ради.

Щоговiр не мiститъ конфiденцiйну iнформацiю.

колективний договiр мiж адмiнiстрацiею та виборним органом

, профспiлковот органiзацiт фiнансового управлiння Мукачiвськоi

рр.
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ВiдповiДно ДО ПорядкУ повlдомНоТ реестРацiТ галУзевих (мiжгалузевих) i

територiальних угод, колективних договорiв затвердженого постановою

кабiнету MiHicTpiu iпрuт"и вiд 21.08.2019 року ]&115 , ресструючий орган з

метою посилення iнформування заiнтересованих суб'сктiв оприлюднюс на

офiцiйному веб-сайтi:
-реесТркоЛекТиВнихУГод(договорiв),змiнiДоповнеНЬДонИХ;
_ текст кqлективних угод (договорiв), змiн i доповненъ до них;

- власнi рекомендацii щодо приведення угоди (логовору) у вiлповiднiсть

з вимогами законодавства (у разi Тх наявностi);

.перелiкпiдприемстВ'УсТаноВ'органiзацiй,ДЛяякихсобовоязкоВИМи
положення колективноi угоди (у разi подання такого перелiку сторонами

Угоди), 1--| Т_lппсг
У зв'язкУ з вище наведеним, та керуючисъ ч, 3 л,] Порядку повlдомноl

реестрацiт галузевих (мiжгалузевих) i територiальних угод, колективних

договорiв, просимо, при 
- 

"р,о'оuленнi 
на повiдомнI l-л:,::,j"

гаЛУЗеВих(мiжга'у,*u"*1iтериторiальнихУгоДокоЛекТиВнихДогоВорlВ'
повiдомляти, чи мiстить договiр iнформацiюl доступ до якоi обмежено

сторонамИ договорУ вiдповiднО до закону або iх рiшень (зокрема

конфiпенцiйну, та€мну чи службову iнформацiю), У випадку наявнот

конфiденцiиноi.iнформачii,просиМонапротязi2-хробочихДнiвнаДаТи
таку iнформачiю.

llrirtrц---t,----- 2021 р.

Надасмо згоду на оприлюднення тексту

1уголи) (змiн та доповнень ло них) на офiuiйному

,itоfа ,U п,
(пБ)

колективного договору

сайтi MicbKoi ради.

,rtоБа "/( h,
3_Р___ Чý#& 2021 р.

(пlБ)



a

колЕктивний договIр
мiж адмiнiстрацiею та виборним органом

первинноi профспiлковоi органiзацii
фiнанСовогО управлiння Мукачiвськоi мiсъкоi ради

на 202l - 2025 роки

Схвалено
на зборах трудового колективу
фiнансового управлiння
Мукачiвськоi MicbKoi ради
вiд <30> червня 202l року
Протокол J\b1



З метою сrrрияння реryлюванню трудових вiдносин та соцiалъно-
економiчних iHTepeciB, забезпеченнrI соцiальноi захищеностi працiвникiв
фiнансового управлiння МукачiвськоТ MicbKoT ради (надалi - Управлiння)
укладено. колективний договiр мiж адмiнiстрацiею фiнансового управлiння
Мукачiвськоi мiсъкоi ради в особi начальника управлiння Тоба Мар'яни
Василiвни (надалi - Ад*iнiстрацiя), з одного боку, та виборним органом
первинноi профспiлковоТ органiзацiТ фiнансового управлiння Мукачiвськоi
MicbKoT ради в особi голови профспiлки Логойди НаталiТ Василiвни
(надалi - Профспiлка), з iншого боку, надалi iменованих Сторони, про
наступнi взасмнi зобов'язання:

1. Загальнi положення

1.1. Цей Колективний договiр (нада_гli - Щоговiр) укладений у
вiдповiдностi до Закону УкраТни оПро колективнi договори i угодп>
Ns 3356-ХII вiд 01.07.199З р., зi змiнами ,га доповненIuIми, та встановJIюе
взаемнi зобов'язання cTopiH щодо реryлювання виробничих, трудовIlu( та
соцiально-економiчнrх вiдносин мiж Адмiнiстрацiею та Профспiлкою
фiнансового управлiння МукачiвськоТ MicbKoi ради, якi е рiвноправними.

1.2. Щоговiр гарантуе, захист прав та iHTepeciB працiвникiв у межах,
передбачених дiючим законодавством, та зобов'язаннями Адмiнiстрацii по
цьому.Щоговору.

1 .3. Положення ,.Щоговору поширюються на ycix працiвникiв
Управлiння, незалежно вiд того, чи с вони членами профспiлки, i е
обов'язковими, як для Адмiнiстрацii, так i для працiвникiв управлiння.

1.4. Сторони визн€lють цей ,Щоговiр нормативно - правовим актом i
зобов'язуютъся виконувати встановленi в ньому норми, умови i домовленостi.
Жодна з cTopiH не може в односторонньому порядку приймати рiшення, що
змiнюютъ, доповнюють, припиняють чи вiдмiняють зобов'язання, норми чи
положення цього Щоговору.

1.5. Умови !оговору у разi будь-яких спорiв та розбiжностей не
можуть трактуватисъ як TaKi, що погiршують, у порiвняннi з чинним
ЗаконоДавством Украiни, положення працiвникiв, iнакше вони визнаються
недiйсними.

1.6. Щоговiр зберiгае чиннiсть у випадку змiни складу, структури та
найменування Управлiння.

У разi реорганiзацiТ Управлiння Щоговiр зберiгае чиннiсть протягом
строку, на якиЙ Його укJIадено, або може бути переглянутий за згодою
CTopiH.

У разi змiни керiвництва Управлiння чиннiсть колективного договору
зберiгаеться протягом строку його дii, але не бiльше одного року. У цей
перiод Сторони повиннi розпочати переговори про укладення нового чи
змiну або доповнення чинного .Щоговору.

У разi лiквiдацii Управлiння .Щоговiр дiс протягом усього строку
проведення лiквiдацii.
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1,7. ЩогОвiр уклаДено на 2021-2025 роки, набирае чинностi з дня його
пiдписання уповноваженими представниками .ropi". Пiсля закiнченrrя
строку дii Щоговiр продовжуе дiяти до того часу, .rо*" Сторони не укладутъновий або не переГJUIнУТЬ Чинний' якщо iнше не ПереДбачено Щоговором. 

'
1.8. КолДоговiР пiдлягае повiдомнiй реестрuцlТ у рееструючому органi

Мукачiвсъкоi мiськоi ради.
1.9. Yci працiвники управлiння, а також щойно прийнятi працiвники

повиннi бути ознайомленi з Щоговором Адмiнiстрацiею.

2. Зобов'язання cTopiH

2.1. Сторони зобов'язуютъся визнавати та поважати права кожноi iз
cTopiH i виконувати Bci зобов'язання за Щоговором.

2,2, Адмiнiстрацiя визнас Профспiлку представником iHTepeciB
трудового колективу.

2,З. ПрОфспiлка здiйснюС контроль за дотриманнrIм законодавства з
питанъ трудових вiдносин.

3. Органiзацiя працi

3.1. Кожен працiвник зобов'язаний добросовiсно i якiсно виконувати
своi функцiональнi обов'язки та дотримуватись норм посадових iнструкцiй,
працювати чеснО i сумлiнно, дотримуватися дисциплiни працi, ."o"ou."o i
точнО виконуватИ органiзацiйно-розпорядчi документи Ддмiнiстрацii та
уповноважених ним осiб, дотримуватися трудовоi дисциплiни, дЪайливо
ставитися до майна управлiння.

3.2. Bci працiвники зобов'язуютъся не розголошувати конфiденцiйну
iнформацiю, що була оголошена в установленому порядку i яка стала iM
вiдома при виконаннi ik трудових обов'язкiв.

з.з. При проведеннi реорганiзацiт, скороченнi чисельностi чи штату
працiвникiв Адмiнiстрацiя не пiзнiше як за двь мiсяцi персонально письмово
попереджае працiвникiв про наступне звiльнення.

з.4. Адмiнiстрацiя зобов'язуеться створити умови длrIвисокоефективноi працi, забезпечувати високу виконавчу дисциплiну,високопродуктивну органiзаторську дiяльнiсть з питанъ соцiа_rlьно-
економiчного розвитку, приймати необхiднi заходи щодо органiзацii
трудового процесу.

4. Оплата працi

оплата працi працiвникiв Управлiння проводитъся згiдно чинного
законодавства вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiъи вiд
09.03.2006 Ns 268 <Про упорядкування структури та умов огIлати працi
працiвникiв апарату органiв виконавчоi влаЙ оргЪнiв прокуратури, судiв та



,i,

iнших органiв>> зi змiнами та доповненнями, нак€Lзу MiHicTepcTBa розвитку

економiки, торгiвлi та сiлъсъкого господарства УКРаiНИ ВiД 2З,ОЗ,2021 Ц:9:
кпро умови ";;;;" 

прачi робiтникiв, зайнятих обслуговуванням органlв

виконавчоi "пu-д", 
lrлi,ц,"оiо. самовряду:1:": та ix виконавчих органlв,

органiв прокуратури, судiв та 1нших органiв>>, рiшення виконавчого комlтету

МукачiвсъкоТ мlс"коi ради вiд zi,or ,2о2о Ns25 кПро. затвердження

ПоложенняIIропремiюван"""р*iвникiвВиконаВч"1:l.::вМУкачiвськоi
мiсъкоi ради)). У разi внесення.змiн до законодавчих akTiB щодо умов оплати

працi, а ,u*о*'ii"iй""от заробiтноi плати, оплата проводиться з

YeaxYB#ilI# ffi ffi ,]},""; 
"о"б 

iTHoi плати r: :зl"ул jToHaHy Mi сячну

норМУпраuiнеМожебУтиМеншиМнiжзатверДженийЗаконоДаВсТВоМ.
,ЩжерелоМоПлаТиТаМаТерiалъногосТиМУлюВання"рuц'Т.::У"::::

фiнансового управлiння Мукачiвьъкоi мiськоi ради е фонд оплати прат, "*т.
формУетъсЯЗарахУноккошТlВбюджеryМУкачiвськоiмiськоiтеритор1€lJIЬноl
,ро,ufi 

. Заробiтна ,,лата працiвникiв управ,lт:::,ановJIюеться у виглядi

посадових окладiв, що закрiппенi у штатному,розписi, _ -:--,
4.2. премiювання rрuцi"""*i" .дiй.r,о"'"'" |il::"ti:_лlО" ::

особистого вкJIаду в загалънi результати роботи, рiвня трудовоl та

виконавсъкоi о"Ь";iни (у МеЖаХ ВСТаНОВЛеНИХ бЮДЖеТНИХ ПРИЗНаЧеНЪ

таlабоу випадку наявностr економii коштiв),

4.З.ЗаробiтнаплаТаВиПпачУсТъсяреryлярно(двiчiнамiсяць)У
встановленi термiни: за першу половину .мiсяця до 15 числа, за Другу

,rono""rry мiсяця до 30-З 1 числа поточного мlсяця,

Уразi,колиДенЬ""'пu'"заробiтноiплаТизбiгастъсяЗВихlДниМ'
святковим або неробочим днем, заробiтна плата виплачуетъся

напередоfilr"о*етьсяпереноситистроки:,"iт"-?т,:б,3.,"J1l"т#,";;::I

iз закiнченням бюджетного року в TepMiH до .,'яти днiВ дО офiцiйногО

завершеЕня операцiй з бюджетними коштами

4.5. р";;ь;аробiтноi плати за першу половину мiсяця скJIадас не

менше оплати за фактично вiдпраr{ьований час з розрахунку IIосадового

окпадУ працiвника' 
'iT л-i,Yлm/з,гLс., ади, надбавки за

4.б.НарахУВанняпремiiздiйсrшосгЬсянапосаДоВlокJI

ранг посадовот особи мiсцевого самоврядування, надбавки за вислуry рокlв,

надбавки за високi досягнення у. "рч1 {""у:lл:.",,:*ковиЙ 
ступlнь

канДиДаТаабоДокТоранаIк1.'iд,о"'-чlоiспецiалъностi'надбавкиЗа
ceKpeTHicru, й.iuuiJ заробiтноi Iшати та iншi надбавки та доплати,

4.7.ПремiюванняпрачiвlпшсiвУправлiнняПроВоДитЬсянапlДсТаВ1
подання "u"*u""*u фiнансовоrrс управлiння, погодженого профiльним

заступником мiського голови, вi,щоВforо до розпорядження мiського гоJIови,

забезпечус пiдготовку розпорядкеЕн,I сфжба персонапу Мукачiвськоi

мiсъкоi ради.



-. }. Вttплата премii за поточний мiсяtдь здiйснюсться одночасно з

.: ,],з] заробiтноТ плати за поточниЙ мiсяцъ,

_ Q, Пр.rlruання працiвникiв у:т: _ 
tIроводитисъ щомlсяця, Зd

- ..1_{з\lIл квартаJIу, ,u Ia.умками 
пiврiччя або за пiдсумками РокУ, а

-' :. fo дер}каВнИх' реЛlГlЙних i професiйних сВяТ Та ювiлейних дат (У

*:'-:r встановлених бюджетних призначеЕь таlабо у випадку наявностi

4.1 1. На вимогу працiвника надаютъся

ротахунковоi вiдомостi (особового рахунку)

:взначенням сум нарахованот заробiтноi плати по

сум, дати утворення r розмiрiв заборгованостi

eкoнoмii коштiв).
4.10. Спори, пов'язанi з

ЕIIлнного законодавства,

скорочуетъся на одну годину,
5.4. За взасмною згодою з

неповний робочий день в порядку

виплатою премii, вирiшуються вiдповiдно до

щомiсячнi витяги з

по заробiтнiй платi iз

складових та утриманих
. та розмiрiв гrлатiжноi

компенсацiТ за затримку виплати,

4.|2.ВiДомостiпрооплаТУпрацiпрацiвникiвНаДаЮТЬсятретiмособам
лише у випадк;;;; передбачених чинним законодавством УкраТни,

4.|з. ьЙ*Ьuцi" Ъаробiтноi пJIати проводитъся у порядку,

встановJIеному чинним законодавством,

4.t4. пiд час вiдряджей ,rрuчiвникiв управлiння у табелi облiку

робочого часу зазнастъся 8-годинн"й робочий день з оплатою добових,

5. Режим роботи, тривалiсть робочого часуо вiдпустки

5.1.ВiдповiДноДочинноГоЗаконоДаВсТВаУкраiниВстаНоВпЮеТъся
гr'ятиденний робочий тиждень з тривалiстю робочЬго часу працiвникiв

40 годин на тиждень з вихiдними в суботу та недiлю,

s.Z.ByMoBax карантину можлива змiна режиму роботи,

5.з. Напередодъi святкових днiв тривалiсть роботи працlвникlв

працiвником для нъого встановлюетъся

визначеному законодавством дJUI гIевних

категорiй працiвникiв.
5.5. Сторони зобов'язУютьсЯ узгоджуВати до 1 сiчня кожного РокУ,

затверджувати i оо"оо"r" дь вiдома працiвникiв графiк щорiчних вiдпусток

на поточний pik. при складаннi графiка вiдпусток 1ео!l1но 
враховувати

сiмейнi обставини, особистi iнтереси та можJIивостi вiдпочинку кожного

працiвника.
5.6. Посадовi особи мiсцевого самоврядування за розпорядженням

мiсъкогО aono"" "u пiдставi кJIопотання началъника управлiння, можуtь

з'являтис я на -у*Оу у вихiднi, святковi та неробочi днi дJIя виконання

невiдкладнот i непередбаченоi роботи та можутu бу.r" вiдкликанi iз щорiчноi

або додатковоI вiдпустки. Робоrа у вихiдr,"i1, ,""тковий та неробочий днi

може компенсуватися, за згодою cTopiH, наданням iншого дня вiдпочинку або

у грошовir бормi у подвiйному ройiрi. Частина невикористаноi вiдпустки,



Е заJIишилася, надастъся посадовiй особi у буль-який iнший час

iшовiдrого року чи присднуетъся до вiдгrустки у наступному рочi,

б. Соцiальнi гарантii

6.1.ПринаданнiпрацiвниковiщорiчноiвiдпУстки'оДинразнарiк,
вЕIшачуетъся. матерiалъна допомога на оздоровлення у розмiрi, що не

переВиЦIУе сереДнъомiсячноТ заробiтноТ плати' 
'Y-TzTT6.2. Виплата вiдпускних працiвникам, що йдуть у вlдпустку,

здйснюсться не пiзнiше,- нiж за ф" д"i до iT початкул, Р" вiдоутностi

асиtт{уванъ чи коштiв на рахунку, за згодою працiвника, випJIата

здiйснюстьсяВiншийтермiн' ')-л,.-,iл _,,чпп.\] BiKoM або по
6.З. При звiльненнi у зв'язку iз виходом на пенсlю за

iнвалiдностi, у межах встановлених бюджетних IIризначень таlаб1 1::,iT1{
н€ulвностi економii коштiв, працiвникам може виплачуватисъ матерlаJIъна

допомога у розмiрi, що не перевищуе середнъомiсячноi заробiтнот плати,

6.4. завiдома ддмiнiстрачii працьникам надаеться протягом робочого

днrI, гtевний перiод часу для проходження медични"_ ::rji", одержанн,I

медичноi допомоги, явки в державнi органи для вирiшення житлово-

побутових проблем чи iнших проблем працiвникiв без проведення яких_

небудь вiдрахувань iз заробiтноi.rпur" чи iнших необгрунтованих санкцiй,

6.5.,ЩозволяетЬсянаДаВативiпьнийвiдроботиДенъЗПриВоДУ:
- ювiлейЕих дат працiвника;
- дня народження працlвника;

- 1-вересня - працiЪникам, дiти, яких навчаютъся у t-4 кJIасах, якщо

цi днi припадаютъ на робочий день; l навчаються у-сВяТоосТаннъоГоДЗВоника_працiвникаМ'ДlТияки}
випускнИх кJIасаХ, якщО цi днi припадаЮть на робочий день;

- cмepTi близьких та рiдних працiвника,

6.6. Здiйснюстъся орга"i.ацi" заходiв по святкуванню професiйного

свята, виiздiв на природу, проведенн,I <днiв здоров'л>,

6.7. Матерiальна допомога посадовим особам та службовцям дJUI

вирiшення "оцi-""о-побутових 
питанъ може надаватися в розмiрi Тх

середньомiсячноi заробiтноi плати (у межах встановлених бюджетних

призначень таlабо у випадку "u"""obri 
eKoHoMii коштiв), а робiтникам,

зайнятиМ обслугоВуванняМ виконавчих органiв мiськоi Ради в розмiрi

посадового окладу. При цъому новоприйнятим працiвникам така матерiальна

допомога у перший pik роботи виплачуеться пiсля закiнчення шести мiсяцiв

безперервноI роботи в управлiннi,
6.8. За бажання* ,rрuчi"ника частина щорiчноi вiдпустки замiнюсться

грошовою компенсацiсю. При цъому тривалiстЪ 11{* jP"u*lii::i
щорiчноi та додаткових вiдпусток не IIовинна бути менше g\ж 24 календарн1

днi.



<

"' -- бтппЖоТних IIризначенъ та/або у випадку

"."""3J,ii-T;ffi 
"-'#Н:Щ,l:#rТ,fr i"*""може"",пuоу"ылися

грIIIова ooro*j'iu' rБ**i, Й"Ъ перевищуJъ;Ь"Ь^ni,"оп,оi 
заробiтноi

bur", у наступних випадках:

- з ЕагоДи ОДРУЖеIIНЯ

- при народженн| литин11

- з нагоди ювiпейних дат;

- у зв'язку з виходом наrlеНСlЮ;

-'."p"i бn""*"* та рiднихi

- *"opoo#fi;i;;;;i uo" 
"n,HiB 

його сiм,i,

7. Охорона працi

':.t.Гфаuiвники уIIравлiння 
зобов'язалri знати i_:r*увати 

вимоги

норматив""* iriB ,,ро o"ono"]'"p"ui "iдrоuiДrО 
ДО СВОiХ фУНКЦiОНаПЪНИХ

обов'язкiв' 
-, оrrбпвtЯзYютьсЯ Z - ,---2 trrллТlи для працюючих,\Jvv,^ij:rж#,:#;fr'"#"b,,_:i..,,u_._.;'."H"";};;".fr 

;;""йсистему

оптималъ"* 
"р"*", прачi i вiДПОЧИ"*',, "";;;;^Ъu*оrrу украiни "Ilpo

управлiння 
о"ъро*rоrо праui вiдповiдно До Ыrъ' Закону Украiни "пр

охоронуз:dГ;"* *"РlУu:ъ;онуоtrъ за стаЕом оiiЬ}lхil;

безпечним ;;;;;* оОпuд"JЙ в управпiннi, додержаннj

'р"""i.х]r6;ж:Тr"ii}#;:Ж:ffi"#'-Y#о"о,околективупИТаЕНЯ
стаЕу умов i охорЬни працi, випадки rrору*.iu йЬu"п технiки безпеки,

8.ГараптiiдiяльностiпредстаВницЬкихорганiзацiйпрацiвникiв

8. l,Адrлiнiстрачiя н€ IIереIшк"try:_ :рганiзацii 1 l,:T*cTi 
Про фсПiПКИ

у пр овед."Н;Ъf"Б""и ч ас' загаЛЪНИК Зб bPiB ТРУДО ВОГО КОЛе КТИВУ'

9.Вiдповiдалънiсть 
CTopiHo вирiшення суперечок

9.t. у випадку_невиконання 
або неныIежн:,о :rонання 

обов,язкiв,

тrередбач.""rоu""* до.о""р"*, сrоро"",r..yru ВiДПОВiДа;rЪrriСТЪ 
ВiДПОВrДНО

до чинноrоlu*О"ОДаВСТВа iоJIяютъся в порядку, УСТаНОВПеНОМУ

9,2, Ь';"речки мiж Сторонами дозв

законодавством Украtни,

10. Заключнi полоя(ення

10.t_ змiни i доповнення до даного Щ,ог_овору 
проМГОМ TеPMiHY ЙОГО Дii

мо)Iqпъ u"o."r""" "iпu*riiр"'"l"Ъ*"iи 
..f,i СrОРi"' ruО ЙОГО ПiДПИСаЛИ'

1



10.2. Контролъ за виконаннJI\л Jогt-.ззq. :лчrjrлfrr.тmmшщ,йлпшшрmцп}е_Еьо
СтopoнамиaбoyПoBнoBaжениМинI{\{;iшtt-lfiДДIrT|ЩrШ'тliiIfrnfrдзfl.
обговореному Сторонами в окремiй пlлсь_lrоз:й Щft ,шi5щ!6,l lшппгщtrlщ_

10,3, Адмiнiстрацiя та Профспhп. -ц шdflшшв щfr1 шшшilшшg'li*ЁТ
зобов'язУютъся оперативно приймаПl Зiiýъа]!t ш:пlJшiшшtfiл ш пlпгш щilfr'i Jщк _-:е
виконуЮтъ зобоВ'язанЬ за ЩогоВоро}I. iнgоrir.r;-Ч,шm, ш,,ш|Ш шш щшШ 1ТtrТьД;ш..гL-I
колективу..

10,4, Хiд виконання зобов'язань Jоговст;п р*шшшпшшшrшш: Шr IШш-ш.JБ,ртгt
зборах трудовоГо колекТиву не пiзнiше I кварта-т} шщщшрлiтfifiшшп.,@л щ ш Фшошп1
за piK на загаJIьних зборах трудового Ko--IeKT}{Bn -

равлiння
icbKoi ради

р'яна ТОБА

2аЦр.

Го;лщ*шr шщш4lgш,дш

фi н r шс":*:т т r trчЕшц.лlftп
\tr шд чшrшеълшrýдшцсьш,шfr р&дш


