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санаторія країни сприяти абезnеченюо ї пу івками. 

- Ві відувати працівників sн і тривалий час ворі ть у ікарні та вдома;

V. Режим роботи тривалість робо roro час

і ві починку працівників ВСДВ 

5.1. Адмі11істрація обов'я у Lся: 

- риймати працівників на роб ту порядк пер дбач �юму

ак иодав твом країни; 

- пі розпи ку 1айомлювати пр цівннків з наказом пр їх прийня я на 

роб ту· 

- в тано ити працівникам 8 го инний роб чий нь 08.00 до 17.00 го ини

з рервою на обід 12.00 до 13.00 г ини· 

- встан виш п яти нний роб чий иждень - пане ілка п п'ятницю·

· стан вити працівника 1 тривалі ть щорічної о новної ві пустамн 

тер іном 24 дні згі но з трудов м законо авство 1· 

- при складанні графікі відr т сток та ї затв рдженні враховувати сімейні

обставини та особисті інтер и працівників· 

- надава и працівникам ві пустки згідно тверджених графіків відпус ок·

- надава и вщттустк йними обставинами за бажання 1 працівника та 

пог кенням з зб реж ння аробітної лати терміном 15 
. . 

дюв на р1к. 

- надава и працшникам одаткову вщпустку 1з зб реженням арабі ої

пла и при иаявності кон мії ф нду заробітної плати рміном три дні у таких 

випа ках: 

а при нарощ енні итини ба ькові · 

б) з прив ду проводів на військову с ужб (ба К&\1)· 

в) шлюбу працівника аб його ітей· 

r) см рті п др жжя, ітей, близьки р дичів·

ві ьний від р боти день з приводу юв1 йн ї дати з дня наро ж ння

рац1 ника. 

ж) для зав ршення санаторно-курортного лікування - риваш тю, 

визначеною у санаторн -ку ортній путівці; 

нада и б галт р В і · 1 е ня ДБ одатк ву в1 пустку за роботу з 
. . 

комп ют ром тривал1стю три дю. 

5.2. Уповноважений трудового ко ек-111ву обов'язу ься: 

- сприяти д три ання пр цівника и правил внутрішнього трудово о

розпоря ку ДВ· 



- контролювати дотримання т у овоrо законодавства стосовно нада �я

щпусток 

VI. ак, 1оч11і положення

6. І. Доповнення та · міии до колдоговор Лl час його дії, можуть бути

вн с ні за погодженням сторі та мають ті ж стадії прийня я та ре страцї', що 

й сам кол огов·р. 

6.2. Контроль за виконання ього колдоговору ійснюєт ся сторонами, 

які йо о уклали. Для цього створю ть я двостороння комісія та її робоча група. 

При порушенні виконан я колдоговору комkія у письмовій фор і інфор ує 

осіб які його підписали. Сторони: nроводять юаємні коне тації з цього 

питання а приймають рішення які дода ковими док л оговору. 

6.3. К лективний договір ук аден · й строко 1 на чотири оки одна, за 

умови відсутності письмових заперечень у обо сторін, даний колективний 

договір збер· ає свою дію до укладання нового колективно о о ору. 

6.4. а нев конання колективного о вору в цілому або окремих його 

пунктів керівники 1 відповідальні ращвники несуть дисцип інар ry 

ві повідальність аж до з ільи ння з посади (Закон У країни «Про ко ективні 

до гов ри 1 о и», ст" І 8) 

Колекти гов-і сал 11:

Від АдІ\tі її:
-.

Заві ува . :.._: 
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Від трудового ·:о. -ект11ву: 
Уповвоважеt1ий трудовоrо �.иву /J 
Ві ілення СДВ:

18.10. 2019р. 

І.Гер11уськ1tй 

Л.Каніна 
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П ЛО ffilЯ 

про преміювання працівників відділення с ціальної допомоги вд ма управлшня 

праці та соціального ахи 

міської ради 

населення вик0 авчого комітету Мукачівської 

і.Преміювання працівників здіисюовати з ідн Постанови Кабінету 

Міністрів Украіни від ЗО.О .2002р. М 129 "Про оплату праці працівників на 

основі диноі' тарифної сітки розрядів і коефіцієитів з оплати праці 

працівників установ закладів та ор анізаціи окремих галузеи. бюд:)І етноі· 

сфери" за іх особистий вклад в загальний результат роботи В '.ДВ, в ie:;,cax 

фоноу преміювання, якии затверд:ж:ується кошторисом витрат та економії 

фонду оплати праці. 

2. Пре.л,�іювання завідувача В '.ДВ здіuсню ться · а погод:»сенням вищестоящо о

орган 

З.Завід вачу В 'ДВ при оцінці критерй'в виконатт працівниками В В 

ф нкціональн.uх обов "язків та завдань керуватись передбаченим оло;;,сенням 

про відділення соціШІьної опомогu та посадовw. и іструкці.ямu працівників. 

4.Для п си ння матеріально"і зацікав еності працівників В ДВ у виконанні

ними сл жбових бов'язків підвищення ефективності і якості роботи, 

визи чати працівника 1 розмір пре ії ві ·· нього вкладу 

и. 

5. При наявності коиtтів здійснювати пре.міювання:

. . 

ю щ в1 р зультати 

весь колектив ВСДВ до державних та релігіинu свят,· 

професійно вята - ня працшника оціа ьної сфери· 

по під мках р б и щом1сячно· 

п підсумках роботи а рік. 

6. З нагоди вj иаченні свята. Дня працівника соціальноі" сф ри

І 
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