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І. Загальні положення
.> ловноважений власником орган - адміністрація Новоодеського районного
- ту соціальних служб для сім’ї. дітей та молоді (надалі - адміністрація) в особі
ректора - Лич Ірини Володимирівни та профспілковий комітет Новоодеського
- - • -ного центру соціальних служб для сім'ї ,дітей та молоді (надалі -профком) в
•- • олови профкому Шевченко Олени Володимирівни (надалі разом-сторони)
вдають між собою цей колективний договір (надалі-колдоговір) про наступне.
_ Колдоговір є локальним актом, що відповідно до чинного законодавства
- гаїнн (надалі-законодавство регулює у Новоодеському районному центрі
альних служб для сім"ї , дітей та молоді (надалі - НРЦСССДМ або Центр)
г;-_юбі і соціально-економічні стосунки, забезпечує соціально - правовий захист
пг- -очих. погоджує інтереси останніх і власника (адміністрації).
' Колдоговір укладений на один рік. Він набирає чинності з дня його підписання
і
до прийняття сторонами нового колективного договору.
- Колдоговір поширюється на керівників. Фахівців із соціальної роботи га інших
газівників Центру незалежно від того, чи є вони членами профспілки.
5 Зміни (доповнення ) до колдоговору протягом його дії вносяться тільки при
- мній згоді сторін та після попередніх переговорів сторін, із схваленням змін
внень) на зборах трудового колективу Центру чи за його дорученням на
. льному засіданні адміністрації та профкому і оформлюються у вигляді додатку до
колдоговору.
д .Адміністрація і профком забезпечують своєчасне виконання усіх зобов'язань
аході в. включених до колдоговору.
Контроль за виконанням колдоговору здійснюється сторонами, що його
уклали.
•

II. Загальні обов'язки та відповідальність адміністрації та
та профкому
1. Виробничо-економічна діяльність .
Адміністрація зобо'язується:
Усіма можливими законними засобами забезпечувати чіткість та ритмічність
-■ V ти НРЦСССДМ;
1 убезпечувати повну зайнятість працівників Центру і ефективне використання
■чого часу відповідно до професії, кваліфікації і умов трудового ‘ договору
градівників ;
тганізовувати професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації
годівників ;
.риймати рішення з питань реорганізації, організаційно - штатних змін в Центрі
-/ . _ умови забезпечення прав та законних інтересів членів трудового колективу та за
тдиням з профспілковим комітетом;
5 1 Інформувати профком про передбачуване скорочення робочих місць в Цен грі за
гм місяця :
і)
Узгоджувати з профкомом проекти реорганізації, організаційно -- штатних змін в
.. «грі. а також план проведення (до їх затвердження) заходів, що зачіпають права
тмшвннків;
і
При прийнятті на роботу знайомити новопризначеного працівника з наказом про
гтя його на роботу, змістом колективного договору та з додатками до нього,
ь . : вою інструкцією, іншими організаційними документами, що затверджені наказом
а л. • зра та погоджені з профкомом;

* Забезпечувати контроль за дотриманням працівниками трудової дисципліни та
- _- ьнутрішнього трудового розпорядку;
*» Лередбачити створення робочих місць інвалідам за доведеними нормами (4%)
ст. 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Профком зобов'язується :
»Сприяти підвищенню ефективності роботи Центру;
1 1 Сприяти дотриманню працівниками трудової дисципліни та правил
- грішнього розпорядку.

2. Режим роботи , тривалість робочого часу та часу відпочинку
Адміністрація зобов'язується забезпечити режим роботи Центру відповідно до
р зділу II Регламенту роботи Центру ( додаток 1 до колдоговору).

3.Зайнятість працівників
Адміністрація зобов'язується:
1і наміри щодо звільнення працівників за пунктом 1 статті 40 КЗпП України
реалізовувати тільки після переговорів (спільних консультацій) адміністрації з
профкомом;
2) з метою збереження робочих місць і кадрів при скороченні штатів попередньо і
відповідно до законодавства вживати таких заходів :
- перерозподіляти обсяги робіт і особисто працівників між підрозділами Центру;
- організовувати перепідготовку, перенавчання та підвищення кваліфікації
працюючих ;
- призупиняти прийом на роботу нових працівників;
3) дотримуватися допустимого рівня скорочення чисельності працівників не більше
5° о протягом року (обласна угода між Миколаївською обласною адміністрацією.
Миколаївською обласною організацією роботодавців "‘Промисловці та підприємці
Миколаївщини" і Миколаївською обласною радою профспілок з регулювання
соціально-економічних питань на 2017-2020 роки ).
4) при формуванні бюджету Центру враховувати кошти на професійне навчання і
підвищення кваліфікації працівників, що забезпечуватиме власні потреби в кадрах та
підтримуватиме конкурентоспроможність працівників на регіональному ринку праці у
разі вивільнення;

Профком зобов'язується:
1) давати згоду на звільнення працівників через скорочення штатів тільки у
випадку, коли вичерпані всі можливості працевлаштування працівника в Центрі.
2) не давати згоду на звільнення працівника у випадку відсутності коштів для
повного розрахунку з працівником, що звільняється;
3) здійснювати контроль за дотриманням адміністрацією нормативно - правових
актів про охорону праці.
4) не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних, жінок, які мають
іітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста статті 179 КЗпП України),
диноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда (с г. 184
КЗпП України);
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4. Оплата праці
Адміністрація зобов'язується :
виплачувати працівникам доплати за виконанням обов'язків тимчасово відсутніх
гацівників відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від
і 8.05.2015р. №526;
2
преміювати працівників Центру відповідно до Положення про преміювання
л статок 2 до договору);
5 заробітну плату всім працівникам виплачувати 14 та 27 числа кожного місяця
дно з виданими працівникам розрахунковими листками. Якщо день виплати
лробітної плати збігається з вихідним днем, то заробітна плата виплачується
^передодні цього дня;
- працівникам відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від
8 о .2015р. №526, та за наказом директора можуть установлюватись надбавка за
складність, напруженість у роботі в розмірі до 50% посадового окладу . У разі
.-кісного чи несвоєчасного виконання покладених на працівника завдань, які
- суються особливо важливої роботи, або з інших об'єктивних причин ця надбавка
- -совується або її розмір зменшується. Граничний розмір надбавки для одного
“-півника не може перевищувати 50%;
5 фахівцям із соціальної роботи підвищується посадовий оклад у розмірі 15% у
- язку з шкідливими умовами праці;
дотримуватися встановлених законодавством гарантій:
- надання та оплати щорічних відпусток тривалістю 24 календарні дні;- надання та оплати додаткової відпустки жінкам, що працюють і мають двох і
Ульше дітей до 15 років або дитину-інваліда,або які усиновили дитину, одиноким
. еряуі. а також особам, які взяли дитйну під опіку - 10 календарних днів без
"лхування святкових і неробочих днів (ст. 19 Закону України «Про відпустки»):
- виплати грошових компенсацій за невикористану відпустку;
- оплати витрат на відрядження, в тому числі виплати добових в розмірі 60 грн;
- виплат усіх сум , призначених працівникам при звільненні;
- виплати матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу >
?- : надання працівникові основної частини відпустки, яка згідно ст.12 Закону
країни «Про відпустки» становить 14 календарних днів, фахівцям із соціальної
-боти - в розмірі посадового окладу з урахуванням підвищення 15%;
- за заявою працівника надавати своєчасно додаткові відпустки в зв'язку з навча
єм та соціальні відпустки (ст. 13-20 Закону України «Про відпустки»);
- за сімейними обставинами та з інших поважних причин працівникам, згідно з їх
.■дми. надання відпустки без збереження заробітної плати тривалістю не більше 15
- ендарних днів на рік;
встановити рівень мінімальної заробітної плати згідно з діючим законодавством
газі коли працівникові , який виконав місячну (годинну) норму праці, нарахована
аробітна плата нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної
.-.ти. підприємство провадить доплату до її рівня);
4 проводити індексацію заробітної плати згідно діючого законодавства;
виплачується заробітна плата за час щорічної відпустки не пізніше ніж за три дні
ю її початку;
і розмір заробітку, що виплачується за першу половину місяця (перші 15
• -іендарних днів), становить не менше оплати за фактично відпрацьований робочий
—
С працівника. Працівникам надаються послуги із проведення безготівкових
> фаххнків із заробітної плати та витрат на відрядження за допомогою банкомагів.
^терміналів.
-З-

»

Профспілковий комітет зобов'язується:
1 > здійснити контроль за своєчасним та достовірним поданням адміністрацією
юмостей для персоніфікованого обліку органами Пенсійного фонду;
1) здійснювати громадський контроль за додержанням законодавства про огілаї у
- аці за зобов'язань за колективним договором щодо оплати праці, вживати заходів
до усунення порушень в межах своїх справ та повноважень.

5.0хорона праці
Адміністрація зобов'язується ;
1 • створити в Центрі умови праці, що враховують встановлені нормативи безпеки .
> ни праці; дбати про дотримання законодавства з охорони праці; запобігати
випадкам виробничого травматизму;
2 забезпечувати контроль за дотриманням працівниками вимог Закону України
і іро охорону праці";
3 і проводити навчання і інструктажі по охороні праці усіх працюючих відповідно
: вимог Типового положення;
забезпечити використання працівником права відмовитися від дорученої
-■ боти, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи
здоров я;
5 забезпечити своєчасне проведення розслідувань та облік нещасних випадків при
виконанні службових обов'язків;
забезпечити інформування працівників про стан охорони праці, причини аварій,
.шасних випадків і професійних захворювань та про заходи, яких вжито для їх
усунення:
не допускати до роботи працівників без попереднього інструктажу з охорони
праці і пожежної безпеки безпосередньо на робочому місці;
х надавати матеріали, у разі ушкодження здоров'я працівника при виконанні ним
службових обов'язків, Возненсенському відділенню Управління'виконавчої дирекції
Фонду соціального» страхування України в Миколаївській області
для
- .шкодування заподіяної шкоди;
V створювати на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних
актів;
101 у разі виникнення надзвичайних ситуацій і нещасних випадків - вжи і и
срмінових заходів для допомоги потерпілим, залучити, при необхідної! і.
- фесійні аварійно-рятувальні формування;
1 і організовувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і
еріодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників;
2 1 забезпечити функціонування
системи управління
охороною праці,
твердженої наказом директора № 28/1 від 02.08.2019 р.;
13) проводити дні охорони праці 1 раз на рік;
.4) організовувати лекції з охорони праці та техніки безпеки для працівників.
15) Створити фонд охорони праці в розмірі 2% від фонду оплати праці ( ст. 19
З.жону України «Про охорону праці» ) .
16) відраховувати кошти профкому на культурно - масову , фізкультурну і
;доровчу роботу в розмірі не менше ніж 0,3% від фонду оплати праці , за рахунок
бюджетних асигнувань, згідно з ст.44 Закону України " Про професійні спілки , їх
ірава та гарантії діяльності".
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Профспілковий комітет зобов'язується;
1) організувати перевірки умов і безпеки праці , вимагати усунення порушень
ормативних актів про охорону праці:
2) брати участь в розслідуванні нещасних випадків невиробничого характеру, які
сталися з працівниками (за винятком групових), якщо вони є членами профспілки
іст.11 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого
арактеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня
2001 р. № 270 ).

6.Організація охорони здоров'я , медичного обслуговування ,
лікування та культурного обслуговування працівників
Адміністрація зобовмязується ;
1 ) створити умови, спрямовані на зниження рівня захворюваності та травматизму.

Профспілковий комітет зобов'язується :
1) забезпечити широку гласність з питань наявних можливостей щодо
оздоровленню працівників . а також з використання путівок на усі види лікування і
відпочинку;
2) контролювати цільове використання коштів Фонду соціального страхування .
равильності нарахування та своєчасної виплати допомоги з тимчасової
^працездатності;
З і проводити заходи щодо організації культурного відпочинку працівників Центру.
. акож інвалідів та пенсіонерів, які працювали в Центрі, після виходу на пенсію;
і відзначення ювілейних дат , днів народження та професійних свят тощо.)
4) практикувати поздоровлення працівників із 8 Березня, з днем народження з
вру ченням квітів.

7.

Підвищення кваліфікації, та загальноосвітнього рівня

Адміністрація забов язується;
і і створити умови для навчання і підвищення професійної кваліфікації у
відповідних закладах і шляхом самоосвіти;

8. Гарантії діяльності профспілкового комітету Центру
1) Трудовий колектив Центру доручає
взаємовідносинах з адміністрацією профкому;

представляти

свої

інтереси

у

Адміністрація зобов'язується:
1.1) визнавати профком єдиним представником інтересів трудового колективу
Центру;
1.2) для проведення організаційних заходів безоплатно надавати профкому
приміщення , необхідні меблі, забезпечувати при необхідності засобами зв'язку ;
1.3) утримувати із заробітної плати по особистій заяві працівника і перераховувані
членські профспілкові внески на розрахунковий рахунок профкому , надавати
профкому можливість здійснювати перевірку правильності утримування
профспілкових внесків ;
1.4) безперешкодно пропускати в Центр представників вищих профспілкових
органів;
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1.5) надавати профкому необхідну інформацію для ведення колективних
переговорів, укладення колективного договору та здійснення контролю за його
виконанням .

9. Вирішення трудових конфліктів
1) .сторони визнають, що індивідуальні трудові спори відповідно до чинного
аконодавства розглядаються комісіями із трудових спорів або судами;
2) сторони визнають, що вирішення питань у рамках колдоговору проводиться без
конфронтації;
3) протягом строку дії колдоговору, при умові його виконання , профком не буде
=даватись до колективного трудового спору, або проводити інші дії, спрямовані на
упинку роботи Центру .

10. Контроль за виконанням колективного договору
Сторони зобов'язуються:
1 1 визначити осіб, відповідальних за виконання положень колдоговору та
становити терміни виконання конкретних зобов'язань ;
2 і двічі на рік (січень, липень) спільно аналізувати стан виконання колдоговору та
аслуховувати звіти сторін про реалізацію взятих зобов'язань на загальних зборах
: судового колективу Центру;
3)
у разі несвоєчасного виконання зобов'язань колдоговору аналізувати причини
вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації. У разі невиконання
■ложень колдоговору з об'єктивних причин своєчасно ВНОСИТИ ДО колдоговору
відповідні зміни (доповнення ) в порядку, встановленому в колдоговорі.

Директор
Н 'воодеського районного центру

Голова профспілкового комітету
Новоодеського районного цен іру
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Додаток 1
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

"ПОГОДЖЕНО"
О.В. Шевченко
Щ » __ 0 Є
2020 р.

Регламент роботи
Новоодеського районного центру соціальних с!
та молоді
І.Загальні положення
1.
Терміни (скорочення), які наводяться в цьому пункті , мають надалі таке значення
якщо інше не застережено ) :
законодавство - чинні нормативно -правові акти України ;.
КЗпП - Кодекс законів про працю України;
Центр - Новоодеський районний центр соціальних служб для сім'ї .дітей та молоді.
Регламент - регламент роботи Центру;
профспілковий комітет - первинна профспілкова організація Центру;
працівники - адмінпрацівники та фахівці із соціальної роботи Центру;
директор - директор Центру чи особа, що в установленому порядку виконує його
обов'язки;
керівництво Центру - директор ;
наказ - наказ директора ;
Міністерство - Міністерство соціальної політики України ( або центральний орган
виконавчої влади , який має інше найменування , але аналогічні завдання іа
повноваження);
відрядження - відрядження працівників Центру;
наради - планові та позапланові наради працівників, які проводяться керівниці во--.
Центру;
захід - захід (семінар, конференція, "круглий стіл", засідання, акція тощо), який
здійснюється в межах компетенції Центру.
2. Регламент - локальний нормативно - правовий акт, який визначає відповідно до
законодавства, колективного договору порядок діяльності Центру, його структурних
підрозділів та працівників. У відповідній частині Регламент є правилами внутрішнього
трудового розпорядку (стаття 21 КЗпГІ) у Центрі.
3. Затвердження Регламенту, внесення до нього змін (доповнень) здійснюється
наказами. Якщо такі зміни (доповнення) стосуються прав і законних інтересів
працівників, ці накази узгоджуються з профспілковим комітетом.
4. Діяльність Центру будується на основі єдиноначальності, субординації і службової
дисципліни з особистим виконанням кожним працівником завдань згідно з його трудовим
договором чи посадовою інструкцією, та встановленням персональної відповідальпос
працівника за виконання цих завдань. Єдиноначальність, субординація і службой.
дисципліна поєднується з попереднім відкритим і колегіальним обговоренням питань, як
належать до компетенції Центру;
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5. Працівники Центру виконують свої посадові обов'язки згідно з посадовими
інструкціями.
6. Регламенти поширюється на всіх працівників.
До осіб, які надають Центрові послуги на підставі цивільно-правових договорів.
Регламент не застосовується.
II. Розпорядок роботи
7. Встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота
неділя).
8. Тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.
Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на
одну годину.
9. Встановлюється загальний режим роботи Центру:
початок роботи - о 8 .00;
перерва ( стаття 66 КЗпП ) - з 12.00 до 13.00 ;
закінчення роботи - о 17.00 ( у п'ятницю о 16.00 );
вихідні дні - субота , неділя.
10. Залишення працівником свого робочого місця без дозволу його безпосереднього
керівника не дозволяється.
11. Табельний облік робочого часу здійснює бухгалтер Центру.
12. Працівник зобов'язаний попередньо погодити із своїм безпосереднім керівником їй
або директором Центру свою відсутність у робочий час (через службову необхідність) на
своєму робочому місці і повідомити про очікуваний термін такої відсутності.
13. Залучення працівників до роботи у вихідні та святкові дні, а також застосувапна
надурочних робіт здійснюється з дотриманням вимог законодавства , на підставі наказів.
14. Надання працівнику іншого дня відпочинку за роботу у вихідний ( святковий ) день
•дійснюється на підставі заяви працівника і оформлюється наказом. В заяві мають бути
зазначені :
день, за роботу в який надається день відпочинку ;
дата і номер наказу , за яким працівник залучався до роботи . ,
15. Перебування працівника на своєму робочому місці у вихідний день за ініціативою
працівника (для вирішення невідкладних службових питань) попередньо погоджується
працівником з керівництвом Центру і оформлюється письмовим дозволом .
16. Щорічно до 30 грудня начальник відділу із соціальної роботи Центру складає проекі
графіка основних відпусток працівників ( з урахуванням особистих побажань працівників іа
иробничих потреб ) на наступний рік та не пізніше ніж у перші п'ять робочих днів такої и
року подає цей проект директору для затвердження.
Затверджений директором графік відпусток працівників на поточний рік наби раї
чинності після узгодження його з профспілковим комітетом.
17. Крім випадків, коли надання працівнику відпустки є згідно із законодавство1!
обов'язковим, заяви спеціалістів про надання їм відпусток мають бути попередньо
исьмово узгоджені з директором.
18. Контроль за дотриманням графіка відпусток, а також оформлення документів,
ов'язаних із наданням відпусток, здійснює директор та бухгалтер Центру .
19. Тривалість відпусток працівникам визначається законодавством про відпустки.
20. Працівникам за їх заявою може бути надана відпустка без збереження заробітної
лати за сімейними обставинами та з інших поважних причин, тривалістю, визначеною
відповідно до законодавства.
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21. Діяльність Центру здійснюється на основі перспективних (річних) і місячних планів
роботи Центру.
22. Плани роботи Центру складаються:
річний - на підставі законодавства та нормативно-правових актів, що регламентують
діяльність Центру з урахуванням завдань, які поставлені перед Центром Міністерством .
місячний - на підставі квартального плану з урахуванням необхідності вирішення
питань поточної роботи, що виникли.
23. Якщо інше не встановлено Міністерством, річний план роботи Центру складається із
- обґрунтування;
- програми діяльності;
- календарного плану;
- додатків (за потребою).
24. Будь-які зміни (доповнення) до планів, перенесення строків окремих заходів, мають
3} ти вмотивовані та затвердженні наказом.
25. Хід виконання планів розглядається на нарадах.
IV. Організація звітності в Центрі
26. За належну організацію (своєчасність, повноту і достовірність збору, обробки і
лгальнення, а також за своєчасність подання до затвердження) матеріалів державної
зідомчої) статистичної та інформаційно-аналітичної звітності, яка складається на підставі
--юнодавства та наказів директора обласного Центру, інших уповноважених посадових
,і'ї у визначені ними строки відповідають:
Стосовно звітних матеріалів з питань соціальної роботи - начальник відділ
о пальної роботи.
Стосовно матеріалів фінансової звітності - бухгалтер.
V. Проведення нарад
2 л Регулярні наради з питань діяльності НРЦСССДМ ( для визначення завдані,
поточного тижня ) проводяться, як правило, щотижня у понеділок о 9.00.
28. Наради за підсумками роботи Центру за тиждень проводяться за рішенням
керівництва Центру, як правило , у п'ятницю о 15.00 за участю директора і працівників.
29. За рішенням директора можуть проводитися позапланові наради.
30. Наради з фахівцями із соціальної роботи,які працюють на територіях сільських рад
проводяться за потреби, але не рідше одного разу на два місяці.
VI. Організація проведення заходів
31. Підготовка і проведення заходів здійснюється на плановій основі, з дотримання*
вимог цього розділу, крім випадків, коли інше встановлено наказом або здійснюється
дозволу директора.
32. Не пізніше ніж за 14 календарних днів до початку проведення заходу начальник
відділу соціальної роботи подає директору для затвердження проект наказу про
проведення заходу.
33. За один робочий день до початку проведення заходу начальник відділу соціальної
роботи звітує про готовність до проведення заходу.
34. В десятиденний термін після проведення заходу начальник відділу із соціальної
гюботи подає директору для затвердження звіт про виконання заходу.
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35. Відрядження можуть бути тематичні , комплексні та відрядження на заходи, які
організовує Миколаївський ОЦСССДМ.
36. Тематичні відрядження здійснюються за потребою, з метою:
- вивчення досвіду роботи;
- надання допомоги та консультацій;
- перевірка та контроль діяльності працівників центру, які працюють на територіях
сільських рад;
37. Комплексі відрядження здійснюються групою працівників з метою суцільної
перевірки та контролю діяльності центру.
38. На підставі завдання на відрядження складається наказ та оформляється
посвідчення на відрядження.
39. За результатами відрядження складається звіт про виконання завдань на
відрядження та аналітична довідка.
40. Протягом трьох робочих днів після закінчення відрядження працівником
складається та подається до фінансово-економічного відділу авансовий звіт.
VIII. Організація роботи з кадрами
41. У роботі з кадрами Центр керується Конституцією України, Кодексом законів про
~.;цю. іншими нормативно-законодавчими актами з кадрових питань.
42. Персональна відповідальність за стан роботи з кадрами покладається на директора
Іентру.
43. Питання призначення на посади (звільнення з посад) керівництва Центру
ге >люються відповідним законодавством. ,
В інших випадках громадяни приймаються на роботу до Центру, укладаючи з Центром
“ .довий договір відповідно до законодавства в письмовій чи усній формі.
Від імені Центру трудовий договір з працівником укладає директор.
44. При прийнятті на роботу до Центру громадянин зобов'язаний подати директоров
свої:
паспорт чи інший документ, що посвідчує особу;
тру дову книжку;
документ про освіту .
45. При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають
роботу до Центру, відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством
-• Особи, яких прийнято на роботу до Центру, можуть працювати за сумісництвом, якщо
є не заборонено законодавством.
Прийняття на роботу до Центру оформляється наказом, з яким під розпис
лйомлюється працівник.
На осіб, які відпрацювали в Центрі як на основній роботі понад п’ять днів, в Центрі
ведуться трудові книжки.
На осіб, які працюють в Центрі за сумісництвом, трудові книжки ведуться за місцем їх
. 'вної роботи. За заявою такого працівника йому видаються Центром для внесення
.ллісі в до трудової книжки засвідчені копії наказів про роботу в Центрі такого працівника.
- т Трудові книжки працівників заповнюються відповідно до законодавства
оберігаються відповідальним за це працівником.
При звільненні працівника записи в його трудовій книжці про звільнення
породження та заохочення під час роботи в Центрі засвідчуються підписом директора
дбитком печатки Центру.
50. При прийнятті працівника на роботу та при переведенні його в установленому
рядк\ на іншу роботу директор ( уповноважений на це працівник) :
-

10

-

-роз'яснює працівникові ( під розпис) його права і обов'язки та істотні умови праці .
аявність на робочому місці, де він буде працювати , небезпечних і шкідливих виробничих
: акторів . які ще не усунуто . та можливі наслідки їх впливу на здоров'я , його права на
іьги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективної и
.оговору;
-ознайомлює працівника ( під розпис ) з Правилами та колективним договором;
-визначає працівникові робоче місце , забезпечує його необхідними для роботи
особами;
- інструктує працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та
ипожежної охорони.
Керівництво Центру створює умови для навчання та підвищення кваліфікації,
^емінарах, лекціях, шляхом самоосвіти.
52 І Іригіинення трудового договору може мати місце лише на підставах передбачених
нодавсгвом і оформлюється наказом.
53. В день звільнення працівникові видається належним чином оформлена трудова
ч ;<а. з ним здійснюється розрахунок з оплати праці відповідно до законодавства.
Запис про звільнення здійснюється в точній відповідності з формулюванням наказ}
зільнення. із посиланням на відповідну статтю ( пункт) закону.
IX . Організація роботи зі зверненнями громадян
' 5 - >рганізація роботи із зверненнями громадян в Центрі ведеться'згідно Закону України
г- >звернення громадян» .
ІІрийом громадян здійснюється :
егівництвом Центру - відповідно до затвердженого директором графіку;
м і реєстрація листів із зверненнями громадян здійснюється працівником
а
- дальним за діловодство та контроль в Центрі, на підставі відповідних нормативно
внх актів з діловодства.
57. Розг ляд звернень громадян , якщо такі надійшли до Центру , щоденно здійснюються
~ =ництвом Центру. Подальший розгляд та виконання відповідних доручень керівництва
здійснюється уповноваженими працівниками у терміни, передбачені
іїі'онодавством.
54 К штроль за виконанням розпоряджень , даних працівникам керівництвом Центру пі і
ч-. ги йому громадян, та доручень здійснюється директором.
~ -інсти громадян - пропозиції, заяви, скарги, розглядаються в термін до ЗО діб від дії:
дження. а ті , що не потребують додаткової перевірки - у строк до 15 діб. Якщо
х . • гПІІі іермін вирішити питання неможливо, то директор Центру може встанови ги інший
. тле не може перевищувати 45 діб.
. К нтроль за строками проходження листів у Центрі та видача довідок громадянам
; . - - п»ся працівником з питань діловодства та контролю.
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Додаток № 2
«ЗАТВЕРДЖУЮ:
Наказ НРЦСССДМ
№ ' / б від «
»_ О /

2020 р.

Положення
про преміювання працівників
Новоодеського районного центру соціальних служб для сім' »,
дітей та молоді
1. Загальні положення
1.1. Дія цього Положення про преміювання працівників Новоодеського районного
днтру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - Положення) поширюється на
керівників . фахівців, службовців , зайнятих обслуговуванням (далі - працівники)
воодеського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі
Центр).
1.2. Це Положення визначає умови та порядок преміювання працівників Центру ■
-гою стимулювання сумлінного і якісного виконання ними своїх посадових обов'язків,
-еміювання працівників проводиться відповідно до їх особистого вкладу в загальні
ультати роботи, а також з метою посилення відповідальності за доручену роботу.
1.3. Положення розроблено відповідно до вимог Кодексу законів про працю України
і-кону України «Про оплату праці», постанова Кабінету Міністрів України від 22 лиііш.
2 о рок> № 462 «Питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім
єн та молоді», наказу Міністерства соціальної політики України від 18 травня 201
г
№ 526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту іігеи
-складів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей за
лоді». зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 травня 2015 року за
.V 597 27042, наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про
оядкування умов оплати праці га затвердження схем тарифних розрядів працівників
л-зальних закладів, установ освіти та наукових установ», зареєстрованого в Міністерстві
- иції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410.
1.4. Преміювання директора Центру здійснюється з урахуванням особливостей,
-гедбачених чинним законодавством, в межах затвердженого фонду оплати праці.
1.5. Преміювання працівників Центру здійснюється на підставі наказу директора
.- -тру або в разі його відсутності на підставі наказу начальника відділу'із соціальної
■ юти Центру, який буде тимчасово виконувати обов’язки директора.
1.6. Підготовка, реєстрація та зберігання наказів про преміювання здійснює іьг
іді.юм бухгалтерської служби.
2. Порядок визначення фонду преміювання
2.1. Преміювання працівників здійснюється в межах затвердженого кошторисом на
.звідний рік фонду преміювання та економії фонду оплати праці.
2.2. Фонд преміювання утворюється у розмірі не менш як 10% річної суми
-адових окладів працівників, умови оплати яких регламентуються наказом Міністерства
- бальної політики України від 18 травня 2015 року
№ 526 «Про умови оплати
глці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального
У .л говування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», зареєстрованого в
-
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Міністерстві юстиції України 25 травня 2015 року за № 597/27042, наказом Міністерства
. -.ти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці іа
- зердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та
_; кових установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 рок\
1130/11410.
2.3.
Видатки на преміювання здійснюються в межах асигнувань на оплату праці на
: иювідний рік.
2'.4. Виплата премії здійснюється за умови забезпечення асигнуваннями всіх
іЛ ь язкових виплат.
3. Показники преміювання і розмір премії
3.1. Для визначення розміру премії враховуються такі показники:
. -іде виконання посадових обов'язків;
асне та якісне виконання доручень керівництва;
н. - : ість порушень трудової та виконавської дисципліни;
■ . _тивність та творчість в роботі;
с : нне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації:
■ нання роботи тимчасово відсутніх працівників;
асні розробка та реалізація (у відповідній частині) програм і заходів на виконання
~:ьних. державних програм щодо соціальної допомоги різним категоріям сімей.
. . кінкам та молоді;
'•
-сні розробка та випуск навчально-методичних та інформаційних ^матеріалів за
. г • кдми роботи працівника;
асна та якісна робота по складанню проектів бюджету Центру, кошторисів на
г» ведення заходів;
сене та якісне подання звітності у вищестоящі та контролюючі організації:
- . ;<ек явне використання коштів, виділених на фінансування заходів та програм;
—
і контроль роботи підлеглих.
ге гювання працівників Центру здійснюється відповідно до їх особистого внеску
. : результати роботи у межах затвердженого фонду преміювання та економії фонд}
_
праці. Розмір премії працівників Центру залежить від виконання показників.
_ ених в пункті 3.1 цього Положення, та не обмежується максимальними розмірами.
3.3. Нарахування премії працівникам Центру здійснюється пропорційно
Гсдьованому часу та посадовим окладам.
5.4. Преміювання працівників Центру може проводитись щомісяця, щокварталу,
в и -т
або за підсумками року.
3.5. Премії не виплачуються працівникам Центру за час перебування у відпустці. у
:::• їмчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством
дтії проводяться, виходячи із середньої заробітної плати.
3.6.
Премія виплачується працюючим на момент прийняття рішення про преміювання
гп пвників Центру.
З.7.
Підставами для зменшення розміру або позбавлення премії можуть бути:
-порушення трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядк
.сі тру щодо організації використання робочого часу та режиму роботи:
-порушення термінів виконання документів, недотримання вимог щодо порядку і
юлготовки;
-порушення термінів розгляду звернень громадян;
-невиконання без поважних причин інших обов’язків, передбачених посадовою
-струкцією;
-застосування до працівника дисциплінарного стягнення або заходу
- диплінарного впливу.
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3.8.
У разі наявності підстав, зазначених у п. 3.7 цього Положення, розмір премій
годівникам Центру може бути зменшений або працівники можуть бути
бавлені премії за рішенням директора Центру або у разі його відсутності за рішенням
-- одьника відділу із соціальної роботи, тимчасово виконуючим обов'язки директора.
3.9.
Зменшення розміру або позбавлення премії провадиться у тому місяці, у яком;,
и допущені порушення, зазначені у пункті 3.7 цього Положення, а у разі притягнення
яг _ . вннка до дисциплінарної відповідальності - до її зняття.
Якщо допущені порушення були виявлені у наступних періодах, працівник може
бавлений премії повністю або частково у тому періоді, коли про це стало відомо.
.. . -іс
ніше шести місяців з дня вчинення порушення.
Ра ві премії не застосовуються до працівників протягом дії дисциплінарного
.гягвення.
4. Порядок нарахування і терміни виплати премій
Бухгалтер Центру в межах доведеного фонду оплати праці щомісяця
■ . г ' н:;і лоточного місяця визначає загальну суму коштів, що може бути спрямована по
к х - вання та повідомляє директора Центру або у разі його відсутності начальника
и
соціальної роботи Центру орієнтовний відсоток преміювання за місяць для
■ —. • - позицій щодо преміювання працівників Центру.
4 3 На підставі пропозицій бухгалтера Центру, начальника відділу із соціальної
гиґ«
Центр> директор Центру приймає рішення про конкретні розміри преміювання
іг ків Центру відповідно до особистого внеску в загальні результати роботи
■■а
гдпівника. гцо оформлюється наказом директора Центру або у разі його
с
наказом начальника відділу із
соціальної роботи Центру .тимчасово
т
- чим обов'язки директора.
«
- - 'осміювання директора Центру здійснюється за узгодженням з Новоодеською
-. аои
державною адміністрацію, яка є головним розпорядником коштів Центру.
кремих випадках з нагоди ювілейних дат, державних та професійних свя і
аги .. на пенсію працівникам може бути виплачено одноразову премію.
.: премія нараховується на підставі наказу директора Центру або у разі й о т
# .
чгті - начальника відділу із соціальної роботи Центру у розмірах, визначений
• ;«£* • ;иректора Центру.
- ' Виплата премії здійснюється одночасно з виплатою заробітної плати за друг
— II 4111.1 місяця.
- - Спори, пов'язані з нарахуванням і виплатою премії, вирішуються відповідно до
■ м о г о законодавства.

Л.Г.Долгушина

ервинної профспілкової
- ан аг:її Центру

О.В.Шевченко
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Додаток № З
>-»тверджено на зборах трудового
* іективу НРЦСССДМ

Погоджено
Директор НРЦСССДМ
в.Лич

•

«

__№

2020р.

2020р

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку
для працівників Новоодеського районного центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

І.Загальні положення
1. Терміни, що застосовуються нижче, мають таке значення:
іравнла - Правила внутрішнього розпорядку для працівників Новоодеської
о центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
Іентр — Новоодеський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей за
шлюлі:
годівники - адмінпрацівники та фахівців із соціальної роботи;
_ -■ектор - директор Центру чи особа, що в установленому порядку виконує його
юов язкн:
керівництво Центру - директор;
дказ - наказ директора;
. • н давство - чинні нормативно-правові акти України;
ективний договір
колективний договір, належним чином укладений в
- га зареєстрований уповноваженим органом;
ІГМІ СПІЛКОВИЙ комітет —профспілковий орган, ЯКИЙ створений І ДІЄ В Центрі НіІ
- азі законодавства про професійні спілки.
-- єн адміністрація" використовується в значенні, наведеному в колективному
.договорі.
І р> дова дисципліна в Цен грі:
еобхідною умовою організації ефективної праці;
- р\ здується на свідомому виконанні працівників своїх трудових обов'язків;
- _‘»езпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. Щодо
~ шпиків дисципліни застосовуються заходи впливу, накладаються дисциплінарні
- - ненця.
Іравнла поширюються на всіх працівників;
- . осіб, які надають Центрові послуги на підставі цивільно-правових договорів.
.. не застосовуються.
5.
Всі питання, пов'язані із застосуванням Правил , вирішує директор в межах
на _
йому повноважень. У випадках, передбачених законодавством і Правилами,
ректор вирішує такі питання спільно з профспілковим комітетом або за згодою
г» : . ликового комітету.
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II. Порядок прийняття на роботу і звільнення працівників
6.
Питання призначення на посаду (звільнення з посад) керівництва Центру
регулюються відповідним законодавством.
В інших випадках громадяни приймаються на роботу (в тому числі на
конкурсній основі, якщо це передбачено законодавством) до Центру, укладаючи
Центром трудовий договір відповідно до законодавства в письмовій чи усній формі.
Від імені Центру трудовий договір з працівником укладає директор.
7. При прийнятті на роботу до Центру громадянин зобов'язаний в будь-якому ра;
подати директору (уповноваженому директором працівникові) свої:
-паспорт чи інший документ, що посвідчує особу;
-трудову книжку.
-документ про освіту.
8. При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які
поступають до Центру, відомості та документи, подання яких не передбачено
законодавством.
9. Особи, яких прийнято на роботу до Центру, можуть працювати за сумісництвом,
якщо їм це не заборонено законодавством.
10. Прийняття на роботу до Центру оформляється наказом, з яким під розпис
ознайомлюється працівник.
11. На осіб, які відпрацювали в Центрі як на основній роботі понад п'ять днів, н
Центрі ведуться трудові книжки.
На осіб, які працюють в Центрі за сумісництвом, трудові книжки ведуться за
місцем їх основної роботи. За заявою такого працівника йому видаються Центром
для внесення записів до трудової книжки засвідчені копії наказів про роботу в І Ієн грі
такого працівника.
12. Трудові книжки працівників заповнюються відповідно до законодавства
зберігаються уповноваженим на це працівником.
При звільненні працівника записи в його трудовій книжці про звільнення
нагородження та заохочення під час роботи в Центрі засвідчуються підписом
директора з відбитком печатки Центру.
13. При прийнятті працівника на роботу та при переведенні його в установленом\
порядку на іншу роботу директор (уповноважений на це працівник):
-роз'яснює працівникові його права і обов'язки та істотні умови праці, наявність на
робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих
факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права
на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства .
колективного договору;
-ознайомлює працівника з Правилами та колективним договором;
-визначає працівникові робоче місце, забезпечує його необхідними для робочі
засобами;
14. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставі,
передбачених законодавством, і оформлюється наказом.
15. В день звільнення працівникові видається належним чином оформлена трудова
книжка (якщо вона зберігалася у Центрі), з ним здійснюється розрахунок з оплати
праці відповідно до законодавства.
Запис про звільнення здійснюється в точній відповідності з формулюванням
наказу про звільнення, із посиланням на відповідну статтю (пункт) закону.
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III. Основні обов'язки працівників
" <
внимн обов'язками працівників є:
- гадь ьдтн чесно і сумлінно, дотримуватися дисципліни праці;
-■ост йно вдосконалювати організацію своєї праці і підвищення професійної
« і . зікашї;
пуватись правил техніки безпеки, охорони праці і протипожежної безпеки;
- г лтн з порядку своє робоче місце, а також дотримуватись чистоти на території
Центру:
- _ _ кним чином, своєчасно і якісно виконувати правомірні вказівки керівництва
Центр*.

IV. Основні обов'язки адміністрації
Члчіністрація зобов'язана:
_ . «сним чином організувати роботу працівників, щоб кожен працював за фахом
■ і : - -дією, мав закріплене за ним робоче місце;
• .гдити посадову (робочу) інструкцію на кожну посаду за штатним розписом:
ечнти здорові і безпечні умови праці;
- остійно зміцнювати трудову і виконавську дисципліну;
пшу вати умови праці, неухильно дотримуватись законодавства про працю;
. йно контролювати дотримання працівниками всіх вимог з техніки безпеки,
іі
чої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки;
заробітну плату працівникам кожного 14 та 27 числа поточного місяця
у тт . випадках, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним або
. • в - : днем, заробітну плату виплачувати напередодні;
- - -_.}вати роль морального стимулювання праці, заохочувати працівників
; '. еч> вати поширення досвіду роботу;
- . ' . снувати систематичне підвищення кваліфікації працівників, відповідно д
пвмюлавства
- ставитись до потреб і запитів працівників.

V. Робочий час і час відпочинку
і- Встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями
ісу> та. неділя).
- І гявадість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на
текдень.
. ередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників
. і "• чу ється на одну годину.
іністрація зобов'язана організувати облік явки працівників ка роботу ■
іення ними роботи.
1 3^ гановлюються:
-гок роботи - з 8.00
-перва-з 12.00 до 13.00.
. - -:чення роботи - у 17.00 (у п'ятницю - у 16.00).
Залишення працівником свого робочого місця без дозволу його
переднього керівника не допускається.
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22.
Тривалість відпусток працівникам Центру визначається законодавством про
відтстки.
23. Працівникам за їх заявою може бути надана відпустка без збереження
заробітної плати за сімейними обставинами та з інших поважних причин,
тривалістю, визначеною відповідно до законодавства.
і пафік відпусток складається за погодженням з профспілковим комітетом на
• жний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома
всіх працівників.
Черг овість надання щорічних відпусток встановлюється директором.
2- У день народження працівника надавати йому одноденну оплачувану відпустку.
Якщо день народження припадає на вихідний - відпустка надається в день
_« ту пний за вихідним.

VI. Заохочення за успіхи в роботі
2- За сумлінне виконання трудових обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, за
ення в роботі застосовуються заохочення:
--•несення подяки;
-видача премії;
- - вродження почесною грамотою;
За собливі трудові заслуги працівники представляються у вищі органи до
ення чи до нагородження.

тшг

VII. Стягнення за порушення трудової дисципліни .
25 Пору лення трудової дисципліни або невиконання (неналежне виконання) з вини
■то.. - -то докладних на нього трудових обов'язків тягне за собою накладення
з .
_гного стягнення.
і
■ ення трудової дисципліни до працівника може бути застосований лише один •>
о в п ._ ;:з стягнення:
-Л П в :
:

:

_-НЯ.

2"
- -ення застосовується директором безпосередньо за виявлення проступку, але н
т а зе .ного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника ві.
-*Г
в'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.
. .
інарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення
гооступку
2 ” Гіги накладенні дисциплінарного стягнення повинні враховуватись тяжкість
*-.вьен • проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок,
■ я к тодня робота та поведінка працівника.
2‘ . _ тоднплінарне стягнення оголошується в наказах і повідомляється працівнику ні і
г» »лиску
2- 2 - цо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не
тодано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мас
сингілі марного стягнення.
Якщо працівник не допускав нового порушення трудової дисципліни і до того ж
И~ Ї.5ИВ себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одної о
с*ж\.
г- тягом строку дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника ік
осовеються.
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VIII. ТЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В УСТАНОВІ
Сторони домовилися ;
) ■головувати, що відносини між роботодавцем і працівниками, а також між
■- : • дми підприємства будуються на засадах тендерної рівності та недопущення
ту т - *■. дискримінаційних дій .
- -дти заходів, спрямованих на формування тендерної культури трудовою
КлШ ТН ЕЛ.

Роботодавець зобов'язується :
_ ' - печити рівні права та можливості жінок і чоловіків.
• .юти обов'язки уповноваженого з тендерних питань - радника керівника
•-тілі - а громадських засадах на одного з працівників Профкому .
'
_ - ати уповноваженого з тендерних питань представника Профкому до участі у
ів к с і
при прийнятті на роботу для усунення дискримінації та забезпечення
«м
-• вання кадрами з наданням переваги особі тієї статі, щодо якої в них існу<
V*
_ ивати хтя узгодження уповноваженому з тендерних питань представник)
и »d*. - оголошення про вакансії на підприємстві для уникнення статевих або вікових
сжу вогшіів.
,»
- гювати умови праці, які дозволять жінкам і чоловікам здійснювати трудову
а
ас
-а рівній основі.
'4
. ховати просування працівників в роботі з дотриманням принципу надання
^ v ос»*бі тієї статі, щодо якої в них існує дисбаланс.
. 4 печувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із
с м .іа п
бов'язками; у межах політики «дружньої до сім»ї» забезпечити надання
■ " - - и- _ : з особливими сімейними обов'язками :
югляд у вигляді перерви у професійній діяльності, батьківської відпустки,
но - с роботи на умовах неповного робочого часу.
■Ш.
снювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації за
-мовах праці.
-1 - - - - Ти заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних домагань. Забезпечив и
в
вжиття заходів для усунення проявів дискримінації у випадку надходження
. скарг працівників до уповноваженого з тендерних питань .

Пг фспілковий комітет зобов'язується :
-1 ■- . іечити виконання обов'язків уповноваженого з тендерних питань представник.!
:
поло забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
-• - анти тендерну перевірку всіх рішень, резолюцій, рекомендацій, заходів
у . _■ т : їх оформлення та затвердження.
—
печити розгляд скарг працівників установи на випадки дискримінації протягом
5 . - дня надходження скарги та контролювати вжиття адміністрацією заходів щодо
у. - ня гооявів дискримінації за її наявності.

-
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Додаток № 4

КОПІЯ
ПРОТОКОЛУ №1
Засідання профспілкового комітету НРЦСССДМ
Від

Об

2020р.

“« х • • ау членів профспілки.
с*с-_
-а вборах __ї_чол.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
- "

-

- колективного договору на 2020р.

СЛУХАЛИ:

Р> зе тге

Ркзкж

гофкому Шевченко О.В. та директора НРЦСССДМ Лич І.В.
ах йшлося про те,що протягом 2020 року профспілковий комітеї
. авляти інтереси працівників в галузі праці, побуту, культури
чарівником буде вирішувати питання соціально-економічних та
відносин.

ВИРІШИЛИ:
*

до відома всі пропозиції колективу.
Ш ш .к ьчий договір вважати юридичним документом.
Еш.
ьчи.Гі договір поширюється на всіх працівників центру.

Г о т ю профкому

О.В.Шевченко

—' ге«- г НРЦСССДМ

І. В. Лич

-

2

<?

-

Додаток № 5

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ
Щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці
та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони
праці, запобігання випадкам виробничого травматизму,
професійних захворювань , аварій і др.

Назва заходів

Ефективність
заходів

Забезпечити ФСР
канцелярськими
товарами

Поліпшення
організації
роботи

Надавати додаткові
матеріали для
проведення
інформаційнопросвітницьких
заходів та організації
індивідуальної роботи
з сім'ями/особами

Методична
допомога
працівникам
*

Строк
виконання

Відповідальний
за виконання

2020р .

Директор, голо
ва профкому

20 2 0 р .

Директор,
начальник
відділу
соціальної
роботи,голова
профкому

сж о

І.В.Лич

Директор НРЦСССДМ

0 . В.Шевченко

лова профкому

-

2 -/-
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