І. Загальні положення

Колективний договір на 2020 рік укладено між адміністрацією Троїцької сільської
гади в особі сільського голови М.О.Руденко з одного боку і трудовим колективом в особі
представника трудового колективу, секретаря сільської ради Антонюк А.М. з метою
врегулювання трудових і соціально - економічних відносин з урахуванням інтересів сторін.
Даний колективний договір включає обов'язки сторін, які направлені на створення
умов підвищення ефективності роботи управління.
Положеннями колективного договору керуються всі працівники сільської ради .
Положення є обов'язковими для сторін, які його підписали.
Сторони визнають договір нормативним актом, його норми й положення діють
гезпосередньо і є обов’язковими для виконання керівництвом та трудовим колективом.
Всі зміни і доповнення до колективного договору протягом строку його дії вносяться
на підставі спільного рішення адміністрації і трудового колективу з наступним схваленням їх
на зборах трудового колективу і підлягають реєстрації в установленому порядку.
II. Правова гарантія договору
Даний колективний договір гарантує захист прав і інтересів працівників сільської
:ахи. В разі виникнення особливих умов, які перешкоджають виконанню колективного
поговору, з ініціативи будь якої із сторін можуть бути скликані позачергові збори трудового
колективу.
III. Контроль за виконанням колективного договору

%

Контроль за виконанням зобов'язань по колективному договору здійснюють
.Адміністрація і представник трудового колективу , звітують про його виконання один раз
на півроку.
При здійсненні контролю Адміністрація, трудовий колектив і інші відповідальні
виконавці зобов'язані своєчасно надавати необхідну інформацію про хід виконання
положень договору, а при необхідності звітувати за їх виконання .
ІУ. Зобов'язання Адміністрації
Адміністрація зобов'язується:
забезпечувати трудову і виробничу дисципліну;
дотримуватися законодавства про працю;
покращувати умови праці працівників;
забезпечити виконання вимог охорони праці;
У. Зобов'язання трудового колективу
Працівники сільської ради зобов'язані:
7.1 - додержуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, який встановлений у
сільській раді;
7.2 - додержування Конституції України та інших актів законодавства України;
7.3
- працювати чесно і добросовісно, виконувати якісно і в повному обсязі свої
функціональні обов'язки, які передбачені посадовими інструкціями, розпорядження та
вказівки своїх керівників;

”.4 - виконувати завдання, передбачені планами роботи та документами, які знаходяться на
контролі, у визначені терміни;
“.5 - забезпечувати якість виконання робіт;
".6 - додержуватися трудової і виконавської дисципліни;
- додержуватися норм, правил та вимог по охороні праці, пожежної безпеки;
“.8 - постійно вдосконалювати організацію своєї роботи,
підвищувати професійну
кваліфікацію ( самостійно чи на курсах підвищення кваліфікації);
7.4 - посадовим особам місцевого самоврядування та спеціалістам визначених Законом
України « Про запобігання корупції» надавати щороку декларацію про доходи,
зобов 'язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї в
електронному вигляді до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
УІ.
Виробничо -економічні відносини
Адміністрація зобов"язується:
■ . - : гганізувати виконання плану та завдань сільської ради;
і 1 - прийом на роботу посадових осіб місцевого самоврядування здійснювати на конкурсній
основі:
З З - надавати переважне право у просуванні по службі спеціалістам більш високої
нздліііхашї. ініціативним, які постійно підвищують свій професійний рівень, та знаходяться
;• кадровому резерві;
- - ; а оєчасно переглядати ранг посадових осіб місцевого самоврядування ;
• 5 - :: наломлювати всіх працівників з записами в трудових книжках під розпис;
• - - сзоєчасно оформляти документи для пенсій посадових осіб місцевого самоврядування
та прдцівншгів сільської ради які досяґДи вікової межі;
- сприяти навчанню та підвищенню кваліфікації посадових осіб,спеціалістів та
працівників.
УІІ. Забезпечення продуктивної зайнятості
З метою забезпечення продуктивної зайнятості працівників сільської ради
Адміністрація забов"язується:
- і - забезпечити повну зайнятість і використання працюючих в сільській раді
відповідно професії, кваліфікації;
-.2 - V пазі створення нових робочих місць ,сприяти працевлаштуванню інвалідів у розмірі 4
% ;
1 5 - забезпечити збереження робочих місць, шляхом першочергового скорочення
вакансій.
на випадок скорочення чисельності працівників не більше 5% протягом року;
9.5 При скороченні штатів:
9.5.1- попереджати працівників персонально про вивільнення їх не пізніше ніж за 2 місяця;
9.5.2 - після попередження про звільнення надавати працівнику можливість пошуку роботи
за межами організації 1 день на тиждень з оплатою;
9.5.3 - надавати перевагу при появі вакансій поверненню в організацію звільнених за
скороченням штатів;
9.6 - своєчасно та в повному обсязі перераховувати страхові внески до Пенсійного фонду;
9.7 - своєчасно надавати відомості до системи персоніфікованого обліку, інформувати
працівників про нарахування страхових внесків.
Представник трудового колективу забов"язується:

- здійснювати громадський контроль за повнотою та своєчасністю нарахування ,
'ліку і виплати заробітної плати та сплати внесків на загальнообов'язкове державне
. їдальне страхування, подання відомостей до системи персоніфікованого
обліку,
ф зрмування застрахованих осіб про нарахування страхових внесків.
УІІІ. Режим роботи. Тривалість робочого часу та відпочинку
її ги прийнятті на роботу в сільську раду працівник повинен бути ознайомлений:
- з наказ ом про прийняття на роботу;
- : правилами внутрішнього трудового розпорядку;
- : ; .з вами праці на робочому місці, пільгами та компенсаціями;
- : інструкціями по охороні праці та пожежної безпеки;
- з посадовою інструкцією;
- зі змістом колективного договору.
ЇІ н з - іх працівників час початку і закінчення роботи, обідня перерва встановлений
•
з нртрішнього трудового розпорядку.
Л чинку та фонд робочого часу встановлені відповідно календарю - графіку
роботи сільської ради.
Ріпіення про перенесення робочих днів приймається на підставі розпоряджень
•їв: зведу Міністрів України.
IX. Оплата праці, захист заробітної плати
:_т ззтна плата посадових осіб складається з посадових окладів, премій, доплати за
рд-зд звдпбзвкн за вислугу років в органах місцевого самоврядування та інших надбавок.
і : задові оклади посадовим особам, працівникам сільської ради установлюються
_
з:д складності та рівня відповідальності виконуваних службових обов’язків у
; дп звідності з постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006р № 268 “Про
-д -яту-.нвчня умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади ” ,
пссдд-ісзи Кабінет}’ Міністрів України від 09.12.2015 року №1013 «Про впорядкування
:д ;
рн заробітної плати юсобливості проведення індексації та внесення змін до деяких
-:т (впизно правових актів «,Законом України від 06.12.2016 № 1774-УІІІ «Про внесення
- а деяких законодавчих актів України, Законом України «Про Державний бюджет
-даіззн з-за 2017 рік -від 21.12.2016 № 1801-VIII, Законом України "Про оплату праці».
Розміри доплати за ранг визначаются додатком 48 постанови Кабінету Міністрів
ї країни від )9.06.2006р № 268 “Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату
зргпнзв виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів'5 .Оплата праці
працівників централізованої бухгалтерії здійснюється згідно постанови кабінету Міністрів
України від 11 липня 2000 року № 1080»Про умови оплати праці централізованих
пддтперій при органах виконавчої влади органів місцевого самоврядування «.Оплата
працівників культури здійснюється згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 30
серпня 2003 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки
т ззрядів з коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери».
Надбавки за
вислугу років виплачуються посадовим особам місцевого
сдчоврядування щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг
і залежно від стажу служби в органах місцевого самоврядування в розмірах відповідно до
чинного законодавства.
Забезпечити встановлення і виплату мінімальної заробітної плати відповідно до
законодавства.

Встановити розмір мінімального посадового окладу в розмірі прожиткового мінімуму
для працездатної особи.
Конкретні розміри заробітної плати працівників сільської ради встановлюються
відповідно до затвердженого штатного розпису і чинного законодавства. Доплати та
_дгіз:<и здійснюються відповідно до рішення сільської ради та законодавства за
о : дженням з представником трудового колективу.
П г: золити індексацію заробітної плати відповідно до постанови Кабінету
- _—д України від 09.12.2015 року №1013 «Про впорядкування структури заробітної
'див ості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно правових
Лд 'іністрація зобов"язується забезпечити безперешкодне ознайомлення працівників
: :: пглми заро пітної плати та утримань.
Виплачувати заробітну плату двічі на місяць ,згідно статті 24 Закону України «Про
-лап -рал: та статті 115 КЗПП : у робочі дні за першу половину місяця до 21 числа за
:д з
де і 5 число місяця , остаточний розрахунок до 05 числа наступного місяця за
-.т і : і 7 до 30(31) числа місяця. Якщо день виплати заробітної плати збігається з
д:-:: днем . то заробітна плата виплачується напередодні цього дня , відповідальні
------- - - д :дають до бухгалтерії табель обліку робочого часу двічі на місяць .Розмір
аг ' дш: виплачується в першу половину місяця (перших 15 календарних днів) ,
вида де менще оплати за фактично відпрацьований робочий час.
“
7
щорічної відпустки працівникам сільської ради надається матеріальна
і :7а на оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових
7 інв
Матеріальна допомога на оздоровлення є обов»язковою виплатою. Залежно від
.7 - оштів її може бути виплачено в мінімальному розмірі ( у розмірі посадового
г— дганівника ) .або в максимальному ( у розмірі його середньо місячної зарплати )
д - статті 21 Закону України «Про відпустки « від 15.11.1996 року № 504/96 - ВР ,
: : . • за час щорічної відпустки виплачується не пізніше за 3 дні до початку відпустки в
_
день . установлений для виплати заробітної плати . Матеріальна допомога для
з - шгз-п-тл соціально- побутових питань виплачується згідно запланованих видатків у
7>
- -: - сптьаьхс: ради та не перевищує середньомісячної заробітної плати.
- .
щомісячно нараховуються премії за сумлінну роботу, зразкове виконання
_ - ' з - . . . - л в'язків. особистий внесок відповідно до Положення про преміювання у разі
. коштів. Премія виплачується в межах фонду заробітної плати, її розмір залежить
д економі: нього фонду, за погодженням з трудовим колективом , згідно рішення сільської
гали тв 7Двпорядження сільського голови.
З таз: звільнення працівника виплачуються розрахункові в день звільнення.
На час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним
законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час. працівникам
татактується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.
Працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами
України "Про військовий обов'язок і військову службу" і "Про альтернативну (невійськову)
: д-.ж5у". Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", надаються гарантії та пільги
відповідно до цих законів.
За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за
контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці,
оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк
до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце
роботи, посада і середній заробіток . Таким працівникам здійснюється виплата грошового

_У : печення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону
У -"
Чро соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
;а працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які
ддягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але
пр:д:зжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом,
ілг не 'альте ніж на строк укладеного контракту, зберігаються місце роботи, посада і
заробіток Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за
коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України "Про
: __ н т тазовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
Гарант::, визначені попередніми абзацами, зберігаються за працівниками, які під час
-- : т ї г -::-л військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та
та на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані
:е =:ен: відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у
у військовому комісаріаті після їх звільнення з військової служби у разі закінчення
- м: т р ванн: в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону,
»:> в
. •
нання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими.
X. Відпустки
Черг:вість надання щорічних відпусток встановлюється адміністрацією,
за
-, •
трудовим колективом Графік відпусток складається на кожний календарний
•із: в : л зндде 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників сільської ради.
Ч : садозим особам надається щорічна відпустка тривалістю ЗО календарних днів, а
от гають стаж посадової особи місцевого самоврядування понад 10 років, надається
тат: за дд вчувана відпустка тривалістю 5 календарних днів, а починаючи з 11 року дана
в : ттув : Ульшується на 2 календарних дні за кожний наступний рік, але не більше 15
сатевдагЕйх днів.
іншим працівникам основна відпустка надається тривалістю 24 календарних днів за
; шггагтьс ванни робочий рік.
Ч: латко зі оплачувані відпустки та відпустки без збереження заробітної плати за
■ :т:т:н надаються згідно Закону України " Про відпустки" (Додаток).
За тез тс тядженням сільського голови посадова особа або працівник сільської ради
ч
~ відкликаний із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної
■ — . ■■■яка звтишається, надається посадовій особі або працівнику у будь - який інший
час в д т : відного року чи приєднується до відпустки у наступному році.
V тазі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі
• . : • “ стані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки.
Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін надається працівнику за
. генними обставинами та з інших причин на термін, обумовлений угодою між працівником
та адміністрацією, але не більше 15 календарних днів на рік.

У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно
т : Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" термін
■гребування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину
ке включається у загальний термін відпустки без збереження заробітної плати
за згодою сторін.
XI. Охорона праці
Адміністрація зобов'язується:
13.1 - створити на кожному робочому місці, в структурних підрозділах сільської
тали здорові і безпечні умови праці, відповідно до чинних нормативних актів, забезпечити

щ

; нхтіон} вання системи управління охороню праці затвердженою розпорядженням
. агь. і кого голови від 02.03.2017 року №1 8 .
13.2 - проводити навчання і інструктажі по охороні праці усіх працюючих відповідно
і ; зямог Типового положення.
13.3 - предбачити згідно статті 19 Закону України»Про працю» фінансування
тгоф -іч-ичних заходів з охорони праці.
- - тговодити дні охорони праці 1 рази на рік: 28 квітня Всесвітній День охорони
глід
; стансвах сільської ради День охорони праці.
З 5 - забезпечити використання працівником права відмовитися від дорученої
- ' - езстс створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я.
і - - забезпечити своєчасне проведення розслідувань та облік нещасних випадків
гт з :нач: службових обов"язків .
З :с'е:течити інформування працівників про стан охорони праці, причини аварій,
■;___
:■ татків і професійних захворювань та про заходи, які вжито для їх усунення .
ІЗ б - забезпечити виплату вихідної допомоги в розмірі тримісячного заробітку
гас -- •
таз: гозірвання ним трудового договору за власним бажанням з причини
з .: а вас - _т
страцією вимог законодавства з охорони праці або умов колективного
д : є з пжх питань.
і -- - ..- овувати один раз на рік проведення медичних оглядів для всіх
З - не тспускати до роботи працівників, як знов прийнятих, так і переведених з
-— *1*У
у г : тг угого. в тому числі тимчасового переводу, без попереднього інструктажу
:: ч:ежної безпеки безпосередньо на робочому місці.
З - ::-:т стмувати працівника під час укладення трудового договору під розписку
;з трас: в сільській раді , та наявність на його робочому місці, де він буде
небес теч лих і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі
:
вттив; на здоров'я та про права працівника на пільги та компенсацій за роботу в
тзкжч умовах.
1 - . тс пускати до роботи працівників сільської ради , які не пройшли навчання,
г-_-тегевігку знань з питань охорони праці.
З- надавати матеріали, у разі ушкодження здоров'я працівника при виконанні ним
. гб
бсвятків. Новоодеському відділенню Фонду соціального страхування від
д ___
: татах:в на виробництві та професійних захворювань України в Миколаївській
У тастс ттт« ----- лузання заподіяної шкоди.
— сасасс овувати заохочення до працівників сільської ради за активну участь та
——--здійсненні заходів підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці: Подяка,
в.. : т - є - н - У чесною грамотою сільської ради , нагородження цінними подарунками або
тре'Ті': в-::-: премією при наявності коштів.
і 1 15- забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених
■ : вгинів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня
: траті, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і
аварій додаються).
13.16 - проводити цикл лекцій з питань профілактики невиробничого травматизму .
: :

Працівник сільської ради зобов'язаний:
13.1" - дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також безпеку і здоров'я оточуючих
т>:тей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території
щ щ н а їс т в а . в установі та організації;

3.18- проходити в установленому законодавством порядку попередні та періодичні
, іддчн: : ляди ( один раз на рік).
■ :-:есе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.
XII. Підвищення кваліфікації, економічних знань та
загальноосвітнього рівня
еттішя забов'язується:
- . "з тігги умови для навчання і підвищення професійної кваліфікації у відповідних
- ': з::х закладах і шляхом самоосвіти;
1- 1 - : з :
правове навчання всіх працівників сільської ради ;

■
:

XIII. Вирішення конфліктних ситуацій
: конфліктні ситуації, які виникають між адміністрацією і трудовим колективом
: шляхом переговорів в атмосфері взаємної довіри і поваги, керуючись при
- України " Про порядок вирішення колективних трудових спорів".

ХІУ. Заключні положення
з гзлпвний договір вступає в дію з червня 2019року і діє протягом терміну.
-• ч.нн: цього терміну колективний договір продовжує діяти до заключения
г ххв»> : нового.
.1-

Положення Про оплату праці працівників
на 2020 рік

Пал: кення про оплату праці , форми і системи оплати праці , тарифні сітки ,
. г :: 7осадових окладів , умови запровадження та розміри надбавок, доплат
.
.винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних
1 тлі т розроблено з дотриманням основних чинних законодавчих і
-гр ' вних актів з оплати праці: Конституції України, КзпП України,
-д України «Про оплату праці», «Про колективні договори і угоди»,
:р - 77 гарантії Генеральної та Галузевої угоди між Міністерством аграрної
л:.7 '7- 7 України, галузевими об»єднаннями підприємств та Профспілкою
5:-77-::в агропромислового комплексу,
обласною угодою
між
\
гаївською обласною районною адміністрацією , Миколаївською
:*:7ас7іою радою , Миколаївською обласною організацією роботодавців
♦Пре пїсловці та підприємці Миколаївщини» і Миколаївською обласною
гадав; гтюфспілок на 2012 - 2015 роки з соціально - економічних питань.
Пе 7: г : ження передбачає наступну структуру оплати праці працівників
підприємств:
: : -СПОВНА ОПЛАТА ПРАЦІ
І 1 О:вовна оплата праці здійснюється згідно тарифних ставок (окладів) і
5 77ваших розцінок для робітників і посадових окладів для керівників,
іаасіздів і службовців.
1 Встановити мінімальну тарифну ставку працівника, який виконує
77: сів декваліфіковану роботу у розмірі згідно з чинним законодавством.
5 Встановити розміри годинних тарифних ставок для окремих категорій
а : Утинків та місячних посадових окладів для керівників, фахівців і
службовців згідно таблицям .
Проводити індексацію заробітної плати відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 року №1013 «Про впорядкування
структури заробітної плати особливості проведення індексації та внесення
змін до деяких нормативно правових актів «.
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Закону України « Про державний бюджет України на 2020
.с ини 3 статті 42 Закону України « Про місцеве самоврядування

»УпввЕн

І Вс
ТгГУі

і

ранівникам установ Троїцької сільської ради мінімальну
\ місячному розмірі: з 1 січня 2020 року - 4723 гривні;
г . 'ці: з 1 січня 2020 року - 28,31 гривні.
•• ксння затвердиш на черговій сесії сільської ради,
затіям цього рішення залишаю за собою.

ЗАТВЕРДЖЕНО
зборами трудового колективу
працівників Трорткрї сільської ради за
поданням рМ^еькргц^юви
Руденко
ьая і
ш
1| І
Протокол № 01 від 01.02.2017р.

Правила
внутрішнього трудового розпорядку Троїцької сільської ради
І. Звальні положення
Правила внутрішнього трудового розпорядку Троїцької сільської
*-і розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про
: — України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
-Прослу жбу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”,
~Ттг запобігання корупції”.
1 Правила регулюють відносини між керівництвом і працівниками
. ; ради, сприяють виконанню основних завдань і функцій роботи,
їм лненню трудової і виконавчої дисципліни, раціональному використанню
робочого часу.
13. Трудова дисципліна працівників сільської ради забезпечується
. і г : чим і сумлінним виконанням ними своїх функціональних обов’язків.
Питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього
тс розпорядку, вирішує сільський голова у межах наданих йому
■
пень, а у випадках, передбачених чинним законодавством України,
за тігс дженням з профспілковою організацією.
II Порябок прийняття, просування по службі та звільнення працівників
1 . Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладання
: лезото договору в установленому законом порядку. Призначення на
:_г : та звільнення з посад працівників здійснюється відповідно до
1інституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в
країні", "Про службу в органах місцевого самоврядування”, діючого
тг> т : зого законодавства.
2.2. На посади спеціалістів,які належать до посадових осіб, особи
: нзнаються на конкурсній основі, крім випадків, коли законами України
~грелбачено інше.
2.3. Особи, які вперше приймаються (обираються) на службу в органи
дієвого самоврядування, складають Присягу відповідно до статті 11
: • ::чу України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

1

2.4. Прийняття на посаду до сільської ради здійснюється на підставі
:; обистої письмової заяви претендента.
2.5. Під час укладення трудового договору громадяни зобов’язані
. :а документи, передбачені чинним законодавством.
- : аяз> гро прийняття на роботу;
- “ з;торт та його копію;
- тг дозу книжку, оформлену у встановленому порядку, а якщо особа
ається на роботу вперше — довідку про останнє заняття;
- 32 тьнені з лав Збройних Сил України подають військовий квиток та його
г:
- . д : дтзо про обов’язкове державне соціальне страхування,в разі наявності;
- : ту г.ро присвоєння ідентифікаційного коду та її копію.

2
: Особи, які претендують на зайняття посад посадових осіб, крім
■ --::_ чендх. зобов’язані подати ще й такі документи:
- . '
картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та фотокарткою
г■: - 6 сантиметри;
іршіка декларації особи уповноваженої на виконання функцій
:гтаііз або місцевого самоврядування за попередній рік роздрукованого з
:д _ \ н ого зеб-сайту НАЗК ;
у .
гро науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації та
СІ БОСНІЇ

; :іне претендентом попередження про встановлені законодавством
Уг*_ - : обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її
д - енням, а також документ про ознайомлення із Загальними
г ■. з д - ч: доведінки державного службовця;
-.кад газдення на роботу (для магістрів державного управління і випускників
■&.— ізчадьних закладів) у разі, якщо таке направлення видавалось.
2 Лід час укладання трудового договору забороняється вимагати від
; ■ де ступають на роботу, відомості та документи, подання яких не
■еседбачено чинним законодавством України.
2 ■ Особи, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із
зивгчінням функцій місцевого самоврядування відповідно до статті 11
У- -г> України «Про запобігання корупції» проходять спецперевірку.
2 - Прийом на роботу працівників оформляється розпорядженням
; -льезкого голови.
2.10. Під час укладення трудового договору може бути обумовлене

І* з : - т о р і й випробування з метою перевірки відповідності працівника
яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути
значена в розпорядженні про прийняття на роботу. Випробувальний термін
зстінс здюсться відповідно до КЗпП України.
2.11. Під час прийняття на роботу працівника або в разі переведенні

я: т: з установленому порядку на іншу роботу керівництво сільської ради
зобов'язане:
2

- роз’яснити працівникові його права й обов’язки та істотні умови
праці;
- ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового
: ззпорядку, посадовою інструкцією під розписку;
- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними
для роботи засобами;
- інструктувати працівника щодо техніки безпеки, протипожежної
: :трони та інших правил з охорони праці.
2.13. На осіб, які вперше приймаються на роботу та пропрацювали
■: над п'ять днів, заводяться трудові книжки. Ведення трудових книжок
здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на
н дприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом
Мінпраці, Мін’юсту і Міністерства соціального захисту населення України
від 29 липня 1993 року N58.
2.14. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої
: бітності у відповідального за ведення кадрової роботи.
2.15. Відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації та
результатів роботи посадовій особі місцевого самоврядування присвоюється
ранг .ст.. 15 Закону України «Про службу в органах місцевого
: і' юврядування».
2.16. Просування по службі посадової особи здійснюється шляхом
заняття більш високої посади на конкурсній основі, крім випадків, коли інше
з.тановлено законами України або шляхом присвоєння посадовій особі
:ільш високого рангу.
2.17. Для присвоєння чергового рангу в межах відповідної категорії
д зсади посадова особа повинна успішно відпрацювати на займаній посаді не
енше як 2 роки. За виконання особливо відповідальних завдань посадовій
:обі може бути присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної
категорії посад.
2.18. За сумлінну працю при виході на пенсію посадовій особі може
:ути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.
2.19. Переважне право на просування по службі мають посадові особи,
ткі досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ініціативність,
постійно підвищують свій професійний рівень та зараховані до кадрового
резерву.
2.20. За розпорядженням сільського голови, з метою визначення
раціональної організаційної структури органу місцевого самоврядування з
точки зору повноти функцій, його кадрового забезпечення та ряду інших
показників, може проводитись ротація кадрів.
2.21.
З метою підвищення ефективності діяльності посадових
місцевого самоврядування один раз на 4 роки проводиться їх атестація, під
час якої оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені
З

"гацівниками при виконанні обов’язків, визначених типовими професійно
•ьаліфікаційними характеристиками посад і відображених у посадових
інструкціях. Атестація проводиться відповідно до діючого Положення про
"соведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування в Троїцькій
: ільській раді.
2.22. У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання
~:; адовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань
ті обов’язків у порядку, затвердженому розпорядженням сільського голови
-а чинному на час проведення щорічної оцінки.
> іти

2.23. Звільнення працівника та припинення трудового договору може
місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством.

2.24. Припинення служби в органах місцевого самоврядування може
збуватися на підставах передбачених статтею 20 Закону України «Про
. у ч'у в органам місцевого самоврядування», а саме:
- відмови посадової особи місцевого самоврядування від складання
Г.гисяги;
- порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого
;-з : врятування;
- .неподання відомостей або подання посадовою особою місцевого
. - : врятування неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений
термін:
виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають
занню на службі, чи недотримання вимог, пов’язаних із
тг>: дженням служби в органах місцевого самоврядування;
- досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного
•= у перебування на службі в органах місцевого самоврядування.
1.25. Припинення трудового договору оформлюється розпорядженням
і .;ь> аго голови.I
III Основні права та обов’язки працівників

3.1.
Працівники та посадові особи органів місцевого самоврядуванн
кіготь
права гарантовані Конституцією України, КЗпП України та
“: _гдбачені статтею 9 Закону України «Про службу в органах місцевого
: і ;оврятування:
- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до
;еое з боку керівників, співробітників і громадян;
- на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який
тт евоєно, якості, досвіду та стажу роботи;
- на просування по службі відповідно до професійної освіти,
: г у льтатів роботи та атестації;
- на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;
- на соціальний і правовий захист;
отримувати в порядку, встановленому законодавством, від
5 Ддовідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
ічриємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм
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власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію,
необхідні для виконання своїх службових обов’язків;
- у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію
щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими
документами, що стосуються проходження ними служби в органах місцевого
самоврядування,
отримувати від
керівників
органу
місцевого
самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення;
вимагати проведення службового розслідування з метою
спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо них;
- захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади,
органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.
3.2. Основні обов’язки:
- дотримуватись Конституції України та інших законодавчих актів
України;
- не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;
- зберігати інформацію про громадян, що стала їм відома у звя’зку з
виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно з
законом не підлягає розголошенню;
- сумлінно виконувати свої службові обов’язки, проявляти ініціативу і
творчіст'ь, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;
- виконувати свої посадові обов’язки чесно, неупереджено, не надавати
будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і
юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних
проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;
- шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників,
дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які
можуть зашкодити інтересам територіальної громади, сприяти створенню
нормального психологічного мікроклімату в колективі. Не проявляти
свавілля або байдужості, не допускати прояви бюрократизму, нестриманості
у висловлюваннях або іншим чином поводитися у такий спосіб, що
дискредитує міську раду або ганьбить репутацію посадової особи органу
місцевого самоврядування;
- виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій,
шанування та дотримання народних звичаїв і національних традицій;
- постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок
функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний,
інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами
та шляхом самоосвіти ;
- своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, розпорядження і вказівки своїх
керівників;
- діяти в межах своїх повноважень; у разі одержання доручення, яке
суперечить чинному законодавству, посадова особа зобов’язана невідкладно
в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі
наполягання на його виконанні — повідомити вищу за посадою особу.
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- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробниче
санітарії, протипожежної безпеки;
- вживати заходів щодо термінового усунення причин і умов, яі
перешкоджають нормальній роботі, інформувати про це керівництво міське
ради;
- утримувати своє робоче місце у чистоті і порядку;
- ефективно використовувати оргтехніку, економити та раціональн
витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси, бережлив
ставитись до майна, раціонально використовувати телефонний зв'язок;
У той же час посадова особа не повинна приховувати від громадя
факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я та безпек
громадян.
Працівники несуть також інші обов’язки відповідно до чинног
законодавства України.

3.3.
Коло обов’язків, що їх виконує кожен працівник сільської р
своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовим
інструкціями чи функціональними обов’язками, затвердженими
установленому порядку.
IV. Основні обов’язки керівництва сільської ради
4.1. Під час укладення трудового договору роз’яснити працівникої
його права і обов’язки, інформувати про умови праці та розмір заробітне
плати.
4.2. Належним чином організувати працю та забезпечити кожног
працівника робочим місцем, необхідними для роботи матеріалами з
приладдям.
4.3. Затвердити посадову інструкцію на кожну посаду за штатни
розписом.
4.4. Постійно зміцнювати трудову і виконавську дисципліну.

4.5.
Неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства про
правил з охорони праці.

4.6. Виплачувати працівникам заробітну плату регулярно в робочі д*
не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищу
шістнадцяти календарних днів; у разі коли день виплати заробітної плат
збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плат
виплачується напередодні (ст. 115 КЗпП України).
4.7. Постійно вдосконалювати організацію роботи в апараті сільське
ради, забезпечувати підвищення кваліфікації та професійної майстерносі
працівників.
4.8. Створювати умови для ефективного використання робочого час\
підтримувати та розвивати ініціативу та активність працівників.

4.9. Контролювати виконання працівниками вимог законодавсі
правил внутрішнього трудового розпорядку, застосовувати до порушив
дисципліни заходи дисциплінарного впливу.
4.10. Дотримуватися законодавства про працю та охорону праці, і
службу в органах місцевого самоврядування, про запобігання корупції.
4.11. Забороняється приховувати факти та обставини, що станови
загрозу для життя, здоров’я і безпеки працівників.
V Робочий час і його використання
5.1. Тривалість робочого часу посадових осіб визначається відпові;
до законодавства про працю України з урахуванням особливост
передбачених Законом України “Про службу в органах місцеве
самоврядування” та колективного договору.
5.2. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи, посаді
особи зобов’язані за розпорядженням (письмовим, усним) сільського голе
з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які мо
компенсуватися відповідно до чинного трудового законодавства.
5.3. Тривалість робочого часу працівників сільської ради становить
годин на тиждень з двома вихідними днями: субота та неділя.
5.4. Час початку і закінчення роботи, перерви для відпочинк\
харчування встановлюються такими:
для посадових осіб тц службовців:
- початок роботи о 8.00 годині;
- закінчення роботи о 17 годині, у п’ятницю о 16 годині;
- перерва на відпочинок 45хвилин (з 12.00 до 12.45),
для працюючих на 0,5 ставки:
- початок роботи о 8.00 годині;
- закінчення роботи о 12.00 годині;
- без перерви на відпочинок.
для працюючих на 0,75 ставки:
- початок роботи о 8.00 годині;
- закінчення роботи о 15 годині;
- перерва на відпочинок 1 година (з 12.00 до 13.00),
5.5. На передодні святкових днів тривалість роботи скорочується і
одну годину.

5.6. Ненормований робочий день встановлюється для окремі
працівників у разі неможливості нормування часу їх'трудового процесу,
разі потреби ці працівники виконують роботу понад нормальний робочий ч;
(ця робота не є надурочною). Виконувана робота визначається не лин
тривалістю робочого часу, а й колом обов'язків і обсягом виконаних роб
(навантаження).
Ненормований робочий день застосовується для сільського голови я
особи, яка розподіляє робочий час на свій розсуд .

5.7. Табель обліку використання робочого часу застосовують для
контролю за дотриманням працівниками сільської ради встановленого
режиму робочого часу, для отримання даних про відпрацьований час,
розрахунку заробітної плати. Складається в одному примірнику
уповноваженою на те особою і після відповідного оформлення передається
до бухгалтерії сільської ради.
5.8. Табель обліку робочого часу складається двічі на місяць: до 15
числа за першу половину місяця і до 25 числа кожного місяця за повний
місяць. Записи в табель здійснюються на підставі належно оформлених
документів по обліку особового складу - розпоряджень про прийняття,
переведення, звільнення працівників, надання відпусток, листків тимчасової
непрацездатності, розпоряджень про відрядження.
5.9. Внесення змін та уточнень в табелі обліку робочого часу
відбуваються на підставі відповідних документів після загального списку
працівників з посиланням на місяць щодо якого уточнюються внесені дані.
5.10. В табелі обліку робочого часу використовуються умовні
позначення, а саме:
8 - робочий час з понеділка до четверга,
7 - робочий час в п’ятницю або в передсвятковий день,
В - відпустка,
Б - тимчасова непрацездатність,
К - відрядження
%
5.11. За розпорядженням сільського голови, а в разі його відсутності,
особи що його заміняє працівникам сільської ради можуть надаватися
службові відрядження. Розпорядження про відрядження може бути як
письмовим, так і усним.
5.12. При відрядженні працівника обумовлюється термін відрядження,
мета, основні завдання та інші пов’язані із відрядженням питання.
5.13. Для оформлення відрядження може (але не обов’язково)
використовуватися посвідчення про відрядження, в якому робиться відмітка
про вибуття з місця постійної роботи працівника, а після відрядження - про
прибуття до місця постійної роботи працівника.
5.14. Відшкодування витрат працівникам, що відбували у відрядження
здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2
лютого 2011 р. № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних
службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження
підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково
утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів».
5.15. Фактичний час перебування у відрядженні визначається
відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за
кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України N 59 від
13.03.98 із змінами.
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5.16. Після повернення з відрядження працівник звітує про виконання
завдання.
5.17. Авансовий звіт за встановленою формою, документи, що
підтверджують видатки працівника під час відрядження та копія
розпорядження про відрядження у 3-денний термін, подаються у
бухгалтерію.
5.18. У разі відсутності письмового розпорядження добові витрати
відрядженому працівникові не відшкодовуються.
5.19. Працівнику, який відбував у відрядження без письмового
розпорядження та у разі не подання до бухгалтерії авансового звіту в табелі
обліку робочого часу ставиться відмітка про відпрацьований робочий день
відповідної тривалості.
5.20. Посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна
основна відпустка тривалістю ЗО календарних днів з виплатою допомоги на
оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку. В разі наявності стажу
служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років посадовим
особам надається щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15
календарних днів у порядку, встановленому законодавством.
5.21. Службовцям та технічним працівникам надається щорічна
основна відпустка тривалістю 24 календарні дні.
5.22. Працівникам сільської ради надається щорічна відпустка
відповідно до чинного законодавства та згідно з графіком, затвердженим
сільським головою за погодженням із трудовим колективом.
5.23. Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці
надається працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю 6
календарних днів відповідно до колективного договору.
5.24. На прохання працівника сільської ради щорічна відпустка може
бути поділена на частини будь-якої тривалості за умови, що основна
безперервна її частина становить не менше 14 календарних днів.
5.25. За бажанням працівника сільської ради частина щорічної
відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість
наданої щорічної і додаткової відпусток не повинна бути меншої 24 днів
згідно ст. 24 Закону України “Про відпустки”.
5.26. За рішенням керівництва сільської ради працівники можуть бути,
за їх згодою, відкликані з щорічної відпустки у зв’язку з виробничою
потребою та в інших випадках, передбачених законодавством.
5.27. Щорічна відпустка може бути перенесена на інший період як з
ініціативи керівництва сільської ради, так і на прохання працівника
відповідно до чинного законодавства.
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5.28. У разі перенесення щорічної відпустки, новий термін її надання
встановлюється за згодою між працівником та керівництвом сільської ради.
5.29. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи посадові
особи сільської ради зобов’язані за розпорядженням (письмовим чи усним)
сільського голови з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні,
робота за які може компенсуватися відповідно до чинного трудового
законодавства.
5.30. Працівникам сільської ради надаються соціальні відпустки згідно
з чинним законодавством та обумовлені колективним договором.
5.31. Працівник, який з’явився на роботу в нетверезому стані,
керівництвом сільської ради до роботи не допускається, а цей день
вважається прогулом.
VI. Оплата праці
6.1. Працівник сільської ради отримує заробітну плату відповідно до
чинного законодавства.
6.2. Умови оплати праці, розміри посадових окладів, надбавок, доплат та
матеріальної допомоги на оздоровлення, матеральної допомоги для
вирішення соціально-побутових питань ,визначаються Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ,Законами України « Про
Державний бюджет України» ,Постановою Кабінету Міністрів України від
09..03.2006 року № 268 (зі змінами) «Про упорядкування структури та умов
оплати праці працівників апарату виконавчої влади ,органів прокуратури
,судів та інших органів «, Законом України «Про службу в органах місцевого
самоврядування «, Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення
змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 і
від 25.10.2008 року № 939,від 14.12.2016 року №974 , від 12.05.2010 року №
337 «Постанови Кабміну від 23.03.2011 року № 373 ,наказу Міністерства
освіти № 1055 від 04.11.2010 року
6.2. Умови оплати праці, розміри посадових окладів, надбавок, доплат
та матеріальної допомоги посадовим особам визначаються Законами України
“Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про оплату праці”,
постановами Кабінету Міністрів від 20.12.1993 №1049 “Про надбавки за
вислугу років для працівників органів виконавчої влади”, від 08.02.1995
№100 “Про Порядок обчислення середньої заробітної плати”,-від 09.03.2006
№268 “Про упорядкування структури та умов праці апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури судів та інших органів”, від
12.05.2007 №700 “Про внесення змін до постанови КМУ від 09.03.2006
№268”, Положенням про преміювання працівників сільської ради чинним
на момент нарахування заробітної плати.
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6.3. Заробітна плата посадових осіб складається з посадових окладів ,
премій, доплат за ранги, надбавки за вислугу років в органах місцевого
самоврядування та інших надбавок передбачених чинним законодавством.
6.4. Надбавка за вислугу років виплачується посадовим особам
щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і
залежно від стажу служби в органах місцевого самоврядування у таких
розмірах:
- понад 3 років - 10%;
- понад 5 років - 15%;
- понад 10 років - 20%;
- понад 15 років - 25%;
- понад 20 років - 30%
- понад 30 років - 40%.
6.5. Преміювання працівників здійснюється відповідно до Положення
про преміювання в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі
сільської ради, у розмірі не менше 10 (десяти) відсотків посадових окладів та
економії фонду оплати праці за розпорядженням сільського голови.
VII. Заохочення за успіхи у роботі
7.1. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну
роботу, новаторство у праці та інші досягнення в роботі можуть
застосовуватись такі заохочення:
- оголошення подяки;
- одноразова матеріальна допомога (грошове заохочення);
- Подяка сільського голови;
- Почесна Грамота або Грамота сільської ради;
7.2. За особливі заслуги посадові особи представляються до районних,
обласних та державних нагород та присвоєння почесних звань.
7.3. Заохочення оголошуються в розпорядженні сільського голови,
доводяться до відома працівника або всього колективу і заносяться до
трудової книжки працівника.
VIII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни
8.1. За порушення трудової дисципліни, цих Правил до працівника
може бути застосовано один з таких заходів дисциплінарного стягнення:
- позбавлення премії;
- догана;
- звільнення.
Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване
відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про
працю України.
8.2. За невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків,
перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних із
проходженням служби в органах місцевого самоврядування, а також за

я
вчинок, який дискредитує органи місцевого самоврядування до посадових
осіб сільської ради можуть застосовуватись і такі заходи дисциплінарного
впливу:
- попередження про неповну службову відповідність;
- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на
вищу посаду.
8.3. Дисциплінарні стягнення застосовуються сільським головою та
оформляються розпорядженням, який оголошується працівникові під
розписку.
8.4. До застосування дисциплінарного стягнення керівництво сільської
ради повинно вимагати від порушника трудової дисципліни письмових
пояснень. У разі відмови працівника дати письмові пояснення складається
відповідний акт.
8.5. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за
виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення,
без урахування часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю або перебування його у відпустці.
8.6. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести
місяців з дня вчинення проступку.
8.7. За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне
дисциплінарне стягнення.
8.8. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення
працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він
вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не
допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як
сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року.
Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до
працівника не застосовуються.
8.9. Правила внутрішнього трудового розпорядку доводяться до
працівників сільської ради під розписку.
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№
П\П

1.

2
3

4
5

6

7

7

8

9

10

11

12

Графік відпусток
по установам Троїцької сільської ради
________
на 2020 рік
________
Кількість днів
Прізвище ,ім.»я по батькові Кількість днів
додаткової
основної
відпустки та
відпустки
підстава
Сільська рада
зо
15*
Руденко Микола
Олексійович
сільський голова
ІЗ*
Антонюк Алла Миколаївна
зо
секретар сільської ради
Гаврюткіна Тетяна Іванівна
ЗО
15*
спеціаліст по земельним
питанням
Безніско Надія Анатоліївна
24
касир
24
Тимофєєва Наталя
Анатоліївна
Інспектор з обліку та
бронювання
військовозобов’язаних
Фомич Тетяна Сергіївна
24
прибиральник службових
приміщень
Хомич Олександр
24
Михайлович
прибиральник територій
Інші установи та заклади
Решетнік Світлана
24
Леонідівна
фахівець з соціальної
роботи
Централізована бухгалтерія
у***
Котруца Тетяна Миколаївна
24
головний бухгалтер
сільської ради
Безніско Надія Анатоліївна
24
бухгалтер
Троїцький сільський будинок культури
Доліновська Світлана
24
Олександрівна
директор СБК
Прозоров Віктор Євгенович
24
керівник художній ,
керівник народного
фольклорного
ансамблю»Троїчанка»
Заворотній Володимир
24
Іванович

Всього днів
відпустки

45

43
45

24
24

24

24

24

31

24

24

24

24

керівник оркестру духових
інструментів
* -Постанова від 27 квітня 1994 р. N 250 «Про порядок і умови надання державним
службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток»
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1396 ( 1396-200ІП ) від 26,10,2001 )
** - стаття 19 Закону України «Про відпустки»
*** - стаття 8 Закону України «Про відпустки « ,Галузевої угоди між Міністерством
освіти і науки України та ЦК профспілкових працівників освіти і науки на 2007-2009
року ,Орієнтованого переліку посадових працівників з ненормірованим робочим днем
системи Міністерства освіти і науки України .

**** - стаття 7 Закону України « Про відпустки».

ШТАТНИЙ РОЗПИС з 01.01. 2020 рік

Із

місячним

Троїцький Сільський будинок культури
(назва установи)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Штат в кількості 2,5 штатних одиниць
фондом заробітної плати 11807грн.50коп
Одинадцять тисяч вісімсот сім гри. 50 коп.
Сільський, голова
уденко
ідпис

(підпис керівника)
06.12.2019 року.

п

Назва структур
ного підрозділу
та посад

1 Директор
2 Керівник
художній
3 Керівник народного
4

фольклорного
ансамблю
Керівник оркестру
духових інструментів

Тариф.розряд

п

/

Код за
класифікатором
професій ДК003:2010

№

Кількіс
ть
штати и
х посад

2455.2

13
10

і
0,25

2453.2

10

1

2453.2

9

0,25

1210.1

ул-С;
\\ *

Надбавки (грн.)
Посадов
оклад
(грн.)

#

%

за звання(
народний)

4294,80
956,50
38266

10

382,60

909

Доплата (грн)
До
мінімаль
ної4723

\\ ,
Чч-

--------/'Ф о н д
зарплати ^ ' г зарплати
на
на1-'
’
рік
М ІС Я Ц Ь

428,20
224,25

4723
1180,75

56676
14169

514,40

4723

56676

271,75

1180,75

14169

1438,60

11807,50

141690

-

9986,30
Сільський голова

( М.О.Руденко)

Гол. Бухгалтер

( Т.М.Котруца )

382,60

(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 26 листопада 2012 року №1220)

ШТАТНИЙ РОЗПИС з 01.01. 2020рік

ЗАТВЕРДЖУЮ

Штат в кількості 1 штатних одиниць
Із місячним фондом заробітної плати 5435,82 грн.
ГІ»ять тисяч чотириста тридцять п»ять грн. 82 коп.
_ Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері соціального захисту

•»‘А ..........

,

(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 26 листопада 2012 року №1220)

ШТАТНИЙ РОЗПИС

з

01.01. 2020РІК

ЗАТВЕРДЖУЮ
Штат в кількості___1,5
штатних одиниць
Із місячним фондом заробітної плати 8100,50 грн
Вісім тисяч сто грн. 50 коп.

Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері освіти
(назва установи)

Сільський голова
(посада)
(підпис керівника)
06.12.2019 року

1 Гол.бухгалтер
2 бухгалтер

РАЗОМ:

Тарифний
оозоял

\.\ *
Чч
Код за
класифікатором
професійДК003:2010

№
п Назва
У структурного
п підрозділу та
посад

цпіоада;|іідпие

х МІІ

1231 10
3433 6

Кільк
ість
штат
них
посад
1
0,5

!,5

Надбавки (грн.)
Посадов %
оклад
(грн.)

За високі
досягнення
у праці

3826
1524

1913
762

2675

5350

50
50

Сільський голова

(М.О.Руденко)

Гол. Бухгалтер

(Т.М.Котруца)

•1 %
с '>

Доплата (грц):
До
мінімальної

4723

А.//

г-------------Фонд
і
зарплати
на
місяць

Фонд
зарплати
на
рік

75,50

5739
2361,50

68868
28338

75,50

8100,50

97206

Чі

|> « Л * » І Ч » М »

....................

^

• • .............. ...

►— —I ч » ...............

України в'.д 26 листопада 2012 року №1220)

ЗАТВЕРДЖУЮ

ШТАТНИЙ РОЗПИС з 01.01. 2020щк

Штат в кількості 5,5 штатних одиниць
'Із місячним фондом заробітної плати 48691,25грн
Сорок вісім тисяч шістсот дев»яносто одна грн.25 коп.
Сільський голова.

Троїцька сільська рада
(назва установи)

(підпис керівника)
06.12.2019 року
(число,місяць,рік)
№
п/п

1
2

Сільський голова
Секретар

1143.5
4115

3

Спеціаліст-з
земельних питань
Касир

2419.3

4
5

6
7

Доплата

Надбавки (грн.)
Код за
класифікат
ором
професій
ДК003:201
0

Кількі
сть
штати
их
посад
1
1

Назва структурного
підрозділу та посад

Інспектор з обліку та
бронювання
в ійс ьковозобов»язаних
Прибиральник
службових приміщень
Прибиральник
територій
РАЗОМ:

Посадов
оклад
(грн.)

%
Ранг

%

Вислуга
років

За високі
досягнення у
праці

До
мінімальн
ої 4723

Фонд
зарплати
на
місяць

Фонд
зарплати
на
рік

7000
6100

7
9

600
500

40
40

3040
2640

50
50

5320
4620

15960
13860

191520
166320

1

3100

13

300

ЗО

1020

50

2210

6630

79560

4211

0,5

1675

50

837,50

2512,50

30150

3439

0,75

2550

50

1275

3825

45900

9132

0,5

1286

1075,50

2361,50

28338

9162

0,75

1929

1613,25

3542,25

42507

2688,75

48691,25

584295

5,5

23640

1400

6700

Сільський голова

(М. О. Руденко)

Гол .бухгалтер

(Т.Т.Котруца )

14262,50

УКРАЇНА
ТРОЇЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВООДЕСЬКОГО РАЙОНУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від” 18 ” червня

№ 33-рк

2020 року

Про внесення змін до штатного
розпису апарату Троїцької сільської
ради на 2020 рік.
Відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року
№441,додатків№54,55 до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006року
№268» :

1.Затвердити штатний розпис апарату Троїцької сільської ради та загальні суми асигнувань
на їх утримання на 2020 рік(додаються)

2. Дане розпорядження затвердити на наступній сесії сільської ради.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова

М.РУДЕНКО

Z.

-

*

ІУ рвДПЛЦІ............ ,у . ..............................

України від 26 листопада 2012 року №1220)

ЗАТВЕРДЖУЮ

ШТАТНИЙ РОЗПИС з 12.06. 2020рік

Штат в кількості 5,5 штатних одиниць
Із місячним фондом заробітної плати 52591,25грн
П»ятдесят дві тисячі п»ятсот дев»яносто одна грн.25 коп.
Сільський голшш
__
(посада)
_______________
• Ш)Л>удфжо
(підпис керівника)
.інщіали.п
18.06.2020 року
Ж ; м /і\|Ь Г

Троїцька сільська рада
(назва установи)

А ё1

№
п/п

Надбавки (грн.)
Назва структурного
підрозділу та посад

Код з а

Сільський голова
Секретар

1143.5
4115

Кількі
сть
штати
их
посад
1
1

Спеціаліст-з
земельних питань
Касир

2419.3

к л а с и ф ік а т
о р о м
п р о ф е с ій

ДК003:201
0

1
2
3
4
5

6
7

Інспектор з обліку та
бронювання
військовозобов»язаних
Прибиральник
службових приміщень
Прибиральник
територій
РАЗОМ:

Посадов
оклад
(грн.)

Д

о

ї й

а

т

а

^

'.О.,*
%
Ранг

%

Вислуга
років

За високі
досягнення у
праці

І5 4 І
V

М

* /У

мінімальн
ої 4723

г

Фонд
зарплати
на
місяць

Фонд
зарплати
на
рік

7500
6400

7
9

600
500

40
40

3240
2760

50
50

5670
4830

17010
14490

102060
86940

1

3700

13

300

зо

1200

50

2600

7800

46800

4211

0,5

1925

50

962,50

2887,50

17325

3439

0,75

3000

50

1500

4500

27000

9132

0,5

1286

1075,50

2361,50

28338

9162

0,75

1929

1613,25

3542,25

42507

2688,75

52591,25

315547,50

5,5

25740

1400

7200

Сільський голова

(М.О. Руденко)

І ол.бухгалтер

( Г. І Кої руца )

15562,50

ПОЛОЖЕННЯ
К .яЛ Ї й>У'"
Про порядок преміювання працівників
апарату виконавчого комітету сільської ради , централізованої бухгалтерії
та установ сільської ради
Положення «Про порядок преміювання працівників апарату виконавчого комітету сільської
?ади , централізованої бухгалтерії та установ сільської ради» (далі - Положення) розроблене
відповідно до Закону України “Про оплату праці”, “Про службу в органах місцевого
;амоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 “Про
■порядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,
органів прокуратури, судів та інших органів”, постанови Кабінету Міністрів України від від ЗО
серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
:<оефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної
сфери» та колективного договору.
Положення розроблено з метою посилення впливу матеріального заохочення на покрашення
результатів роботи працівників апарату виконавчого комітету сільської ради , централізованої
бухгалтерії та установ сільської ради , стимулювання їх праці залежно від ініціативи, особистого
вкладу в загальні результати роботи.
Дія цього Положення поширюється на усіх працівників апарату виконавчого комітету
сільської ради, централізованої бухгалтерії та працівників установ .
1. Загальні положення
1.1. Преміювання працівників здійснюється за якісне, своєчасне і в повному обсязі виконання
обов’язків, визначених Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в
органах місцевого самоврядування”,постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 рок>
М° 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої
влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, постанови Кабінету Міністрів України від ЗО
серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної
сфери», колективного договору та посадовими інструкціями, а також з урахуванням їх ініціативи,
особистого вкладу в загальні результати роботи за місяць.
1.2. В окремих випадках за виконання важливих додаткових завдань, з нагоди державних і
професійних свят, ювілейних та святкових дат, працівникам може бути виплачена одноразова премія
в кожному конкретному випадку за розпорядженням сільського голови в межах затвердженого
фонду оплати праці.
2. Порядок визначення фонду преміювання
2.1. Преміювання працівників здійснюється в межах затвердженого кошторисом на відповідни
рік фонду преміювання та економії фонду оплати праці.
2.2. Фонд преміювання утворюється у розмірі не менш як 10 відсотків річної суми посадови
окладів працівників, умови оплати праці яких регламентуються постановою Кабінету Міністрі
України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праї
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів
постанови Кабінету Міністрів України від від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівникі
на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів і
організацій окремих галузей бюджетної сфери». .

2.3. Видатки на преміювання плануються та здійснюються в межах асигнувань :-:а
атверджених в кошторисі на відповідний рік.
3. Показники преміювання і розмір премії

~гтлі.

3.1. Для визначення розміру премії враховуються такі показники:
сумлінне виконання посадових обов’язків;
своєчасне та якісне виконання доручень керівництва;
відсутність порушень трудової та виконавської дисципліни;
ініціативність та творчість в роботі;
постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації,
коректне ставлення до колег по роботі та відвідувачів;
виконання роботи тимчасово відсутніх працівників.
3.2. Преміювання працівників здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загалі
результати роботи у межах затвердженого фонду преміювання та економії фонду оплати праці. Рс: г
премії працівників залежить від виконання показників, зазначених в пункті 3.1 цього Положення, та не
обмежується максимальними розмірами.
3.3. Нарахування премії посадовим особам місцевого самоврядування здійснюється
пропорційно відпрацьованому часу та посадовим окладом, з урахуванням доплати за ранг, надбавки за
вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, та
інших надбавок та доплат. Нарахування премії працівникам централізованої бухгалтерії, працівникам
установ здійснюється пропорційно відпрацьованому часу та посадовим окладам.
3.4. Преміювання працівників може проводитись щомісяця, щокварталу, щопівроку або за
підсумками року.
3.5. Премії не виплачуються працівникам за час перебування у відпустці, у період тимчасової
непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться, виходячи
із середньої заробітної плати.
3.6. Премія виплачується працюючим на момент прийняття розпорядження про преміювання.
3.7. Підставами для зменшення розміру або позбавлення премії можуть бути:
порушення трудової дисципліни, регламенту щодо організації використання робочого часу та
режиму роботи;
Порушення термінів виконання документів, недотримання вимог щодо порядку їх підготовки;
порушення термінів розгляду звернень громадян;
некоректне ставлення до колег по роботі та відвідувачів;
невиконання без поважних причин інших обов’язків, передбачених посадовою інструкцією;
3.8. У разі наявності підстав, зазначених у п. 3.7 цього Положення, розмір премій працівникам
може бути зменшений або працівники можуть бути позбавлені премії.
3.9. Зменшення розміру або позбавлення премії провадиться у тому місяці, у якому були
допущені порушення, зазначені у пункті 3.7 цього Положення.
Якщо допущені порушення були виявлені у наступних періодах, працівник може бути
позбавлений премії повністю або частково у тому періоді, коли про це стало відомо, але не пізніше
шести місяців з дня вчинення порушення.
Разові премії не застосовуються до працівників протягом дії дисциплінарного стягнення.
4. Порядок нарахування і терміни виплати премій
4.1. Відділ централізованої бухгалтерії в межах доведеного фонду оплати праці щомісяця де
20 числа поточного місяця визначає загальну суму коштів, що спрямовується на преміювання тг
повідомляє розміри преміювання за місяць для внесення пропозицій щодо преміювання працівників.
4.2. На підставі усних пропозицій керівників структурних підрозділів та сільського головг
готує проект розпорядження про конкретні розміри преміювання працівників відповідно де
особистого внеску в загальні результати роботи кожного працівника, остаточне рішення приймаєтьс*
розпорядженням сільського голови.
4.3. В окремих випадках з нагоди ювілейних дат, державних та професійних свят працівниках
може бути виплачено одноразову премію.
Така премія нараховується на підставі розпорядження сільського голови за умови наявност
економії фонду оплати праці.
Ювілейними датами вважається досягнення працівниками 50, 55 і 60 років.

4.4. За виконання особливо важливої роботи та окремих доручень керівництва -рахівникам
:оже бути виплачено одноразову премію за поданням безпосереднього керівника ста ■: гного
ідрозділу апарату або установи за умови наявності економії фонду оплати праці.
4.5. Виплата премії здійснюється одночасно з виплатою заробітної плати за другу п:новину
іісяця.
4.6. Спори, пов’язані з нарахуванням і виплатою премії, вирішуються відповідно до чинного
аконодавства.
5. Надбавки
За рішенням сільської ради встановлюється:
5.1. Надбавка за високі досягнення у праці (або за виконання особливо важливої роботи
працівникам апарату виконавчого комітету, централізованої бухгалтерії та іншим працівником
іільської ради у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг
посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.
Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється працівникам за умови сумлінного і
їк іс н о го виконання ними своїх посадових обов’язків.
Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється на чітко визначений термін,
тобто на період виконання цієї роботи.
При цьому працівникам може встановлюватися одна з цих надбавок. Розмір надбавки кожному
працівнику визначається рішенням сільської ради.
5.2. Надбавки за високі досягнення у праці (або за виконання особливо важливої
роботи)сільському голові та посадовим особам сільської ради встановлює сесія сільської ради один
раз на період повноважень відповідної ради.
5.3. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової
дисципліни зазначена надбавка може бути скасована або розмір її зменшений.

6. Порядок надання матеріальної допомоги
6.1. Посадовим особам та працівникам апарату сільської ради в межах фонду оплати праці
один раз на рік надається матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної
плати одночасно з наданням щорічної відпусткті, також один раз на рік може надаватись матеріальна
допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної
заробітної плати працівника, згідно з поданою заявою та відповідно до розпорядження сільського
голови. •
6.2.
Працівникам установ сільської ради ( освіта,культура) один раз на рік може надава
матеріальна допомога у розмірі посадового окладу при наданні щорічної відпустки, згідно з поданою
заявою та відповідно до розпорядження.
6.3. Для надання працівникам матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових
питань та матеріальної допомоги в межах доведеного фонду оплати праці спрямовуються кошти у
розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

