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ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ.

1. Мета укладення колектпвного договору (далi - "договiр'О):
1.1. .Щоговiр укгlадено з метою регулювання соцiалlъЕо-трудових вiдносин,

посилення соцiалъного зa>шсту працiвникiв Вiйсъковоi частини А||26 (Даrrl

Вiйськова частина) i вкпючае зобов'язання cTopiH, що його укJIztJIи, на створених

умоваХ длlя пiдвищоЕня ефективностi роботи вiйськовоi частини, реалiзацiТ на цiй
ocHoBi професiйних, трудових i соцiаlrьно-економiчних прав та iHTePeciB

праrдiвникiв.

2. Сторони договору та iх повноваження:
2.1. Щоговiр уклqдено мiж вiйськовою частиною А11'.26 ъ особi кОМ€ШДИРа

вiйськовоi частини д1126 полковника зЕнtIЕНкА олега Вiкторовича (надалi

Вiйськова частина) з однiсi сторони та трудовим колективом працiвникiв
вiйськовоТ частини А1126 (надалi Труловий колектив) в особi ДОНlЦ ТаРаСа

Юрiйовича з другоi сторони.
2.2. Сторони визнzlють повновarкеннrl одна одноi i зобов'язуютъся

дотримуватися принципiв соцiаrrьного партIrерства: паритетностi представництва,

рiвноправностi cTopiH, взаешпrоi вiдповiдальностi, конструкТивНостi Та

apryMeнToBarrocTi при цроведеннi переговорiв (консультацй) щоДо УКJIаДеННЯ

договору, внесення змiн i доповнень до нього, вирiшення Bcix пИТаНЬ, ЩО е
предметом договору.

Сторони визнaють,Щоговiр основним документом соцiшlьного партНеРСТВа

та взаемодiь що встановJIюе загапьнi принципи проведенЕя узгодженоi соцiально-
економiчноТ полiтикиу вiйськовiй частинi, спрямованоi на пiдвищення ефеКТИВНОi

дiяльностi.
Прийrrrгi за цим ,Щоговором зобов'язання та домовленостi обов'ЯЗКОВi ДЛЯ

викоЕанЕя сторонаIuи. Сторони р€}зоМ вирiIrryватиNtуть соцiалlьно- економiчнi
проблеми i забезгlечуватиNtуть )частъ своТх представникiв У пРОВеДеНi

колективIIих переговорiв з розробки проекту колективного ,Щоговору, внесення
змiн та доповнень до нього.

ПоложеннЯ колектиВного ,Щоговору е мiнiмальними гарантiями,
обов'язковими дIя вра>(уваЕЕя сторонами пiд час веденЕя переговорiв та
здiйснення виробничоi дiялъностi.

2.2.|. Вiйськова частина забезпечуе та контролю€ виконаннЯ
колективного ,Щоговору, iнформус про хiд його виконання та щорiчнО ЗВiryе ПРО

результати його виконulння на конференцii трудового колективу.
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2.2.2. Труловий колектиВ коI1троJIюе та забезпечуе виконанЕя умов

колектиВного Договору, звiтуе про його викоIIанЕя на конференцii трудового

колектиВ у, а у'разi пЬрушенъ уйов цього Щоговору Еzшравпяе Команryванню

подання з вимогою усуЕути цl порушенIUI,

2.2.з. Члени трудового колективу вiйсъковоi частини ы126

зобов' язУються ДОТРИIчryватисъ трудовоi дисцигrлriни, вимог посадових iнструкцiй,

якiсно та своечасIIо викоЕувати виробничi га сlryжбовi завдання, заслуховувати

звiти про виконанЕя колективного Щоговору,

3. TepMiH дii договору:

З.1. ,Щоговiр ушrадеIIо на 2о2О - 2022 роки i дiе з дня його пiдписшrня до

укJIадешIя нового договору _л_;* *,ллл,.
3.2. Bci додатки до колективного Щоговору укJIадаютъся у письмовiй формi

та е його невiд'емною частиною.
3.3. Щей Колективний договiр зберiгае чиннiсть у випадку змlни скJIаду,

структури та нйменування вiйськовоi частини, & у разi реорганiзацii "_11 у"1"
бути перегJIянутий за згодою CTopiH. У разi змiни ВiйськовоТ частини дlя

Колективного договору зберiгасгъся не бiльше року, У цей перiод С,:|11и

повиннi провести rrереговори
Колективного договору.

щодо укJIадення нового чи змiни цього

З.4. Сторони вступаютъ у переговори з укJIадення

пiзнiше нiж за 2 мiсяцi до закiнчення календарного року,

4. Сфера дii положень договору: 
шкiв Вiйськовот4.|. Положення договору поширюсться Еа всlх праIдвt

частиIIи.
4.2. Сторони визНаютъ договiр нормативним актом, його норми 1положеннJ{

дiютъ безпосередньо i е обов'язковими дJIя викоЕання Вiйськовою частиною i

Трудовим колективом.
4.3. Невiд'еNшIою частиною договору е додатки до нього (додатки |,2,з),

5. Порялок внесення змiн та доповнень до договору:
5.1 Змiни i доповнепЕя до договору вносятъся у разi потреби тiльки за

взаемЕою згодою i в обов'язковому порядку у зв'язку iз змiнами чинного

законодttвства, з питаIIь, що е предметом колективного договору,

зацiкавпена сторона письмово повiдол,пrrяс iншу сторону про початок

проведеНЕя перегОворiВ (консульТаlдii) та надсиJIае своi пропозицii, якi маrотъ бу,и

.r,irr""o розглfiIУгi у iO-денний TepMiH з дня iх отримшrня iншою стороною 
__ _:_-л_

5.2 Якщо "rra.a"о 
змiн чи доповненъ до договору зумовлено змlною

чинного законодавства, колективних угод вищого рiвня або вони "o"1iTry]"
ранiше дiючi нормИ та полоЖення договору, рiшення про запровадженн,I цих змlн

нового договору не
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чи доповнень приймаеться спiльним рiшенням Вiйсъковоi частиIIи i ТрудовогО

колективу.
у Bcix iнrrrий випадках рiшення про внесення змiн tIи доповнень до

договору, пiсля проведення IIопереднiх консультацiй i переговорiв та досягнення

взаемноi згоди про це, схвапюеться зборами трудового колективу,

5.3 Жодна iз cTopiH пliотягом дii договору не може в одIIосторонньому

порядцу приймати рiшення про змiну дiючих положень, обов'язкiв за договором

або призупинити ix виконаrrня.

ВИРОБНИ!IО - EKOHOMIIIHA ДlЯЛЬНIСТЬ

б. Сторона Вiйськова частина зобов'язусться:
6.1 Своечасно та у повному обсязi .чб..rr.rу"ати [раIIiвникiв засобами,

необхiшrими дJIя викоЕання трудових завдань, норм прачi та створення нz[IIежних

умов пршri.
6.2. Встановити трудовий розпорядок дJIя пршIiвникiв, затвердити його

установчим наказом.
6.3. Забезпечити:
дотримання робочого часу та вiдпочrанку, режиму працi;

вiдlовiдНiсть 
"иконуваноi роботи праIцоючими за iх посадою, гlрофесiйною

шrасифiкацiею та фуlкчiонапьниtлша обов'язкаIчIи;

празипъЕiсть ведення трудових кЕижок пр€щюючих;

своечасЕу пiдготовку документацir, неЬбхiдноi дJIя офорrlшrення пенсiй,

субсидiй;- 
гар€штii та компенсаIIiI пршдiвникам згiдrо ст.ст. 118 - 129 КЗпП Украiни,

6.4. На загаJIьних збораl трудового колективу розглядати питанн,I та

приймати рiшення стосовно ,rо.адо-r"" осiб, якi своi'ми дiями або бездiягlьнiстю

порушують зЕlконодавство про працю i не викоttуIотъ зобов'язань по

колектиВIIому договору, ffii ,rр"rодо" до погiршенЕя соцiально-економiт rrого

становища працюючих' 
повiдних нормам6.5. Забезпечити своечасне ви,IвJIення i ycyнeнH,t невlд

охорони прачi робочих мiсць, будiвелъ, м€lшиЕ, обладнання.

6.6. Укпадати договори про матерiшrъну вiдшовiдальнiсть з особадли, на яких

покJIада€ться "iдrо"iд-""i.r" 
,u матерiальнi цiнностi згiдно КЗпП УкраiЪи,

нормативно-пр€lвових документiв МО Украiни,
6.7 Повiдоrпшrяти предстаВIIика трудового колекТиву про впесення змllt в

органiзацiю та умови праlri (реорганiзаIIiя, пер_епрофiлюваrrня тощо) до введення

iх у дiю та cBoeElacHo iнфорIчryвати прачiвникiв ЗС Украiни.

7. Сторона Труловий колектив зобов'язу€ться:
7.1. ПроводаЙ роботу з формуваlrня cBЦoMocTi найманих праlдiвникiъ щодо

збережеНня майНа Вiйоьковоi частини, ощадJIивого використання виробничих

pecypciB та матерiаrrьних цiнностей, не)D(иJIъного виконання IIокJIадених на них
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функцiонапьних обов'язкiв пiдтримки високот бойовоi готовностi та забезпечення

виконання завд:lнь, якi стоять перед частиною
7.2. Спрпяги змiцненню трудовоi дасциплiни у трудовому колектив1,

7.З. Сприяти виконzlнню "Правил внутрiшнъого трудовогО розпорядкуll,

виконувати прtlвила технiки безпеки та охорони працi, постiйно пiдтримувати на

робочллх мiсцях та у службоilих примiщенн.D(, на територii Вiйськовоi частини

чистоту та порядок, дотриIчryватись гiгiени працi,

7.4. Органiзувати збiр, уз€г€шьнешUt пропозицй працlвникlв, щодо

полiпшення роботи, cBo(Ilacцo доводити iх до ВiйсъковоТ частини, iнформуватч

праrliвникiв про вжитi зil(одI.
7.5. Брати )пIасть в роботi спецiаlrьних комiсiй по перевiрчi та контролю

виконання вимог чинного законодавства Украrни про пращю.

7.6. ПредставJIяти iнтереси пршIiвникiв перед Вiйськовою частиною через

своТх предстЕlвникiв.
z.z. Здiиснювати постiйний кошгролъ за дотримzшням 1rрацюючими чинного

законодавствц виконtlння дiючого договору,

8. Сторони зобов'язуються:
8.1. Оперативно вжити зш<одiв до

колективних трудових спорiв (конфлiлстiв),

вреryJlюв:lнЕя спору цUIл(ом примирних
зЕlконод€tвством.

ТРУДОВI ВIДIОСИНИ

Сторона Вiйськова частина зобов'язу€ться:

9. Режим прачi та вiдпочинку
9.1. Не ""ir*ur" 

вiд прачiвникiв виконання роботи, яка не обумовлена

трудовим договором, посадовою iнструкцiею, функцiончlлъними обов'язкашrи,
g.2. Забезпечити дотримzlнЕrl встановленоi законодавством триваlrостi

робочого тижЕя.
9.3. Встшrовити тривапiсть денноТ роботи згiдно з ПравилаDIи внутрlцIнъого

розпорядку i графiкапли роботи, затвердженими Вiйськовою частиною iз

розрD(уIIку нормапiноТ тривалостi робочого дня 8 годин при 40 годинному 5

денному робочому тижнi.
напередоднi святковlш i неробочих днiв тривагriсть робочого часу

праrliвнИкiв скорОчуетьсЯ на одну годиЕу (ст,53 КЗпП УкраЪи),

9.4. Загальнi Йихiднi днi встановJIюються у субоry та недiлю.

усунення пере,ryмов виЕикнення

у разi ix виникнеЕня прагнути до
процедур у порядку, визначеному
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10. Сторопи домовилпсь:

працiвники Збройних Сил Украiъи приймшоть )п{асть у заходах по

вiдпрацюванню завдЕlнъ з ttриведеннrl частини в рiзнi сryпенi бойовоi готовностi.

ВIДШУСТКИ

1 1. Сторони домовились:
11.1. Зiбезпечити надання прашiвникаNл щорiчноI оплачуваноТ вiдпустки,

тривалiстlо встановJIеною Законом Украiни "про вiдгryстки" та iншими актамй

законодавства.
11.2. Надавати щорiчнi вiдгryстки працiвникам вiдповiдlо до письмового

попередЖеннЯ цро коЕкретний ii перiод згiдно з затверджеЕими графiками.

11.3. Встановити щорiчнУ основнУ вiдгryсткУ праrliвникам тривалiотю - 24

календарнi днi.
право працiвника на щорiчнi основну та додатковi вiдгryстки повнот

тривагlоътi У перший pik роботи настае пiсля закiнчення шести мiсяцiв

безперервноi роботи у вiйськовiй частинi.

Щорiчнi вiдгryстки повноi тривалостi до настання шестимiсячного TepMiHy

безперервноi роботи у перший pik роботи за бажанням пршIiвника надtlються

*ur".БрЫ, .*"ч""ним У cTaTTi 10 Закону Украiни кПро вiдпустки> та rryнrстi 14

статгi б ЗаконУ Укра'r'ни <Про статус BeTeparriB вйськовоi служби,i BeTepaHiB

органiв BHyTpiшrix справ i деяких iнших осiб та Тх соцiагrьниЙ захисD).

Щорi"rrу вiдггусЪку може бути подiлено на частини за згодою CTopiH за

)rмови, що oclloBнa частина становитиме не меЕше 14 календарних днiв.
11.4. Надавати додатковi вiдгryстки црацiвнlдсаI\d з ненормованим робочим

днем згiдно з додатком Ns1.
11.4.1. Встшrовити, що ненормований робочий день, це особливий режим

робочогО часу' якиЙ встаIIовЛю€тьсЯ дIя певНоi категОрii працiвникiв у разi

".ro*"BocTi 
нормування часу 1Фудового процесу. У разi потреби ця категорiя

прадiвнИкiв виконуе робоry понад Hopмttпbнy тривалiсть робочого часу (ця робота
не ввtuкаетъся надФочною). Mipa пршri у даному випадку визначаеться не тiлъки

триваrriстю робочого часу, але також колом обов'язкiв i обсягом виконаних робiт.

,щодаткова вiдпустка працiвнику за ненормований робочий день надаеться за

кJIопотанЕям вiдповiдного команд,Iра (начагrъника) шропорuiйно часу,

вiдпршlьованому Еа роботi, посадi, що дае право на цю вiдrryстку та у
вiдпьвiдностi до Гаrryзевоi угоди мiж MiHicTepcTBoM оборони Укратни та

Профспiлкою пращЬникiв Збройних Спп Украiни на 2019,202з роки.
11.5. Надавати працiвникаlrл вiдпустки без збереженЕя заробiтноi плати:

чоловiкУ, ДРУЖиНа якогО перебувае в пiслЯ пологовiй вiдпустцi до 14 днiв;

пршдiвнику, який одружу€ться до 10 днiв;



працiвникам
iнших родичiв до
назад)i

в iнших випадка>( вiдповiдrо та в

законодЕlвством Украiни.
порядку, передбаченому чинЕим

загагlъний TepMiH вiдпуъток без збереження заробiтноi IuIати не може

перевиццrвати 15 календарних днiв на piK.

12. Сторона Вiйськова частиIIа зобов'язу€ться:
здiйснювати контроль за виконанням положенъ цього роздiлу, своечаснiстю

внесенЕя заrrисiв до трудових книжок, видаЕня наказiв про прийнятгя, звiльнення,

переведення на iнпry роботу, змiни режиму пршli i вiдпо,lllнку та ознайомлення з

цими наказами праrдiвникiв.

зАБЕ зIIЕIIЕння здrhrят о с TI

13. Сторони домовилпсь:
13.1. Вести роз'яснюваJIъну робоry з питанъ трудових прав соцl€rпьного

зa>исту прачiвникiв.
iз.i. Звiльняти гlрацiвникiв з роботи лише пiсля використzшня Bcix

мокrrивостей дIя збереження трудових вiдrосин. Використовувати надане

законодЕtвствоМ переважне право на збереження роботи окремими йатегорiями

прачiвникiв.
1з.з. Лiквiдшдiю або реорганiзацiю Вiйськовоi частини, Що тягне за собою

скороченIIя чиселъностi або штаry прадiвникiв здйснювати за попередженням

даного праrдiвника (праIliвникiв) не пiзнiше, нiж за два Micлri та надання цiсi
iнформаlдii Щентру заriнятостi населення.

|з.4. Пiд чЬС здiйснення cBo'rx повноважень дотримуватись вимог Закону

Украrни "Про зйнягiсть населення", а також держztвноi програlrли зйнягостi
населення.

Сприяти працевлаштуваIIню працiвникiв, що звiльнлоться за скороченням

чисельностi або шIтату Вiйськовоi частини.
13.5. ЗдiйсЕювати контроль за BиKoHaHIUtM законодавчих та нормативних

aKTiB з пит€lнь прачi та зйнятостi, використаIIням i завантаженням робочих мiсць,

ОПЛАТА ПРАЦI

6

в разi cMepTi близьких рiдних по KpoBi або шлюбу ло 7 днiв,

3 днiв (без вршсуванIIя часу на проiзд до мiсця поховЕlIIня та

14. Сторони домовились:
14.1. Оплаry праri прыдiвникiв

Законом Украiни "Про оппату прilIi "
УкраIни.

вiйсъковоТ частини rrроЁодити згiдно iз

та iншими нормативно-rrравовими актами

при укладаннi працiвником трудового договору ком€lндування



* 
:. ,,i;*'- -]...qt<iz -

- ,ii-,i."

,' - 1.. ..:;.бllрання\1 Tyfu.leTiB у розмiрi 10 вrдсоткiв поаадового окпаду \тарвфtlоi

- -:-: 
-,'_

_ ' - : ,'- ]а!об\твеii Trnatrn, тарrпфlа,tii атав,!Rrд,)"

j j BIlcoKi досягнення у працi;

- за виконання особливо вакливот роботи (на строк Ti виконання):

З) за складнiстъ, напруженiстъ у роботi,

|4.4.2.з. виплачувати працiвникам iндексацiю заробiтноi плати у зв'язку З

ростом iндексу споживчих цiн та компенсацiю заробiтнот плати у зв'язку з

порушенням cTpoKiB Ti виплати згiдно з законодавством,

14.4.2.4. виплачуватИ надбавкУ за роботу з особлиВил_чfи умовами працi,

працiвникам, визначеним вiдповiдно до Постшlови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiл

05.09.2018 року за Jф708.

t4.4.2.5. проводити кориryвання середньоi заробiтноi плати в зв'язку з

пiдвищенням посадових окладiв.

|4.4.2.6.За роботУ в надурочний час вiдповiдно до cTaTTi 106 Кодексу законiв

про працю Украiни фачiвнйпu, проводити оплаry у розмiрi подвiЙноТ годинноТ

або дённоi ставки понад окJIад згiдно табелю облiку робочого часу за перше та

друге пiврiччя поточного року.

1 4 .4,2.7 . ВИГfJТаý.ватИ с9реднъОмiсячнУ заробiтнУ плату IIрацiвникам З С У,

призваним на вiйськову службу.

I4.4.з. ГраrrичниЙ розмiр зазЕачених надбавок (KpiM зазначенкх у пункт1

\4.4.2 та пiдпунктi б пункту-14.4.2) i доплат дJIя одного працiвника не повинен

перевищуватpL 50 вiдсоткiв посадового okjlary. У разi несвоечасного виконання

завдань, погiршення якостi роботи i порушення трудовоi дисциплiни та неякiсне

виконання завдань при приведеннi частини в рiзнi cTyIIeHi бойовоТ готовностi

з€вначенi надбавки 1KpiM зазначених у IyIIKT| 14.4.1 та пiдпунктi б пункту |4,4,2) i

доплати зменшуються або скасовуються повнiстю,
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загапьних (наскрiзних) професiй i посад бюддетrrю< вiйсъкових частиЕ, закладiв,

устtшов та ор.а"iзйiй Збройних Сил yl9a1Hц> та Галryзевоi угоди мiж

профспiлками та Мо Укра'iни в розмiрi 4о % годинноТ тарифноi ст€lвки (окладу,

rrосадового окJIаry) за кожну годиЕу роботи в такий час,

4) за пiдтримку постiйнот бойовоi готовностi до 50% тарифноi ставки

вiдповiдНо до ,rо.r*ъ"" кмУ 
"iд 

Оq.ОЗ.1995 року J\b 167 (зi змiнами);

5) д.rrя забезпечення розмiру мiнiмапьноТ заробiтноi плати у розмiрi - до рiвня

мiнiмальнот заробiтнот плати, вiдповiдно до пу{кту 3t Закону Украiни <про

оIIпату прачil>

6) за викорисТанЕЯ в роботi дезiнфiкуючих засобiв, а також

зйнягi прибиранням туzшетiв у розмiрi 10 вiдсоткiв посадового

ставки)

|4.4.2.2. надбавки прilliвникам у розмiрi до 50 вiдсоткiв посадового окJIаду

(ставки заробiтноТ ппати, тарифноi ставки):

1) за високi досягнення у працi;

2) завиконанIш особливо важливоi роботи (на строк ii виконшrня);

3) за складнiстъ, н€шруженiсть у роботi,

|4.4.2.з. виIшачувати працiвникам iндексацiю заробiтноi плати у зв'язку з

ростоМ iндексУ arrо*""""* цiн та компенсацiю заробiтноi ппати у зв'язку з

порушенIIям cTpoKiB iT виплати згiдно з закоIIодавством,

|4.4.2.4. виплачувати надбавку за робоry з особливими умовами __"рчi,
праrдiвнИкztрI, визНачеЕиМ вiдповiдlо до Постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд

05.09.2018 року за Ns708.

|4.4.2.5. шроводити кориryв€шня середнъоi заробiтноi тLпати в зв'язку з

пiдвищенням посадових окладiв.

t4.4.2.6.за роботУ в на.щlроЧний час вiдповiдно до cTaTTi.106 Кодексу законiв

про пршIю Украiни прадiвникЕlIчI проводити оплату у розмiрi подвiйпоi годинноi

чбо д.""оi ставки понад оклад згiдно табелю облiку робочого часу за rrерше та

друге пiврiччя поточного року.
14.4.2.7. виIшачувати середньомiсячну заробiтну плату працiвникам ЗСУ,

призваним на вiйськову сrryжбу.

I4.4.з. Гршrичний розмiр зазначених надбавок (Kpi, з€вначених у rryrrKTi

|4.4.2 та пiдпунктi б пункту-|4.4.2) i доппат дIя одного працiвника не повинен

перевицryвати 50 вiдсожiв посадового окJIаry. У разi несвоечасного виконання

завдань, погiршення якостi роботи i порушення трудовот дисциплiни та неякiсне

виконанЕя завдаЕъ при приведеннi частини в рiънi ступенi бойовоi готовностi

зазначенi надбавки 1KpiM зазначених у ггунктi Т4.4.| та пiдrгуrrктi б IIуЕкту |4,4,2) L

доIIлати зменшtуtотъся або скасовуються IIовнiстю,

працiвникам, якi
окладу (тарифноТ
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з метою визначення конкретного розмiру надбавки i доплати за

вiдпршtьований мiслIъ керiвники структурних пiдроздiлiв, ДО СКJIаДУ 
"*l]_ "i:Y::

ffii"""*" збройних сил украiнц щомiсячно до 25 числа кожного мlсяця

подаютъ рапорти на iм'я *"r*о"ра до фiншrсово-економiчнот оrryжби, з

кJIопотанням про виплату вiдповiдноi надбавки i догrлати,

Рапорттr на виIIпату вiдповiдних надбавок IIопереднъо погоддуютъся з

начапьником фiншlсово-"*о"оrlБьт сrryжби на предмет наявностi вiлъного

фiнансового ресурсу.
14.5. Матерiапъне заохочення за результати пршri (ПРеМiЯ): 

,..: _ло.,iо.rтlтгiр
14.5.1. з метою посилення ,Й.рi-""от заiнтересоваrrостi праrliвникiв у

своечасному, якiсному та ефективному виконаннi покладених на них функцiй та

завданъ у вiйськовй чЬсти"i.u."о"овуютъся системи премirовання,

|4.5.2.Премiювати пршдiвникiв ilдгlовiлно до iх оЪобис,ого внеску в загапънi

результати роЪоr" в межа)( коштiв на оплату шраui,

ПорядокiУмовипремiюваrrня(категорii"р*Зj:::,якiпiДлягаютъ
премiюваrrню, перiодичнiсть вигrrrати премiй, rrоказники премiювалrtul, умови,,з&

якиХ працiвники не под€lються дjUI премiюваrrня, та розмiри премiй)

установJIюютъся Положенням про премiювання (додаток J"(b2 договору),

t 4.6. MaTepiarrbHa допомога

|4.6.|. Надавати пршдiвникаrrл матерiапьну допомоry у TOInry 
з:",-*т_1

оздоровПення, i-.у"r не бiлъше нiЖ одШ посадовий оклад на- рlк, крlм

матерiаrrъноТ допомоги на поховання,

За наявностi вiдповiдних кошrгiв надавати додаткову матерiальну допомоry

медичним працiвникам, вiдповiдrо до Постйови Кабiнеry MiHicTpiB вiд

11.05.2011 porcy за Ns524 "u 
,rрйiвника}л бiблiотек, 

""ii_:r"одять 
кулътурну,

освiтню, iнформачiйrry, "uyoo"o 
_ дослiдну, методитIЕу дiятlънiстъ, вiдповiдно до

Постанови К"6Й;ь rrbi.rpi" Украiни вiд ZZ.O1,2005 року за Ns84,

14.7. надбавку за висJryry poKiB надавати медичним працъникам вiдповiдно

до постано"" кuойету MiHicTpiB вiд 2g.|2.20o9 року за Nч1418;

пршдiвникаМ бiблiотеК, ffii проводятЬ культурЕу, освiтrпо, iнформацiйIry,

науково _ дослiдну, шl.rоо""rу дЬ""iч1_ л"йд"о до постанови кабiнету

MiHicTpiB Украши 
"iд 

ЗО,Оg,2009 року за Ns1O7З,

14.8. оплата працi пршliвникiв здйснюетъся пропорчiйно до вiдпршtъованого

часу, виходячи з посадового окJIаry з ур,o(уванняЙ пiлвищенъ, доплат, надбавок,

премiй та iнших заохочуваJIыlих виплат, передбачених чинним законодавством,

Виплати,якiобрахоВУЮтъсяВихоДячиiзсередньогозаробiткУ,зДiйснювати
вiдповiдно до вимог постанови КМУ вiд 08,02,rgqS року Ns100 та вiд 26,09,2001

року Ns 1266 зi змiнаrrли та доповЕенЕ,Iми,
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Вигrлата премiй, додатковIiD( доппат та надбавок пршдiвЕ{икаI\d здiйснюстъся

в межах наявного фо"ду оплати праIIi,

15. Строкп виплати заробiтноi ПЛаТИ, 
*_j_g_л___ллmт nl . !v

15.1. Випочrч ,чробiтй плати прачiвникам здiйснюстъся у нацlонаJIънlи

вапютi.
15.2. Виплату заробiтноi плати здiйснюетъся два рази на мiслIь: першии раз

(аванс) До 15 числа ПоТоIIного мiсяIЯ, ДрУгий _ до 30 Числа За наявностi

iiо""Ыйго фiнаrrсування вlд довольчого фiнансового органу

16. Вiйськова частипа зобов'язуетьdя

16.1.НаДаватллiнформаlriюпрофiнансовесТаноВище'таПогашенНя
заборгованостi iз заробiтнЪi плата 

-та i"-"* виIIлат на вимоry трудового

колективу. праJдi" IIостанов
1б.2. вiдповiдно до ст. зз закону украiни "про оIIJIату прilд1", Iloc,laнUt

Кабiнеry MiHicTpiB Укра'rни, виплачувати iндекс.ачiю заробiтноТ IuIати у ::'1,у_.]:
зростанням iндексу сIIоживчих цiн та компенсацiю у зв'язку з порушенням строкlв

виIIпати заробiтноi ппати,

17. Труловий колектив зобов'язу€ться: ._ний конц)олъ за:
17.1. 

-Зiiдно 
з вимогадли Закону Украни здiйснюв*" "ylтj:::"",:л:;т;;

стtшом дотриманЕя закоЕодавства з IIитЕшъ своечасн:lз*u"" заробiтноi

IuIати, аrrшriзувати причини затримки ii виплати i вжити зшсодiв щодо iх усунелн_я;

за пЦготовкою та наданнЯМ ДОКУI\{ентiв, необхiдних дIIя призначення пенсlи

пршIiвникам i чпенаI\d ix сiмей; 
_ __л__:__..ттлiп rr TTlnI

за дерхавним соцiальним страхуванням працiвникiв, у призначенн1 допомlг

та виIIпат на соцiапъноIпry arP3"y"*"i, ,"о",асною звiтнiстю та перерахуваншIм

залишкiв коштiв соцiапъного стрa>(ування,

17.2. Брати ylacTb у роrробчi "aoprMi" 
розподiлу коштiв фонду споживанЕя

у вирiшеннi питаrrь оIшати праJдi, розчi"о*,_тарифних ставок, схем посадових

окладiв, умов запровадженЕя "u 
p"aripiB надбавок, доппат, гrремiй, винЕгород та

iнших заохоtryваJIъних та компенсацйних виплат,

ОХОРОНА IIРАIЦ ТА ЗДОРОВ,Я,

18. 66СтОрони" домовиJIись вважати одIим iз головних напрямiв роботи

охороЕУ праlri ,u ,rопirrц1енЕя ii умов, пiкlryвання про здоров'я працюючих та ix

сiмей.

19. Вiйськова частина зобов'язу€ться:
19.1. Забезпечити виконання Комплексних

встановлених нормативiв безпеки, гiгiени пршri та
заходiв для забезпечення

виробничого середовища,
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пiдвищення рiвня охорони працi, загrобiгаrrня випадкаIчI виробничого травматизму,

професiйних за)rворюваlrъ i аварiй, Ё:fi блDпи
|9.2. При прийнятгi на роботу озншlомлювати пiд розписку працlвника з

умовамИ працi на робочоrу *i"чi 
".о".rr"щIих 

i шкiдrивих виробничих факторiв,

iх можлИвим вплИвом на здоров'я, а такоЖ праваIvIи та пiлъгами за роботу в таких

умовах.
19.з. Не допускати ,n*ru*KiB Вiйськовоi частини (в тому числi за iхнъою

згодою) до роботИ, *u iм протиПоказана за результатаN,Iи медичЕого огJlяду,

19.4. Вiдшкодовувати працiвникаIчI шкоду, заподiяну iм калiцтвом або iншим

ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконаннjIм трудових обов'язкiв, у повному

розмiрi "rpu"""}J,upoOi"ny 
вiдповiдlо до зЕlконодавства Украrни,

19.5. Створити комiсiю з питанъ охорони "рйi, 
Сприяти ii роботi вiдrовiдно

до положеЕня про неi.
19,6, ПрОВОД,[ТИ одиН раз Еа квартЕtП за )п{астю представникiв трудового

колективу анаrriз шршIин виникнеЕЕя нещасншх виrrадкiв, аварiй та

профзшrворюв€шь на вфобництвi. Вiдшовiдно до висновкiв розробляти зu,(оди,

|g.7. Провести "u"'чы 
i перевiрку знань прадiвникiв, якi зайнягi на

роботшl з пiдвищеною небезпекою,

20. Трудовий колектив зобов'язуеться:
20.1.ЗДiйснюватиконтролъЗаДотриМаЕнямВiйсъковоюЧасТиною

закоЕIодавства IIро охорону ,rрuчi, створешшм безпечних i нешкiдrцвIтх умов

тrршIi, н€шежних Ъиробничих та ошriтарно - побугових 
цl_"__,____

2о.2. у разi загрози життю або здоров'ю праrliвникiв вимагати вiд

роботодавця ".iй"о.о 
,rр"r,"".""" робiт на^ робочиr мiсцях, необхiдний для

ycylteнHrl загрози життю чбо,доров'ю праrДiВНИКЪ,л__л_:_ 
n fiтrт,ltrrт_ пr.ппони пDЕ

2а.з.БратиуIастъУро.робцiкомгrлексЕихзахоДiв._з:"J*"охоронипрац1'
опршдюваннi та прийняггi локtlJIъних нормативних aKTiB про охорону працi,

оцi"о"*нi умов прачi на робочrоr мiсцях, 
профзахворюванъ,

20.4. Брати ylacTb У розслiдУваннi неЩасних ВипаДкlВ' 
'

аварiй, а також у визначеннi розмфу ""rrou, 
дrrя вiдшкодування шкоди потерпlлим

та ixHiM сiм'ям при Еещасних випадкаr i Еадавати при необхiдностi своi висновки,

KOHTPOJь ЗД ВИКОНДIIЕЯ ДОГОВОРУ, ВЦIIОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH

ЗА ЙОГО НЕВИКОНАIIНЯ

21. З метою забезпечешIя реапiзацii Положень даного договору, здiйснення

конц)олю за його виконанЕям ,rСторони" домовилисъ:

2|.|. не менше двох pbi" на piK розглядати хiд та пiдсумки виконання

даного договору. При невикоJIан:1_1л:::.lт" договору скJIаДаТИ ПРОТОКОЛ Та

визначати додатков1 заходи щодо реалiзачi'i даного договору,

2|.2. Визнашдти CarvrOOTiйHo осiб, вiдповiдалъних за виконання положенъ

договору.
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2|.З.ПрИ виявленНi порушень викоНаннЯ договорУ зшriкавлена в iх ycyHeHHi

сторона писъмово iнформуе iншу стороЕу про пору-."о, У тижневий TepMiH

мaютъ бути.rро*.""i 
"ruЪr"i 

консупiтаlдiТ i гrрийняте спiлъпе рiшення,

2|.4.сr"орБ" , Вiп."*овiй частинi комiсiю для вирiшеЕня трудових ,"ч:
(конфлiктiв) дя'пiдвищенпя ефелстивностi розгJIяду трудовчх спорiв, (,Щодаток J\b3

договору). В"r*о""r", що к;омiсiя iз свого скJIаry вибирас головуючого та

секретаря дJIя ведення справ. у 
"".ruдuу 

вибуття iз свого скJIаДУ будъ-кого iз

членiв IIIJIяхом делегуванIUt, вибувший ,шен KoMiciT зmлiщасться iншим, в своiй

роботi KoMicii по вирiше""i ,рудових спорiв керувамсь Законом Украiни "Про

,rор"до* вирiшення трудовlIх спорiв (конфлiктiв)", _ л*:--
2|.5 Хiд виконання договору розглядати на спiлъних засlдаЕнях

предстаВникiв Вiйськовоi частини i 
-трулового 

колективу, пiдсумки на зборах

трудового колективу.
2|.б Кожна iз cTopiH безпосереднъо несе вiдповiдальнiсть за виконання

взятих зобов'язаtrь.
2t.7 У разi порушеЕня чи невиконаннrI зобов'язшrъ з вини конкретного

керiвник4 BiH несе вiйовiдапьнiстъ згiдно з тIинним з€tконодtlвством,

щей договiр пiдписано в двох примiрникаr, якi зберiгатиI\dутъся в кожноi iз

cTopiH.

Помiчник
роботи -
майор

Помiчник командира бригади фiнан економlчно1

роботи - начаJIъник служби
гiй ЩОБРЕНЬКИИпiдполковник

начапrъник
мйор

штабу
КОСТЯНТИН ЧЕРНОСКУТОВ

.Щоговiр пiдписали:

довий код9ктццвiйськова частина А

Представник трудового колективу

працiвникiв вiйсъковоi частини А1 126

hOttBl+ Тарас Юрiйович

А1126

Вiкторович
r*;

:
\*

чиtIикАло
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,Щодаток Nч 1 до колективного

договору

' fIЕрЕлIк
професiй та посад пршliвникiв вiйськовоi частини д1126, яким надаеться

додаткоВа вiдrryстка за ненормоваrrий робочий денъ

Триваrriстъ додатковоi
вiдlустки в днл(

Назва професii,
посада

Юрисконсульт

Бухгалтер

Завiryвач бiблiотеки шубу

Завiдувач бюро перепусток

Медична сестра

.Щiловод

Начапьник сторожовоi охорони

Начапьника групи сторожовоi

ий колеrсгивВiйськова частина А11

Представник трудового колективу

,rрччi"""кiв вiйськовоi частини А1 126

ДОНЕIФ Тарас Юрiйович
,j
:
\*

,ý
a(Jl

,!'
al

iЦg.вт.,j
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' положЕння
про премiювшrня працiвникiв Збройнкх Сил УкраiЪи

вiйськовоi частини А1 126

ЩеПоложеннярозробленовiдlовiДноДоКодексУзаконiвПроПрацю
Украiни, Закону Украiни о'Про оплату працi" вiд 24,03,95 p,N 108/95-ВР, наказу

MiHicTpa оборони Украiни 
"iд 

Z+.Ot.06 J\b 28 "Про впорядкування умов оIUIати

праrri працiвникiв загальних (наскрiзних) професй i посад бюджетних вiйськових

.rЬ.""",^rакrr4дiв, устчlнов та оргаrriзадiй ЗбРОйНИХ СИЛ УКРаiНИ".

Ще ПолоЖенЕЯ е скJIадоВою частИною процресивних, оргаrriзацiйних форм i

методiв управпiння якiстю роботи пршдiвникiв i поширюеться на Bcix членiв

трудового колективу.

1. зАгАJьнI положЕння

ПремiювilIня працiвникiв вiйськовоТ частини д1126 вводиться з метою

посиленЕя 1rлur.pirr""oi .ацiоавленостi в ефективному та якiсному, виконаннi

покJIадених Еа них обов'язкiв.
Комаrrдир вiйськовоТ частини дt 126 (даtli Комаrrдир) мас _право

премiювати ,rрйi"""кiв за ix особистий внесок у загапьнi результати роботи в

",ъrо* 
фонду brrrru"" працi у випадку наявного вiльного фiнансового ресурсу,

рiшення про виплurу ,rp.rii; зменшення ii розмiру або позбавлення в

повномУ розмiрi оформлЯ"r""" наказоМ Комшrдира на пiдставi рапортiв

безпосеРеднiХ "а.rалiн"*i", 
в пiдlорядкуваrrнi яких знаходяться праrдiвники

про виплату премii працiвникаrчr, обов'язково

фiнаrrсово.еконоМiчноiслУжбивiйськовоiЧасТиНи

прачiвникiв можуtь змiнюватись в

що стосуеться виплати заробiтноТ плати

Щодаток Ns 2 до колективного договору

Збройних Сил Украtни.
Клопотшrня (раrrорт),

погоджусться з начапьником
л||26.

Умови та порядок гtремiювання

з€tлежностi вiд нормативно-правовоi базп,

працiвникам бюджеп{их установ.

2. умови IIрЕмIювАнн,I

показники за якими пращiвникам може нараховуватись премiя:

успiшна трудова дiяпЙiстъ, зi зразковим виконаннrIМ ПОСаДОВИХ ОбОВ'ЯЗКiВ;

виконання покJIадених au"дu"u та закрiплених за ними обов'язкiв ранiше

встановЛениХ TepMiHiB, у разi вiдсфостi зауважень до якостi проведеноi роботи;
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вiдсугнiсть претензiй вiд начапьника якому пiдпорядковуеться праuiвник ;

вiдсутнiстъ порушень правил трудового розпорядку;
знання та вмiння шравипьно застосовувати у повсякденнiй роботi вимоги

керiвниХ докумеIIтт_, 
- -л----:-.и безпеки та охо бочому мiсчi;

суворе дотримання технiки безпеки та охорони праII1_на ро

досягнутi;;;йЙ у навчаIIнi та роботi змiцненнi трудовоi дисциплiни,

гlостiйному пiдвищеннi своеi спецiаrrъноi пiдготовки;

сушrгriнне .rЬ."о праrдiвникiв до збереження довiрених iM матерiапъних

цiнностЁй, вiйськовоТ технiки та iншого вiйськового мйнщ
постiйне утрим€шня в чистотi свого робочого мiсця.

премiювання працiвникiв здйснюеться за умови забезпечення

матерiалiним ресур"о* ,u вiдсутностi заборговаrrостi з першочергових виIIлат,

визначених "**о* MiHicTpa оборони УкраiЪи про облiкову полiтику на

вiдповiдний piK, а саме:
rrосадовlD( окладiв;
гарантованих надбавок i догшат;
iндексацii заробiтноi ппати,

3. порядок розрАхунку IIPEMII

Фонд премiювшrIIя визначасться щомiсячно, щоквартztпьно та за пiврiччя,

IIIJIл(оМ шlшliзу видаткiв на заробiтну плату проведених протягом миЕулого

перiоry та запишку невикори.i*о.о фо"ду оплати прачi затвердженого у

*o-"oi"ci доходiв i видаткiв на вiдповiдний гrерiод,

Фонд премiювшrня, як правипо, може створюватисъ за р€хунок:

BaKaHTHIn,( посаД праr{Ьникiв, що вкJIючаютъся до розрахУIIку фонду

оплати прачi;
перiоду перебуваrrня працiвника на лiкарняному за рахунок коштiв фонду

соцiапъного стрa}(ування з тимчасовоi втрати прilIездатностi;

вiдlустки без збереженЕя заробiтноi плати;

зменшено ро.rфу надбавок та доплат стимулюючого характеру у зв'язку

з неякiсним виконанЕям посадових обов'язкiв,
У разi нzUIвного вiльного фiнансового ресурсу начаJIъник фiнансово-

економiчноi служби надае iнформацiю, прс рьзмiр фо"ry оIuIати пршti та

ПoПepeДнiйpoзpaxyНoкпpемiювшrняКoмaнДиpyДJIяпpийнягтяpiшення.
виплата премiй здiйснюеться в межах наrIвного фiнансуваннll без

обмежень в перiодЬностi та iндивiдуалъних розмiрiв премiй.

РозмiР премii встаIIовJIюетъсЯ наказоМ КЬмандира на пiдставi рапортiв

безпосеРеднiХ "u"-"r"KiB 
з кJIопотаншм про виIIпату пр9п,lii прачiвникам, з

обов'язкОвим'rХ погодженЕям начапьником фiнансово-економiчноi служби, щодо

наявItо cTi необхiдних коштiв.
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4. пЕрIод,tчнIсть нАрАхувАння IPEMII

виплата премii праlдiвникаlrл здiйснюеться вiдповiдно до iх особиотого

внескУ в загаlrьнi p..yniraTй роботи за мiсяць, квартал, або piK, а також до

д.р",й"r" i професiйних свят та ювiлейних дат про що оголошуетъся в наказi

Комшrдира.

5. ВТРАТА ПРАВА НА IIРЕМIЮ

ПоказниКи за якими працiвники не премiюютъся за вiдповiднi перiоди та

позбавляються премiТ повнiстю або частково:

невиконЕlння хоча б однiеi з умов премiювання;

порушення правип технiки безпеки;
притягне"о дО адмiнiстративноi чи дисциплiнарноi вiдп_овiдапьностi;

,rроryr, без поважних цричин, або вiдсугнiстъ на роботi бiльше трьох годин

без поважнrаr пршиII;
перебуваrrЕя на роботi в нетверезому стан1;

здЙснення крадiжок державного мЙна,

ПомiчнИк командира вiйськовоi частиЕи з фiнансово - економiчноi роботи -

начапъник сlryжби
пiдполковник Сергiй ДОБРЕНЬКLЙ
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,Щодаток ]ф 3 до колективного договору

. список

KoMICfi по вирП I rF-ннЮ трудоВpD( коНФлIктIВ (сутIЕрЕЧОК) :

вiд Вiйськовоi частиЕи:

1. Заступник командира бригади з моралъно-психологiчного забезпечення -

начаJIъник вiддiлення пiдrолковник огIенкО Iгор Iваlrович;

2. Помiчник команд4ра бригади з фiнансово - економiчноi роботи

начапъник сrrужби пi,щrолковник доБрЕНькиЙ Сергiй Олександрович;

3. Помiчник командира бригади з правовоi роботи - начаJIьник юридичноi

групи майор юстицii чшIикдЛО Костянтин Iваrrович.

вiд трудового колективу:
1. Бухгаптер фiнаrrсово_економiчноi сrryжби працiвник зсу мIтюковд

Людмила ,Щем'янiвна;
2. РадiоТ.rr..рuбi.' вiддiленнЯ управлiння комаЕдира батареi взводу

управrriння командира MiHoMeTHoT ОафеТ ?..,чр*,у,"о-десантного _батальйону

праlдiвник ЗСУ IBAIIEHKO Валептина Андрiiвна;
З. Сторож сторожовоТ охорони праrliвник ЗСУ БЕзкоровдIhilй Михйло

олексiйович.

тпчппвий колеrсгивВiйськова частинЁ 41 126

Представник трудового колективу

працiвникiв вiйськовоi частини А1 1 26

,ОШIФ Тарас Юрiйович

и ,.laС.r.rl:Эa\

кз;,а

Командир
полковник



г{ротокол Jф l
зборiн Трудового кOлективу
вiйськовсrТ частини А1 126

'l / 
', 

''} сi.{ня 2020 року

На зборах прuсуmнi:
По спuску __Ы,
Б наявносml: .: -

IrсряJtOк дЕнний

1" Обzоворепня кiлькосmi канОцdаtпiв dля преdсmавнццmва iHtпepeciB
mуsуdовоео колекплаву прч yшalaHHi колеwпuвноzФ dozoBopy *liMe
ком cl нdу 8 а н лlя.ф, в i Йс ъ ко в ot ц вс pt uн u А 1 1 2 б i tпру dо в ttu кол е Klft ltn ol|.

2. Вuборu преёсmtвнuкiв mруlовоzо к{)лекmаву dля уrurаlання i
пidпuсу колекmн&ноzа dоzовору

Шо перrшому шиташню слух&ли:
Iнформацiю команлира вiйськовоТ частини Л}126 поJIков}Iика

ЗЕНЧЕНКА Олега Вiкторовича про поняття та змiст,кс;Iективного догсвсру
,Ia порядок йогс: укладання,

Iнфорпrацiю помiчника кOм*ндира з фiнансовO-економi.iноТ poбclTlr --
нач8лъника служби вiйськовоТ частинк Лli26 пiдполковника
ДОБРЕНЬКОГО Сергiя Олександровичц який довiв зiбракнiо} Lцо }ia 2$2{} -
2а22 рски необхiдн0 укласти новий колективний договiр. fiля укладання i
гtiдписання кOлективног0 дOгсвору мiж Командуванням i труловим
колективсh{ необхiдно вибрат*r представникiв з метO}о представництва
iHTepeciB тр},дOЕого колективу вiйсъковtэi част ини Д, | \ 26.

Виt]ТУПИЛИ:

]. ]!'lI'"ГЮКОВА Jlюjiпrрtла fieM'ltнiBнa :*ашрOпснуваjIа вl'tбра,ги .l/tr{ol-ti

предстаRника дJIя представництtsа iHT:epeciB трудового коJIективу IIри

укладаннi i пiдписаннi к*лектиýi{Oго jIOг{:};}ор}l.

2" ВАТrF.Ж(О Вzuтентина АндрiiЪна заIIропOнувала пiдтрrtпяатlt
прспозицii МIТЮКОВОТ Jhодмили fiем'янiвни.

глr_lл\/плtrтт пл 'ijiI i.JJ!LJL- у блJLr!] J.д\ - _ _/___
гтD/^\T I r



По друrому питаЕню;

Висryпили:
] " мIтЮковА Людмила ,Щем'янiвна зашрOпонуtsала вибрати гOловою

трудOвсю колективУ вiд трудOвоIю колективу вiйськовоi частини д1 12б -
ДОШИ Тараса IОрiйовича,

2. IВАlЦЕНКО Ва,центина. АндрiiЪна. iIЕРЕВЕРЗеВ Олександр
ПетровиЧ запропоНуваJIИ пiдтримати гrропозицii мIтюковоi Л.д*"п"
fiем'янiвни

ГолоСУВАjIИ: ЗА - .d;

I]РоТИ _ ;
УТРиМАДИСъ - ..,

ПОСТАНОВНЛИ:

1. Затвердити колективний договiр мiж командуванням вiйськовоi
частини 

^1126 
та колекТивоМ працiвникiв вiйськовоi частини А1126 на2а20-

2а22 роки"
z- ПредстаВника трудовогО кOлективу лонlЦ Тараса Юрiйовича

надiлити повнсваженнrIми щOдс пiдписання колективного до.оuЬру мiж
командуВакняМ вiйськовоТ частини А1126 те кOлективом працiвникiв
вiйськовОТ чаотинИ ЫlZб вiД iпleнi трудсвOго кOлективу та даний протокол.

Вiд iMeнi чаетини А|126:

Камандир
пOлковник

tsiд iMeHi Tpyi
Працiвник ЗС

&||26
олег ЗЕНЧЕНко

частини A] 126:
Т*с ]."о о с****
v /"Ь,.- uo

fo Y-{
ýfto.r. '

l_.<lrur
l qъ]
т\"/



протокол }lb 2
зборiв Трудовог0 колективу

вiйськовоi частини А1126

{' !6; " сiчня 2а2а року

На збораж прuсуmнi:
По спuску: L4
В наявноспэi", I!___

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

L IrОzоOжсення умов коаекm.lвrrоzr dozoBopy вiйськово'i чuсmанu А1]26
на 2020 - 2022 poKlt

2. Поzоdэtсення правшt внуmрiшньоео mруёовоzо ршпоряltу BiйcbKoBoi
цасmuнu А1126 Збройнtlж Ctul YKpaiHt*

По пнтанню елухали:
Iнфор*rацiю представника трудOвого кOлективу вiйськовоТ частини Atr }26

ДОIШЯ Тараса Юрiйовича, якпй довiв {зачитав) зiбранню змiст колективного
Договору вiйоьковоi частини A1126 на 2а2а-2а22 рOки, а такOж Правила
внутрiшньог0 трудового розпорядку вiйськовоi частини Л|\26 Збройних Сил
Украiни.

ВИСТУПИЛИ:

1, IВАЩЕНКО Валентина АндрiТвна запропонуваJlа затвердити зiбранням
трудовогс колективу оголошекий кOпективний договiр вiйськовоi частини
А|126 на 2а2а-2а22 раки, а також шсгсдити Правила внутрiшнього трудового

розпорядку вiйськовоi частини А1126 Збройних Сил Украiни.

2" МIТЮКОВА Jhодмила ýем'янiвна запроuснувала пiдтримати
пропозицii IВАIЩЕНКО Ва-пентини АндрiТвlли"

ГолоСУВАjIИ: ЗА - ,'dT
rроти -7
УТРИМА,МСЬ - ,,



ýоСТАноВИЛИ:

ПогодитИ запропонований прOект колектив}tоrс договору на 2О2О - 2а22рокиt а
також Правила внутрiшнього трудового розпорядку *й"по"оТ частини л||26
Збройних Сил Украiни.

Вiд iMeHi тру,
Працiвник

Командир
ПФЛКОВНИК

w



ЗАТВЕРДЖЕНО
на зборах трудового колективу
протокол Ns€_ вiд О9,оУ 2020 р.

погоджЕ
Ком
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(

частини А1|26
олег ЗЕНЧЕНКо

2020 року

Пра
внутрlшнього тру

Збройних Сил

1. зАгАльнI пол

1.1. Правила внугрiшнього трудового розпорядку (далi - Правила) розроблено
вiдповiдно до Конституцii УкраiЪи, Кодексу законiв цро црацю Украiни (КЗпП), iнших
нормативно-правовI,ж акгiв, що регулюють трудовi вiдносини.

1.2. Меюю Правил е:

- забезпечення належноТ органiзацii прачi;
- змiцненнятрудовоiдисциплiни;
- створенЕя наJIежних, безпечних та здорових умов працi;
- пiдвищеншt цродуктивностi та ефективностi працi,
- забезпеченнярацiонtlльного використанняробочого часу.

1.3. Правила поширюються на Bcix працiвникiв вiйськовоТ частини А1126
1.4. Керiвництвом вiйськовоТ частини в особi iT командира (далi Командир частини)

створюються органiзацiйнi, економiчнi умови дjIя дотримання працiвниками трудовоТ
дисциплiни, використовуеться меюд переконання, заохоченЕя за добросовiсну працю та iT

високу якiсть. Що порушникiв труловоТ дисциплiни застосовуються заходи дисциплiнарного
стягненнц передбаченi у роздiлi 7 цих Правил.

1.5 Питання, пов'язанi iз застосуванЕям цих Правил вирiшуються Командиром
частини в межах наданих йому прав, а у випадкilх, передбачених законодавством i
Правилами, спiльно або за погодженшIм iз трудовим колективом вiдповiдно до його
повновa)кень.

2. ПОРЯДОК ШРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ I ЗВIЛЬНЕННЯ ПРАЦIВНИКIВ

2.1, Право приймати на робоry працiвникiв згiдно з ПоложеншIм про вiйськову
частину ма€ виключно ii Командир.

2.2. Командир частини призначаеться на посаду та звiльнюеться з посади наказами
вищого командування.

2.3. Командир вiйськовоТ частини укJIадае трудовi договори з працiвникаN{ частини.
2.4. Трудовi договори з працiвниками Товариства укладаються:

- на невизначений строк (безстроковi);
- на визначений строк (cTpoKoBi).

CTpoKoBi трудовi договори з працiвникап{и укладаються у випадках, коли трУдОвi

вiдносини не можугь бути встановленi на новизначений строк з урахуванням хаРаКТеРУ

наступноТ роботи, умов ii виконання або iHTepeciB працiвника (в тому числi i в дозвоЛениХ
законодавством випадках на посадах вiйськовос.lryжбовцiв до ix укомплектуваншt вiдповiДНОТ

штатноТ категорiею особового складу)

,\
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l
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2.5. ПРИ прийнятгi на роботу працiвнику може буги встановлено випробування
вiдповiдно до вимог статей 26-27 КЗпП.

КОнтроль за цроходженням працiвником випробування покJIадаеться на
безпосереднього керiвника (начальника) структурного пiдроздiлу.

Якщо цротягом строку випробуванЕя виrIвлено невiдповiднiсть працiвника роботi, на
яку його прийняm, безпосереднiй керiвник (начальник) працiвника зазнача€ про це в
довiднiй записцi (на iм'я командира частини).

Остаточне рiшення про вiдповiднiсть (невiдповiднiсть) працiвника виконуванiй роботi
приймае командир вiйськовоi частини,

Звiльнення за результатап,Iи випробування оформляеться наквом командира
вiйськовоТ частини (при цьому в наказi i трудовiй книжцi працiвника дасться посилання на
ст. 28 КЗпП).

2.6. Щля оформлення трудовI,D( вiдносин громадяни зобов'язанi надати:
- паспорт;
- тулову кнюкку, оформлену у встановленому порядку (Kpi, осiб, якi

приймаrоться на роботу за сумiсництвом або працевлаштовуються вперше);
- свiдоцтво про загальнообов'язкове державне соцiальне стрtlхуванЕя (за

наявностi);
- довiдку державноi податковоТ сrryжби про присвоення реестрацiйного номера

облiковоi картки платника податкiв (iдентифiкацiйного номеру);
- вiйськовозобов'язанi - вiйськовий квиюк або тимчасове посвiдчення, яке

видаетюя замiсть вiйськового квитка; цризовники - посвiдченtш про приписку до призовноi
дiльниф;

- особи з iнва.гliднiстю - довiдку до акгу огJIяду МСЕК та iндивiдуальну програIчIу

реабiлiтацiТ.
Прийrrяття на роботу без подання зазначених документiв не допускаеться.
2.7 . При прийнятгi на робоry, яка вимагае спецiальних знань, роботодавець мае право

вимагати поданюI диплома або iншого докумекга про здобугу ocBiTy або професiйну
пiдготовку.

2.8. При прийняттi на роботу необхiдно також, вiдповiдно до вимог Закону Украihи
кПро захист персональнIо( даних> вiд 01.0б.2010 }lb 2297-VI, отримати вiд працiвникiв згоду
на обробку ik персональних дашж та у вiдповiднюr випадкчlх зобов'язання про
нерозголошеншI персонаJIьних данш( iнших осiб 

- у порядку визначеному ПоложеншIм про
порядок обробки та захисту персональних даних працiвникiв, затвердженим наказом
командира вiйськовоТ частини.

2.9. У випадках передбачених законодавством також подtlються докуме}fг про стан
здоров'я та iншi документи.

2.10. Прийняття на роботу оформляеться наказом командира вiйськовоТ частини, що
оголошуеться працiвнику пiд пiдпис.

2.11. Пiдставою дJuI виданшI нака:!у е заява про прийнятгя на роботу або трУловиЙ

договiр, укладений у письмовiй формi.
у наказi мають буги зазначенi найменування роботи (посади) вiдповiдно до

Класифiкатора професiй (Щt 003:2010), умови оплати працi (згiдно зi штатним розписом) та

iншi icToTHi умови трудового договору.
2.|2.Трудовий договiр оформляеться у письмовiй формi:

- з особоЮ, яка напоJIягае на укладеннi трудовогО договору у письмовiй формi;
- з неповнолiтньою особою;



3

- з особами, якi беругь у{асть у tромадських та iнших роботах тимчасового
характеру.

2.1З. особи BiKoM до 18 poKiB приймаються на роботу лише пiсля попереднього
медичногО оглядУ i В подt}льшому до досягнення 2| року пiдлягають обов'язковому
медшIному огJuIду (ст. 191 КЗпII).

обов'язковiсть проходженЕя iншими працiвниками попереднього та перiодичного
медичного огJlядУ встановJIюеться законодавством.

2.14. На Bcix працiвникiв, якi працюють понад п'ять днiв, вед)iться трудовi книжки.
Запис про перiод роботи за сумiсницгвом та перiод навчання заносять до ,рудо"оI книжки за
бажанням працiвника на пiдставi його заяви та довiдки з мiсця роботи .u .-рпi.r"цтвом або
мiсця навчання.

працiвникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляеться не пiзнiше
п'яти днiв пiсля прийнятгя на роботу.

2.15. При прийнятгi нароботу обов'язково:
- ОЗНаЙОМлЮюТЬ працiвника з цими Правилами та колективним договором;- роз'яснюють працiвниковi права i обов'язки, ознайомлюють з посадовою

фобочою) iнструкцiею (пiд пiдпис);
- iНфОРмУють працiвника пiд пiдпис про умови працi, наявнi на робочому мiсцi;
- iНСТРУктУють працiвника з технiки безпеки, виробничоТ caHiTapii, гiгiени працi

та протипожежноТ охорони;
- ПОвiдомJuIють працiвника про необхiднiсть збереження службовоi таемницi;
- iНфОрмУють працiвника про цропускний режим в вiйськовоТ частини

2.1б. В ДеНь прийому працiвника на робоry вiйськова частина пода€ до органу
фiСКаЛЬНОТ служби ПовiдомленшI о прийме, факгичнiй допуск працiвника до -факгичноТ
РОбОТИ ЗДiЙснюеться тiльки пiсля отримання вiд органу фiскальноТ служби пiлгвердження
про реестрацiю Повiдомлення в цьому органi.

2.17. Дiю трудового договору може буги tц)ипинено з iнiцiативи працiвника,
РОбОтодавця та з iнших пiдстав, передбачених законодавством УкраiЪи (зокрема, ст.7,28,36,
З8, З9, 40,4l КЗпП), iз обов'язковим дотриманtшм процедури та умов звiльнення, визначених
законодавством.

Працiвник мае право розiрвати трудовiй договiр, укладенiй на невизначенiй строк,
ПОПеРеДиВши про це Командира частини цро це письмово за два тижtUI. У разi, коли зiUIва
пРацiвника про звiльнення з роботи за власним ба:канням зумовлена неможливiстю
ПРОДОВЖУвати робоry з повФкних причин, трудовiЙ договiр повинен буги розiрваниЙ у строк,
який вказуе працiвник.

У разi коли така заява зумовлена невиконанням Командиром частини законодавства
про працю, умов Колеtстивного та тудового договору, працiвник ма€ право розiрвати
трудовiй логовiр у визначенiй ним строк.

Розiрвання трудового договору з iнiцiативи Командира частини може буги проведено
лише за попередньою згодою профспiлкового органу, KpiM випадкiв, передбачених
законодавством.

2.18. У день звiльнення працiвнику видаеться напежно оформлена трудова книжка (iз
записом про звiльнення) i провади:гься повний розрахунок.

Записи про причини звiльнення в трулову книжку вносять у точнiй вiдповiдностi iз

формулюваннJIми чинного законодавства. ,Щнем звiльнення вв€Dка€ться останнiй день роботи.
2.19.Y разi звiльнен}ul з iнiцiативи робоmдавця працiвнику видаеться копiя нак}зу про

звiльнення.
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В iНших випадках звiльнення копiя накшу вида€ться на вимогу працiвника.

3. OCHOBHI ОБОВ,ЯЗКИ IIРАЦIВНИКА ТА КОМАНДИРА IIАСТИНИ

3. 1. Прачiвник зобов'язаний:
3.1.1. Виконувати обов'язки, покладенi на нього трудовим договором, цими

Правилами та iншими законодавчими та нормативними актами.
3.1.2. Виконувати нак.ви, розпорядження та дорг{еннrI роботодавця.
3.1.З. Своечасно прибри на робоче мiсце та почати роботу, перебувати на робочому

мiсцi впродовж робочого часу за винятком перерв на вiдпочинок та харчуванЕя.
З.1.4. Повiдомляти (за можливостi - до початку робочого дня) безпосереднього

керiвника або Командира вiйськовоТ частини цро причини вiдсугностi на роботi письмово,
Засобами телефонного або електронного зв'язку або iншим доступним способом. У разi
недотримання працiвником цiеТ вимоги скJIадаеться акт про вiдсугнiсть працiвника на
робочому мiсцi.

3.1.5. Надавати листок нецрацездатностi керiвнику або головному бухгалтеру у
перший робочий день пiсля тимчасовоТ непрацездатностi.

3.1.6. Повiдомляти керiвницгво протягом трьох робочшr днiв про змiну сiмейного
стану, мiсця проживання, про здобуггя освiти.

3.1.7. Щотримуватися вимог з охорони црацi, технiки безпеки, виробничоТ caHiTapiT,
гiгiени працi та протипожежноi безпеки.

3.1.8. Вживати заходiв для негайного усуненЕя причин та умов, що перешкоджають
або ускJIаднюють HopмajlbHy роботу (простiй, аварiя), i негайно повiдомltяти про це
керiвницгво.

3.1,9.,Щбайливо ставитись до майна вiйськовоТ частини, рацiонально витрачати
матерiали, електроенергiю та iншi матерiальнi ресурси, вживати заходiв щодо запобiгання
шкоди, яка може бути заподiяна вiйськовоТ частини;

3.1.10. Не розголошувати службову та конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдома
пiд час виконання трудових обов'язкiв.

3.1.1l.Уважно ставитися до колег, сприяти створенню позитивного психологiчного
клiмаry в колективi, пiлгримувати доброзичливi вiднФсини з колегами, уникати дiй, якi
зава:кають нормальнiй роботi колег, ображають ik i принижують iхrпо честь i гiднiсть та
порушують роботу вiйськовоТ частини, дотримуватись правил дiлового етикету у взаеминах з
iншим и працiвникам и, контрагентами, вiдвiдувачами.

3.1.12. Щотримуватися чистоти й порядку на робочому мiсцi та на територiТ вiйськовоТ
частини.

3.2. Командир частини зобов'язаний:
3.2.|. Ознайомити працiвпика з цими Правилами та колективним договором,

посадовою фобочою) iнструкцiею.
3.2.2. Забезпечити працiвниковi робоче мiсце та надати роботу за умоваN,Iи трудового

договору.
З.2.З.Забезпечити робоче мiсце вiдповiдними матерiальними та енергетиtIними

ресурсап{и, iнструплеrrгом i приладдям, а працiвника - спецодягом, спецвзуттям та засобами
iндивiдуального захисту вiдповiдно до нормативно-правових aKTiB та колекгЙвного договору.

З.2.4.Органiзовувати своечасне проведення iнструктажу працiвника щодо вимог
охорони працi, протипожежноТ безпеки та iншш< правил безпеки проведонtul робiт.
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3.2.5. Вживати необхiдних заходiв для профiлактики виробничого травматизму,
професiйних та iнших захворювань працiвникiв.

З.2.6.У зв'язку зi шкiдливими умов€li\,rи працi, особливим ii характером у випадках,
передбачених законодавством, вчасно надавати пiльги та компенсацiТ (скорочений робочий
день, додатковi вiдпустки, лiкувально-профiлакгиtlне харчування та iH.)

З.2.7.Видавати заробiтну длату у встановленi законодавством та колективним
договором термiни.

3.2.8. Забезпечувати своечасний ремо}rг обладнанrrя на робочих мiсцях.
3.2. 9. Кокгролювати дотримання працiвниками труловоТ дисциплiни.
3.2.10. Органiзовувати облiк робочого часу i табелповання працiвникiв.
З.2.11.Надавати працiвникам можливостi та створювати умови для пiдвищення ik

квалiфiкацiТ, освiти.
З,2.Т2.,ЩотрIлr,rуватися вимог законодавства про праIцо пiд час вирiшення соцiально-

трудовIо( питань у вiйськовоi частинi.
3,2.\З. Створювати умови для вiдпочинку працiвникiв.

4. ПРАВА ПРАЦIВIIИКА ТА КОМАНДИРА ЧАСТИНИ

4.1. Працiвник мае право:
4.1.1. Вимагати вiд Командцра частини сво€часного забезпеченшI його роботою згiдно

з професiею та квалiфiкацiею вiдповiдно до укJIаденого трудового договору.
4.I.2. На належнi, безпечнi та здоровi р{ови црацi.
4.1.3. Вимагати вiд Командиру частини наданЕя вiдповiдно до чинних норм спецодягу,

спецвзуггя, засобiв iндивiдуального захисту, лiкувально-профiлакгичного харчування тощо.
4.1.4. На заробiтну плату вiдповiдно до укладеного трудового договору.
4.1.5. Звертатися до керiвницгва з пропозицiями щодо полiпшення органiзацiТ працi та

if ефекfивностi.
4.|.6. Оскаржувати дисциплiнарне стягненЕя

законодавством.
4.1,.7 . Користуватись iншими правами, передбаченими законодавством.

4.2. Командир частини ма€ цраво:
4.2.1. Виплагати вiд працiвника до1риманЕя положень цIа>( Правил та вжиВаТи

необхiдншr заходiв щодо гц)итягнення порушникiв труловоi дисциплiни до вiдповiДаЛЬНОСТi.

4.2.2.Вживати вiдповiдних заrодiв дJuI морального та матерiального заохочення За

сумлiнне дотримання вимог цих Правил.

5. РОБОЧИЙ IIAC ТА ЧАС ВЦПОЧИНКУ

5.1. Норма тривалостi робочого часу працiвникiв становить 40 годин на тюкдень -

для працiВникiВ з повниМ робочиМ днем, 20 годин на тиждень - для працiвникiв на 0,5 ставки,

вiдповiдно ло графiкiв чергування - для працiвникiв на посадах сторожовот охорони та
працiвникiв iдальнi.

5.2. У Вiйськовiй частинi встановrпоеться п'ятиденний робочий тшкдень з двома
вихiднимИ дЕямИ - субота та недiля, сторожiв сторожовоТ охорони та працiвЁикiв iдальнi, якi
працюють вiдповiдно до графiкiв чергувань

5.2.1. Згiдно трудового законодавства встановtлти робочий день:
працiвнuкам з повнuм робочuм dнел,t

в порядку, встановленому
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початок роботи - 8.00
закiнчення роботи - 17.00
НаПеРеДОДнi святкових, неробочих i вихiдних днiв закiнчення роботи - 15.45 (ст. 53

КЗпГI)
перерва на харчуванЕя та вiдпочинок - 1 3.00- 1 3.45
працiвнuкам на 0,5 сmавкл,! .
початок - 9 год. 00 хв.
закiнчення - 13 год. 00 хв.
Працiвникам сторожовоТ охорони, якi цраIцоють за графiком
Початок 8 год. 00 хв.
Закiнчення 8 год. 00 хв. наступного днrI.
5.2.2.Для неповнолiтнiх прафвникiв встановлюеться скорочена тривалiсть робочого

часу:

для працiвникiв BiKoM вiд 16 до 18 poKiB - 3б годин на тиждень;
для працiвникiв BiKoM вiд l5 до 1б poKiB - 24 години на тиждень.
Скорочений робочий час може бути встановлено i для iншоТ категорiТ працiвникiв у

випадках, передбачених законодавством.
5.2.3.Облiк вiдпрацьованого робочого часу дJIя розрахунку заробiтноТ плати ведугь у

табелi облiку використання робочого часу.
Вiдсутнiсть працiвника на роботi у фiксований час без поважних причин, вiдхилення

вiд тижневоТ норми робочого часу е порушенням труловоТ дисциплiни i пiдставоIо дJrя
застосування заходiв дисциплiнарного стягнення у порядку, встановленому законодавством.

5.3. Робота не провадиться у святковi днi та днi релiгiйних свят:
1 сiчня - Новий piK;
7 сiчня i 25 грулня - Рiздво Христове;
8 березня - Мiжнародний жiночий день;
1 травня -,Щень працi;
9 травня -,Щень перемоги над нацизмом у Щругiй свiтовiй вiйнi (,Щень Перемоги);
28 червня -,Щень КонстллтуцiТ Украihи;
24 серпня -,Щень Незшlежностi УкраiЪи;
14 жовтня - Щень захисника Украiни;
один день (недiля) - Пасха (Великдень);
один день (недiля) - Трiйця.
Якщо святковий або неробочий день (ст.73 КЗпII) збiгасться з вlо<iдним днем,

вихiдний день переноситься на наступний пiсля святкового або неробочого дtul.
Напередоднi святковI.D( та неробочих днiв тривалiсть робочого дrш скорочуеться на

одну годину. Норма не поширюсться на працiвникiв, дJIя яких законодавством встановлено
скорочену тривалiсть робочого часу, та працiвникiв, якi праIцоють на умовах неповного

робочого часу.
5.4. У разi перенесен}u{ робочих днiв вiдповiдно до рекомендацiй Кабiнету MiHicTpiB

УкраiЪи та ст.67 КЗпII робота провадиться за змiненим графiком.

,Щень, роботу з якого перенесено, може припадати на перiод вiдпустки або тимчаСОвОТ

непрацездатностi. Якщо цей перiод закiнчуеться до робочоi суботи, працiвник ВихОДигЬ на

роботу в суботу на загаJIьних пiдставах, вiдповiдно до змiненого графiка РОбОТИ.
Якщо нового працiвника прийнято пiсля дня, роботу з якого перенесенО, аJIе ДО

робочоТ суботи, BiH також виходить на роботу в суботу за змiненим графiком.
5.5. Робота у вихiднi днi забороняеться, KpiM випадкiв, передбачених Ст.71 КЗПП.
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Робота у вихiднИй денЬ компенсуеться за згодою cTopiH: наданrшм iншого дня
вiдпочинку або у грошовiй формi у подвiйному розмiрi (ст.72КЗпП).

Iнший день вiдпочинку працiвник мае використати протягом двох тшкнiв пiсля дати
роботи у вихiдний (святковий, неробочий) день. ,щень вiдпъчинку може буги використано
пiзнiше у разi хвороби працiвника, перебування його у вiдпустцi, вiдрядже""i,ощо.

5.б. Направлення працiвникiв у вiдрядженrrя здiйснюеться на пiдставi постанови
КабiнетУ MiHicTpiB УкраiЪИ Ns98 вiд 02 люmго 20l1 року та за письмовим нака:}ом Керiвника
Установи.

Працiвник може не виходити на роботУ У День вибуггя у вiдрядженнJI за домовленiстю
з безпосереднiм керiвником, а т€кож якщо транспорт вiдправляеться до 14:00.

працiвник може не виходити на роботу У день прибугтя з вiдрядження за
ДОМОВЛеНiСТЮ З безпосереднiм керiвником) а також якщо транспорт прибувае пiсля 1 1:00.

5.7. За домовленiстю з роботодавцем працiвнику може буги встановлено неповний
робочий час (неповний робочий день, неповний робочий тиждень або поеднання неповного
робочого тижня з неповним робочим днем) з оплатою Црацi пропорчiйною вiдпрацьованому
часу (ст.56 КЗпП).

5.8. За НеОбхiдностi окремим працiвникам може буги встановлений iндивiдуальний
режим робочого часу.

5.9. За HMBHocTi умов, передбачених ч.З ст.32 КЗпП, роботодавець може змiнювати
режим роботи' встановлювати або скасовувати неповний робочий час, попередивши цро це
працiвникiв не пiзнiше нiж за два мiсяцi.

5.10. ПРОтягом робочого часу працiвники зобов'язанi виконувати роботу, обумовлену
ТРУДОВИМ Договором. За необхiдностi тимчасово вiдлучи,гися з робочого мiсця з питань
СЛУЖбОВОТ необхiдностi або з особистих поважних причин працiвник мае попередньо
погодити свою вiдсугнiсть iз безпосереднiм керiвником.

5.11. ЗшученшI працiвникiв до надурочнlос робiт, роботи у вихiднi, святковi та
НеРОбОЧi днi здiЙснюеться у порядку, встановленому законодавством та пiдлягае компенсацiТ
(ст.72,107 КЗпП).

5.12. Працiвники мають право на вiдпустки, передбаченi законодавством та
колекгивним договором.

5.13. Графiк вiдпусток скjIадають щороку до 30 црудня на наступний piK i доводять до
вiдома кожного працiвника пiд пiдпис.

Якщо працiвник, оформлений за суплiсницгвом, бажае отримати щорiчну вiдпустку
ОДНОЧасно з вiдпусткою за основним мiсцем роботи, BiH мае до 15 грудня подати до
Керiвника Установи довiдку з основного мiсця роботи з iнформацiею про те, на який перiод
запланована вiдпустка за основним мiсцем роботи.

Сумiсники державних (комунальних) органiзацiй мають надавати TaKi довiдки
обов'язково.

5.14. Про дату початку вiдпустки працiвника повiдомJuIють письмово не пiзнiше нiж
за два тижнi до встановленого графiком TepMiHy.

Якщо у графiку вiдпусток не зазначено конкретну дату початку вiдпустки, то не
пiзнiше нiж за мiсяць до строку, передбаченого графiком вiдпусток, роботодавець письмово
повiдомляе працiвника про заплановану вiдгryстку i пропонуе протягом 10 ка.пендарних днiв з

дlя отримання повiдомлення подати зtлrlву про наданшt вiдпустки iз зазначенням конIФетного
TepMiHy. У разi ненаданнrI цiеТ заяви роботодавець мае право самостiйно визначити дату
початку вiдпустки у межах сlроку, передбаченого графiком вiдпусток.
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б. зАохочЕння зА усшхи в роБотI

б.1. За сумлiнне виконаннJI обов'язкiв, встановлених трудовим договором, iнiцiативу,
тривалу i бездоганну роботу, значнi трудовi досягненrш, до святкових та iнших дат
застосовуються TaKi заходи заохочення:

- оголошеншI подяки;.
- видача премiТ;
- нагородженrrя цiнним подарунком;

Порядок застосування заходiв заохоченшI реryлюеться ПоложенЕям про премiювання
працiвникiв, Положенням про виплату доплат та надбавок стимулюючого харакгеру,
погодженими з профспiлкою вiйськовоТ частини та затвердженими командиром вiйськовоТ
частини.

6.2. Командир частини видае наказ про заохочення працiвника i доводить його до
вiдома працiвника i трудового колективу.

Вiдомостi про заохоченtul заносяться до трудовоТ книжки працiвника.

7. ВЦПОВЦАЛЬНIСТЪ ПРАЦIВНИКIВ ЗА
ДИСЦИПЛIНИ

ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОТ

7.1. За порушення трудовоТ дисциплiни може буги застосовано один iз таких заходiв
стягнення:

догана;
- звiльнення.

7.2. ЗвiльненЕя як дисциплiнарне стягнення може бути застосоване за TaKi цорушення:
- систематичне невиконаншI працiвником без пова:кних причин обов'яЗКiв,

покладених на нього трудовим договором або цими Правилами, якщо до працiвника ранiше
вже застосовувалися заходи дисциплiнарного стягненIш (п. 3 ст. 40 КЗпП);

- прогул (у т.ч.вiдсугнiсть нароботi бiльше трьох годин протягом робочого дня
без поважних приtIин, п.4 ст.40 КЗпЦ;

- поява на роботi в нетверезому cTaHi, у cTaHi наркотиtIного або токсичного
сп'янiння (п. 7 ст. 40 КЗпП).

За iншi порушенrш трудовоТ дисциплiни застосовуеться догана.
7.3. При визначеннi виду дисциплiнарного стягненIu роботодавець враховуе ступiнь

тяжкостi вчиненого проступку i заподiяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок,
i попередню роботу прафвника.

7.4. Перед застосуванням дисциплiнарного стягнення вiд працiвника вимагаеться
письмове поясненнrI проступку. Вiдмова працiвника надати таке поясненЕя не е перешкодою

дJIя застоСуваннЯ стягнен}я. Про вiдмову надати роз?яснення складасться акт за пiдписом
безпосереДнього керiвника (начальника), працiвника адмiнiстративноi частини та одного зi
членiв трудового колективу.

7.5. ,щисциплiнарне стягнен}ш застосовуеться роботодавцем безпосередньо за

виrIвленням проступку, але не пiзнiше одного мiсяця з дня його виявлення, не враховуючи

часу звiль"е""" працiвника вiд роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю або

перебування його у вiдгryстцi.
Щисциплiнарне стягнення не може бри накладене пiзнiше шести мiсяцiв iз дrrя

вчиненЕя проступку.
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7.6. Дисциплiнарне стягнення оголошуеться у наказi i повiдомJlя€ться праuiвнику пiл

пiдпис.
7.7. Якщо гIротягом року з дUI накJIадання дисциплiнарного стягнення працlвника не

буле пiлЛано новоМУ дисципЛiнарномУ стягненню, то BiH ввtDкаеться таким, що не мав

дисциплiнарного стягнення.
ЯкщЪ працiвник не допустив нового порушення трудовоТ дисциплiНи i дО того Ж

проявиВ себе яК сумлiнниЙ фцiвник, то стягненtи може буги зняте до кiнця року (на

пiдставi доповiдноТ записки безпосерелнього керiвника (начальника).

7.8. Протягом строку дiТ дисциплiнарного стягненшI заходи заохочення, перелlчен1 в

роздiлi О ц"" Правил, Ъо Ърацi"ника не застосовують. ПремiТ за мiсяць, квартаJI, piK що

пов'язанi з виконано 
"rроЪ"ш{их 

завдань та функцiй згiдно ст,2 Закону УщраiЪи кПро

оплату працi) вiд 24.0з.1995 Nь108/95-ВР не е заходом заохоченшI, а вiДНОСЯТЬСЯ ДО

додйо"оТ заробiтноТ плати, виплата цш< премiй регуJIюеться Положенн,ш про премiювання

та Колекгивним договором.

Представник трудового колективу

Тарас ДОНЕЦЬ

вiйськовоi частини А1 12б
працiвник ЗСУ

r--
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В цъOму коýективнOму дOговорi Еронумероваýо,
fipcliiнypoвaнo та скрiш;rено г*рб8воIо riеч&тк*ю вiйсъковоТ
частиЕи А1126 j"q аИаlг , r* _Ёеlrеrь_\ аркушiв"

-0-_-Т_Засту,пншк начаJlьника фiнанс_орO-еконсмiчноТ слу;кби
вiйсъковоТ частрtнiт А1 12ii
старlrrий лейтенант ,/.ry' Роман KAITYCTiH


