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I. Зягдльяi положення

1, Цей колепrвяий договiр ушадеяий на ocвoвi чи
УкраiЪи. прийштих сторонами зобов!язавь з метою регулюваявя трулових i
соцiмьяо_економiчпих вiднослв та узгодження itsrepeciB лрацiввиkiв

2, Доювiр уOаденяй Miж адмiвiстацi.ю школи в особi директора
МiцLука Степаяа Дмитовича i трудовим колективом. який лредставля€
iнтереси працiвни KiB слор иввоi ш коли,

j, цей колеmивяий договiр укладений на 20:] 20]б рки i його дiя
поширюt lься нJ B(ix прs liвн,lr,в.llор,ивноi шlол|

Колепивнiй ,lоlоыD бсоilа, чи,llliс о лDпl{,ом сlп^[) tsа ркий йоlоJ уr rалено або може бJ lи пепе,лян} lи; t !оlоп.lорlн,
5, Змiни iдоповвенвядо колеmи ввого доловору лротяIом строку його дii

можуть вноситись згодою сторiл з наступяим
затверджеяяям ]:\ яа зборах трудовою коJек]иву та оФормлюються у виглядi

Доlоаор), я(i н( lо,jг.r)юlD !voв вL,ано&ленучи ,lим

лiдпорядif ваяня чи!вiсть
ст,9 З8ону Украiяи (Про

7.якщо flа протязi дii Доювору законодавством ykpaiвn будть
вrтаяшеяi кращi умовп праФ, полiпшевi соцiально_економiчsi умов,. яiж
п€редбsчевi ц,м Дого.орм. то дiють норми, передбачевi ч,яяим

8, Цей Доmвiр схвапея,й загальяпми зборыи тудового колеmву
Нововол!вськоi ДIОСш нововол,яськоi Micbкoi рад, Волинськоi областi
2] грудяя 202 l року. протокол N, 4 та ]гiдно з ix рiшеЕяrм набува€ чинносгi з
часу йою пiдпrсшвя представяиками c?oPiн i дiс до уUадавяя яового.

9, Переговори цодо укпадавня Hoвoro Долоюру на яасryлний TePMiH
почина]оться не лiзнiш як ]а 2 viсяцi до rакiнчення стrюку дii колепивноло

l0, Адмiнiстрацiя i трудовrй колепив юбов'язуоться здiйснювап
сисrcматичн!й двосторовнiй коятроль за викояаяням Договору i розглrдати
цiпитанш яаслiльяих засiданнях один раз !apiк,

Il. Здбезп€чення 1tйиятостi прдцiвникiв

Аdв i н ic пр о цiа з об м' rзу йь в :
L Рitленш пр змiви в орIанiзацii дiяльfiостi слорт!ввоi школв,

реорвяiзацiю або лi@iдацiю, скорочеявя чисФьвосii робочих мiсць або
mату працiвниdв. приЙмап лrше пiсш полоIЕдвюго пЕюведеяня

6, При лiквйацii ycтalroви або переходу в iнlле
Доmвору зберiгасться у вitиов;дяостi до положе!я,
кФ€ктявяi доmвор! та уrcдD.



переюворiв (коясультацiй) з тудовим яе лiзяiUJе як за Ф,мiсяцi до здiйсяенш цих заходiв (Ф,49 G) кзлп Украilsл).
2, У pa?i яеобпдностi m на лiдсmвi п, l ст,40 кЗпп УктоiЪи

, 2.1, Здiйснюваfl вивйьнеш працiвяихiв лиlле пiс,л; викорясlшня
yclx моюfiвосrcй забе]лечення 1ц робоr olo на iяшо\{у робочому vic;i,

2,2. надаватt працiвяякы з дм поперед|(€мя ]i про звiльненн,
вiльний час (2 години' на тиждень в межаi робочою час) дJlя пошуку Hoвoi

. 2,3. не доrIускати екояомiчно нейФунтоваяоm скорочеяня роfuчихмlсць та uлатних одинrць. У разi об'€кrrвяоi небхiдноФi скорочення
чrсельяостi л€дагогiчних працiвяикiв, прводrти його пiсля закiячеян,

. 
2,4_ Працiвним, якi вивiльяяються з устшови у зв'язку зi змiвами в

орmя'здцп працl! що пов'язаяо зi скорчевбм чисельностi прцiвникiв.
виплачуmт, вихйЕу доломоrу в розмiрi оередньомiсячtого *р"si.*]. 

"*пер€дбшеЕо ст.44 КЗпП УкраiЪи,
2,5. Працiвяик,@й вивiльнеЕий у зв'язку зi скорочеяяям ч!сельнфтi

шагу лрацiвникi.. лроlягоv одною року ма прво на лрацевлшryваян, у
разi прийнrтIя н. роботу пралiвник|в анмогiчноi ьталiфiвцii iФ,42 (, J К3пП

ТрrОо. uй холф u. 1об о.'ву.Dr ь с, :

, ], Ве(тИ роrяс,lювdьн} робоп r лиlмь грудових прав в
соцlального зеvсту вивiпьяених лрацiвникtв,

4. дащIи зmд} на вивiльненш лише пiсля використаtня Bcix
яожливост€й шя бер€жеяня трудовж вiдносия, Вtкорисговуватll яад {е
закояодав.твом л€р€важн€ право на збер€ження робопi окремим катеmрiям

III. Вt робнячi тr трудовi вйноспни

_ l. Трудовi вiдно.ивл Miж адмiяiсФацiею в праiвникам,
Нововол,нськоi ДЮСШ р€rулюються КЗпП УкраТнI] та iвшими
законодавчими апами про пlвцю.

2. Працiвяикs НововолияськоiДЮСШ зобов'язуоться:

_ 2,1- У cвoiт дiяльffостi кер)4атrсь чиliнrм закояодавством УкFsiви.
Положеняям, про ДЮСШ, правшамfi вяутiшвфФ трудового розпорядку.посэдов!ми iнсФукцiям! та iflшими яорматиш!ми
комллепацii Нововол инс bкoi ДЮС Ш,

. , . 2,2. c}amiнHo виконуват, cBoi пфадовi обов.язки, проямяти
iвiцiаOву i ворчi здiбностi, постiйно пiдвицlувати проЦч"iЛ"у **,ifr;."цii ,"
удоскояалюмти орвнЬацiю працi,



2.З, Дотримуватись трудоюi дясцrплiни. правил вFутрiшяьою
тудовою розпорядiа. вимог з охоряи працi. техяiки безпеки та
пртилохехноi безпеки,

: а, Бережливо сtзвиlи(ь еьоьочно i ра!iонJ.льно
виlрачаtи еlептоенер:ю .d !alepiMbHi pec)p(n

: 5 Дотриv) Bal ися еlиrи поведlнки la високоi кулы)ри спiль] ваiня
:.б. Створюватл та зберiгатл спр,ятлйву атмосферу в колективi,

З, АПrаiнiспрацiя Jобов'лзуспьсr:
].l. Забезпечити стабiльву роботу та ефеiтивну дiяпьнiсть ДОСШ

зи\о'1ячи , Факrичних обсяlIв фlнанс)вачня la PaUloHMbнolo викори!вння

З,2, Неухильяо дотимуватись закояодавсгва лр

],]. Створювати лля працiвв,кiв ДЮСШ умови. необхiднi для
виконання поlадовиr oбoв'qýiB. лiJв|_енtsq профrlивьос,i lpaul,

t,4 ']лiй(нювd]и ]ахоли, спрячованi нd 1мiLrенtsя lр)доюi
]исuиплiни, ооlрпмаiня Bclaнoмeнolo ревиv) працi l вl.Dпочиtsк)

З,5, Забезпеч,ти в,могй охорояи прачi. технiки безпеки. caHiтapij.
гiлi€ял працi та протипожежноi бе]пеки.

],6, Забезпечпти (при ямввФтi фiнаясових можJлюстей) пiдвиценвя
хвалiфiкацii педагогiчвrх працiввйкiв школи ва базi лровiдних iнстяr]тiв ]

фilичноi r)льlури la слорг), чв leviPвpax i ш пхом crмoocBiIи,
] 7 Проюлиlи оlнайоvlечня працiвникd, при прийняlI' иоlо на

роботу. r iвстукцiсю щодо посадовях обов'язкiв (пiд пiдпис]. умовами працi
m пiльгамff якпrо TaKi €

1 я, Виплач) вd, и ]аробi l rv l ла,) лва раlи на мi!яUь,
З,9. Дирепор несе вiдповiдальвiсть ra яевяплачеву заробiIну лпату,

Iv. Робочпй чsс i його використsння. Час вiдпочfifiку
1, При регrлюванвi робочого часу сторни виходять з того. що для

лрацiвникiв НДЮСШ встаsошюФься шестлдевний робочий тиждеяь з одяиNl
вихiд!им днем _ недiля. а теверiв-ви к]rадачiв вiдповiдяодо тарfiФiкацii,

], Тривмiсть робочого часу для працiвяпкiв ставовить ,10 годйн на
ти*день (ст,50 кзпП Ухраiяи),

Час початку iзакiячевяя роботи. перерм па обiд, а саме:
-Uоведiлок четвер з 09,00 до 17 год,00 хв,i
_п'ятяиця з 09.00 до lб год.00 xвi
субота з 09.00 до Iб год 00 xвi

, перерва для вiдпочивку i харчуваяня з l] 00 до l4 год, 00 хв,

Д' тренерiв-вrкладачiв граФiк згiдво затвердженого розшsд!
яавчшьво-треяушьвих заяять,



З. Ншер€додЕi яербочrх двiв трtвэлiсгь рботп
процiвяякiв скорочуФся нs одrу mд!ffу (ст,7З КЗпП Украiяt).

4, Ъ зюдою з працiвяиком в.таяовити для яюю яеповв!й рбочий
че (день, тиждевь), гЕ}чкий аафiк роботи на }aloж, в!звзч€ному
захояодавством Украiни, У разi запроваджеяш робочою дня, тижня, межа

нш€ 4 годин яа деяь дбо 20 годия на тиждень,
5, fuя тр€нерiв-вямадачiв в.таноRпюетrcя шестrденний рбочrй

тгl(день з одяим впiдяим днем,
Час початку i закiячення навчальяGlреяувальних заяять в групд

вначаФюя розшадом за!ять. яшЙ затвэрджус.ься д!рекюрм }rДОСШ-
fuя окремп тЁяер;в-вл(ладачiв мохе б}т передбаченfiй iнший

рсжпм робсгg, вклочючв впiдffиЙ деtь. що об},r!tоело8ься розмадом

6, Працiвникам на,&оlься чJорiчн] та додагковi вiдлустки вiдповiляо
до чия!оrc зцо!одаий та затвердrr(еного граф;ку вiдпусток, При складавяi
rрдФiку вiдпуФк урцов)Фться iнтереси устапови (школ!), фо6!стi iнT€pe.!
процiвникiв та мошифстi для ix вiдпочи!(у.

7, Щорiчна фновна BiJrтyclKa нада.ть.я лраUiвнякаv тишiстю не

!rенше 24 калеядарних днiв, а iнвалiдш першоi та другоi групв - З0
шевдаряих днiв, тетьоi 26 календýрЕих днiв (заItон yKpaiни (Про

8. Встаноып працiвяпкш. якi макпь ненормовшtrй робочий день
додаткову вiдпустку згiдно HaKary MiHicrcPclBa прашi та coui!.Tbнoi лолilики
ж 7 вiд l 0, l 0. l 997 /йаайок л9 /l,

9, Надат' право на щорiчry додаftову вiдпусгку за Фобливий
хараrrcр працI працiвникаv, посади яких входrть до перФiý посад ]гlдчо
спllску затвердженого постановою Кабiяег/ Milicтpiв yкpaiнп вiд l З,05,200З

JE 679 <Пр нову редакцiю додаткiв l i 2) до пФтмови Кабiясry MiBicIтiB
yxPsiвt вiд I7,11.1997Ns 1290 ооаайох м 2).

I0, Надавs,и шорiчнi оплачуванi вiдпусlки праUiвникам спорlивноi
lчкол, з.iд]о г!афiку, якlй затверджу(:гься диреюром за поrодженвям з

прФкомом не пiзяiше 05 сiчш лоточвоm року.
ll.За рilленням диреmора працiвЕик може б}т! вiдсlикавий iз

щорiчноi або додатковоi вiдпустки лише за зrодою працiвника згiдно ЗахоЕу
Украiвя (Пр вiдпускD (ч,З cT,I2),

] 2, ЩорiчЕу вiдlустку. яа проханм прqцiвника, може 6)т, лодiлено на
часвяи буд!-якоi Iришостi за умовfi. що основва безперервяа ii часгпва
сmновпт!м€ не меяше 14 кдеsдsрпикдяiв.

l], Н€вякорrставу часпяу tцорiчноi вiдггустки ма€ 6}ти яадано

працiвнику до кiнця робочого рrY, ше яе пiзЕiше l 2 мiсяцiв пiсля закiнчен ня

робочоm року, за якиЙ надасться в;.iпустка,



14, За бажаншм працiвника (при яаrвtо.тi Komiв) част!яа щорiчяоi
вiдпустм може замiнюватися грошовою компеяслli€ю, При цьому тивалiсть
надаяоi щорiч!оi та додатковгх вiдпусток яе повияна буш менша яiж 24

15, Заборон,пш ненмаяш |llор;чних вiдrryсток повноi т!ишостi
протяmм двох pokiв пiдряд. в також ненадаtяя iх протяюм робочоm рою/
особдм BiKoM до I 8 poкiв та працiвникам, якi мшоть право Еа цорiчнi додатковi
вiдпустки за rюбот/ iз шкiдlивllми i вмкими умовам! чи з особливям

16, жiнцi. я@ працюс i ма€ двох i бiльше дiтей BiKoM до 15 PoKiB,
дятину iявапiда, або яка усляовrла дитrяу. од!нокiй Maтepi. батьку, якиЙ
Bllxoвy€ дmияу без Maтepi (у тому числi й у Psi тивалого п€ребувалня Maтepi
в лiкувальному закладi). а тд{ох особi, яка взrла пiд опiку, яадастьс, щорiчва
доlвтком оплачуваяа вiдпуФка тривалiстю l0 календаряих днiв без
урахущяя святковtх i неробочях днiв (ст,73 кЗпП Украiъи), За наявност;
декjлшох пj.Oсв для нмання ц(i вiдл)сlки ii ]sгмьна гривдlсIь не може
перевицryвап I7 калевдаряих днiв.

l7. Вiдпустка беr збережеям заробiтяо'i плати, за бмФяям
працiвнrкз" надаетю, в обов'язкоюму порядlq:

l7.1,Maт€pi або батьковi,,кий впховус дireй без Maтepi (в т,ч, й у разi
тривалого пФебуйяня матер; в л;кувальвому зз&падi), шо ма€ двох i бiльше
дiтей BiKoM до 15 poKiв або дитину_iншiда тривмiсm до 14 капендарних

l 7.2, Чоловiковi, др)хяна якоrc пербува€ у пiсляполоroвiй вiдлустцi -
тивалiсю до l 4 калевдарних днiв,

l7,]-MaTePi або iHцl,M Фобам. зазначен,м у частинi ст, l8 ъ частинi t
сг.I9 Закону Украiни (Про вiдпусгкD. у влпадку] якщо дитина поФебу.
домашаьог0 догляду - тривалiсml вязначеною в медичяому висЕовiуl але при
}ToBi досягнення дrmною не бiльtll€ як шеФрiчног0 в;ý. а в psi якU]о
штиlа хвора на цукровий fiабФ I тигry (iнсулiяо@ежвий) ве бйьше як до
досяпевня дитrяою ruiстнлдцят!рiчного BiKy,

] 7.4, Особам, якi одрркукгься - Iришiстю до l 0 кdеядарних днiв,
l7.5,Пеяс;онерам за BiKoM та iявдiдам III Фул, - трпвапiстю до ]0

календаряих двiв щорiчво-
l7,6,Працiвникш у раз;смертi рiдяих ло i?oвi або по шлюбу:чФовiка

{др}хин,), батькiв (вiтчима. ма$.(и), дит,яt (паспнка] падчерк,), братiв,
сест€р - тrвалiстю 7 календарнп двiв без урuуваяяя часу небхiдяого для
проi'зду до MicIц вазад] iяших рiдних трrшiстю до з
хмендарних днiв беr у?аrумння часу необхiдного мя проiiд} lo мiсця

l 7,7, Працiвнr(ам для догляду за хворим рiдяим по Kpoвi або шюбу,

'кяЙ 
зв вясяо!ком медвчяого эаш4ф/ потебуе постiйвого сmроffяюrc



догляду тявалiстю. визначеною у медичному вrсяовF/, ше ве бiлъше З0

l7 8,Працiвникам дл змршенш санаторно-к}?ортного лiкумння .

тр!взлiстю, визначе!ою у медичяому ввсвовку,
l7,о,прrUiвникш, допучrениv до кт)пнп iспитiв ) виuri яавча,lьнi

заклади тивалiс"по до l 5 календарних днiв без шмувавм часу веобfiдною
для проi'lцу до мiсцезffаходже!ш закплду та назад,

l7,10,Прsцiвникаv. .0оrryчrеним до сшадлня mупних iспитiв в
аспiрнт)ру з вiдривом або 6€з вiдр!ву вiд п€даюгiчноi рботlr в спортивнiй
школi, а тцож працiвяикш, якi яавчфтюя без вiдриву вiд навчальяG
треFувшьяоm прцесу в аспiравтурi , до I 5 кцендарнях дяiв без яахування
чеу в€обхiдяого для прiЪду до мiсцезн ош@яш зашаду та назад.

17, t l ,Прsц;вникам, якi вавчаються в епiршт}?i без вiдрrву вiд
педагогiчноi роботи в спортивнiй школi. протягом чfiвертого року яавчзш
надасгься за ii бажанням одйя вiльний вiд роботи деяь на тиждевь без
зберехеЕш зарбiтвоi плsти,

17,12, Працiввикам, якi яе вrкорпстци за попередяiм мiецем роботи
щорiчяу основну та додатковi вiдпустки повяiсm або чrcткою i одержмя за

них грошову компенсацiю гривмiсло 24 ка,rендарнич днiв у перший рiA

робоlи у спорlивнiй шrолi до яасlаняя шесlимiся{ноютерviн} беrперервноi

17,13. Працiвяиквм, дiтя яких у вiцi до l8 PoKiB вступають до
паэчальних закладiв. рзташованих в iншiй мiсцевостi трпвалiстю 12

хаJ|ендарних днiв без )тахування часу необхiдног0 для проiзду до
мiсцезяаходження за(ладу та назад, За яаявяостi двох або бiльше дiтей
1азначеяоlо Biý laxa вiдл)сr в наддfl к, окЁvо для супрво!){€ння кожноi

17,14. ВiдIryстка без збеr,ехення зарбiтяоi платп за згодою cmpiн
надасться прачiвяику за сiмейними об(тавинами 1а,} iнших причин на lepviH.
обумовленrй уmдою мiж працiвняком та 4дмiнiстрацi€ю. але не бiльtце 15

кмевдарвих дiв яа pik,
17.15, У рзi звйьвевяя пра!riвяика, йому виплвчусгься фоlлова

компенсацiя ]а B.i яевикористаяi яим днi цlорiчноi вйп}сftи. а lакож
додатковi дяi вiдпустш прsцiвяикы, якi мають дiтей до l 5 rюKiB.

l8, Надмtи прsliвникФ додаков) ошачуван) вirпу(тку за
освовним мiсцем рботи, за зшюю прлliвяика:

- на в€сiлш - З дяii
- яа в€сЙп сфТх дitй - ] дяi;
- прt !ардr<еяяi дrтивя l девь;
. одвому з батькiв. дiти яких iф.тb в перший Uас - ) перший леяь

- cмepтi членiв родини 3дяi-



19, Тренерш вякладачам та iвшrм працiввя@м, якi працюють за
сумiсництвом. якцlо вояи не задiяsi в оздоровчо_спортивнrх таборц
(яавчально-треЕувальffих збора-\) чи iнцlих заходах слортивяоi школи з 0l
червня яа.оаФьс, основна 1а лодатItова вiдл)сlка лiдно вйлрацьомною час)
та вИлустка без збережеяня заробiтноi ллат, ло З l серлш поточяого роIсy,

v. Нормувдння тr оплtта прlцi

l, Для нормуваян, праUi працiвникiв використовуоться нормативнi
доryаенти 1оплати пралi. шо дiюlь } сферiфilично] купьт}?и iспорry

2, Заробiтна плата працiвяикам ДЮСШ встановлю.ткя у вигл,дi
посадових окладiв (стлок зарбiтноi плати) вiдловiдно займаяоi посадr
,1ла l Hol о роrпису та тар фiкацiiтрнерjв_виклазачiв,

З. Виплачумт, зарбiпrу плflу за мiсц€м роботIl гр
УкраТни 15 i ЗI ч!Фа кожяого мiсяtи, а у випадry. якщо деяь виплат!
ирбiтноi плаlи збilаfrь.я з вихi.Oним бо свя lковиv дяеч, наперtдоднi Uього

4. Мiнiмальва зарбiтна плата ffе може 6)т н!ке мiв;мальяою
рiвня. встаяоменогочияним uконодавсlвом Украiни,

5. Надавати мsтерiшьяу допомоry працiвяикм яв оздорошеявя од!я
раз на piк - в cwi яе бiльIlJе нiж посцдоввй ошад (ставка заробiтяоi плати,

6 Зберilаlи ls працiвником, який знцодrc ) вiдрядженнi.
rapбiTHy ша гу l пф.Jовий ок,lад t я ка . на моченr вiдрrлження

7. Устдовлювап{ fiqдбФк! працiвЁrкам ДЮСШ|
7-LЗа вис.тугу poKiв (при HarBHocTi вiдповiдяою сrйу роботи) у

розмiрi до з0 вiдсоткiв пос4довою оuа,ry (ставки зарбiтноi платя, тарифfiоi

7.2,Зд посесне зшяя _ <Засл)*еяий працiвник фiзячноi культур! i
споргу Украiяи), у рзмiрi 20 вiдсотdв посадового омаду (сЕвк, заробiшоi
ллати. тар!фяоi ставки). яаказ Мidстерсгва молодi та спорту УкраiЪи N9 2097
вiд2З,09,2005,

7.З.За спорт!внi звання <Заслркен!й треяер,, <Засл}хений майстФ
спортуD у розмiрi 20 вЙсоткiв лФддового оклад,. (Майстер спорry УкраiЪ,
мiшародного кпасу - 15 вiдсоткiв, (Майстер спорry УкраiЪи) - l0 вiдсоткiв
пфадошю оrлqду (стшк! зарбiтноi ллап, тар,Фвоi Фавкя), ваказ
МiliстерФва молодi Е споргу УкраiЪ, N, 2097 вiд 2З,09.2005,

7-4,У рзмiрi до 50 вiдсоткiп послдоюrc ошаду (ставкп зарбiтно'i
шати, mрхФноi св@):

_ за влсокi дфяшеllня у fiрацi;
_ за смаднiФь i яшружеfiiсты
- за виконаш осбilиво юкjfiвоi робот, (ва строк ij виконання).



8. УсЕяовrти доплат, працiввикш:
8.1, Ъ викорисйяня в роботi дезiнфiкrочих засобiв, приб,ршш

Tyarfiiв у розмiрi l0 вiдсФкiв посадоюго окладу (ставки заробiтяоi шат!.
тарифвоi ставки). згйяо ваказу Мitiст€рства молодi та спорту Украi.яи ]ф 2097
вiд 2],09,2005 iз змiЕам, m доловвеннями,

8.2,У рзмiрi до 50 вiдсоткiв лосадовоr0 окллду (сtавки зарбiтноi
плати, тариФноi сглки):

_ и викон,ння обов'я,кiв tимчФю вiдсутнiх лрацiвник;в:
- за сумiщ€ння прфсiй (лосад);
_ за рФширеЕяя зояи йФуювумяня або збiльцlення йсяrу

9, Виплачувати дир€mоруj заступяикN дlrректора з осяовноm виду
дiяльностi, трнерам_вимадачам, iнстукторам_меmд,ст.м (при Ha,BBфTi
коштiв) цорiчну гроlлову в,нагороду по лiдс)тках роботи за piк за с}нлiнну
прачю. зрФкове викон4ня службовп обов'я}хiв - ) po,}Mipi оо одною
посадового окладу] стФки ]арбiтtоТ плати,

Io,Пiдвтшý,йп заробiтflу плату тренерам_виuддачам. якi займфъ
посаду сmршоm тенерд на l5 BiдLolKjB беr }?d}шня iяших пiдвиUrень
(ставки зарбiтяоi шатr. тариФяоi ставки), згiдво яаказу MifiicrepcтBa молодi
та спорry Украiя! Ns 209? вiд23,09,2005 iз змiнами та доповнен}tями,

I l,Пj!виU{,вги rафбim) пlаryтреяерФ викла_Oачам. якi праUюють
t групаяи спеuiшьноi базово1 пi!го|овки 1а тупами пiшdовки !о вишв
дФяпень у po]Mipi l5 вiдсокiв, бе] урd)вань iнUlих лiдвицень, посадоюrc
омадi (ставки заробiтвоi платя. тар,Фноi ставк!), згiдно накsу MiHicTepcTBa
молодiп спорD Украiни,v9 20О7 в|д :] 0О,2005 i! iчlнами la доповненнями

l2,Премiюваняя працiвникiв здiйсtпосъся вiдповiдяо до iх
особисmm вкладу в игальнi результати роботя, а також до держашп,
професiйних свят. ювiлейних дат (50, 55, 60 poKiв) при ямв!остi коlлтiв та
eKoвoмii Фояду оплати працi,

(ёоOапkч М 3, М 1fuМ 5)

vI. oxopoнr працl

А dц i н ic пФ4 цiя з обо в', зу й ьсл :
|,Ъбеlпечп Фчодiв цодо

забезпечення нор!аtивiв Iехнiки бе,}пехи серед праUюючих. liгi.ни nIвlli
(rBopeнш безлечних i нешriдливич }мов працi. пiдвишlенш iсн)фчого рjвня
охороня працi. шобimняя випадкiв виробн,чою тавмат!зму, прфесiйною
зцворюванш, амрiЙ i пожеж (ЙЙпок М б).

2,вяести в лосадовi iяструкцii вiдповiдапьнiсть посадових осiб за стш
охоряи працi (розпорядкевяя ОДА вiд l L08,1997,}rs475),

] Ъбеtпечиrи ефепивне ф)нкцiоцвання boмicii] о\оронfi пра!i,
|J



4. Проводrти цорiчяо до З0 Фудtи аямiз виеобничою в
слортrвноФ траэмапзму. Розр6!т, коякрФнi заходи щодо запобiгшш
нещасних випадкiв у спортrвнiй школi.

5- Прводити аlЕстацiю робочях мiсць за умомми працi в передбачеяi
заководавстюм T€pMiHe.

6, Проводити навчанм посqдовп осiб тв працiвя!кiц якi зайяягi на
робФах з пiдвrцеяою l{€обхlдgiс.rю Ооаофк М П.

7. Забёзпечит, сувор€ дотр,маяня лосадовими особамIl m
працiм,кам, в!мог Закояу Укра]:ни (Про охорону працЬ, яормативяп акгiв

. 8. Дотримуват,сь нормативtrй a{TiB у сферi охорони працi вiдносно

9,За6€зпечуват, проходi<ення п€рiодичнrх медоглядiв працiвяяками
lцхоля аоаопок ]ф 8 )

l0.Забезпечlтп покежЕу безпеrа в прймiщенti НововФ,вськоi
ДЮСШ зIiдно вимог чинноtо ]ш(онодавства Укр.iяи

ll, забезпечити зsкоliодавстm з трвмат!шу
яевиrюбнпого характеру. ПостаIlова КМУ вiд 22,0З,200l ]ve 270,

12. прmяmти виннях до вiдповiдальностi за порушеяня закоЕу та
нормаввних aniв (сг,44 ЗакоЕу УкраiЪи <Про охорону працi,r.

RidшхоО!вавпп шкоОu в зв'rltЕ з вuробdччою пров.iлою:
I], Вiдшкодування I!коди праJiвниковi isподiяноi внаслiдок

yIUlодження Йоm mopов'q. або ) Pa]i cMePll працiвникэ здiЙсню,ть{я
q,ондом соulзльною (та\) ваннл вiд нешасних випаjкiысг О Закон} Украiни
<Про охорону лрац ,),

l4, яхцо комiс;.ю з рrслiдуваняя яещасного випадку встаяовлевоj
цо ) шкод}еняя 1доров'я HaclMo не r вини rер;вника. s в яаслirоь порушення
потерпlлrм норматrвяих amiB лро охорояу орацi. розмiр одворазоюi
допомоги зменшуФься яа пiдставi вясновку ц;еi koмicii. a,le яе бiльllё як на
50О0 Po,vip зvенUJення долоvоl и ви lначs, Koviciq l охорони пра!i }сlsнови(ЗСНВ ст. З4 п,2)

Iý, ВiJшкол}мння виграI поlеDпilом) ра 1iкуваняя JдiЙсню.lься ljержзвною фонду (ЗСВНВ ст,]4 п 1l,
l6. За працiввяками, якi втратили працездатвiсть у зв'язку з

н€щаснgм випадком на вrробництвi або прфесiйвим :}ахворюваняям
зберitа.rься чi(це робоlи la серелня lаробiтна плата яа мсь перiоD
в,дновлення працеlJатносli або всlаношення або вФноменяя сriйкоiвmrи
профкiйноi npa]remaItsorIi, v pfu| яечодлиюсli 

""*.""n"" ".,"pni,",попереднюi робоп, забезпечитл вiдповiдво до медrчнt!х рекомеядацiЙ
йоm перепi!юlовк} i лрацевлаш ryва ш. ктанови l и пilы oBI ) vови la реяиv
рботи (ст, 9 Закову yKpaiE, (Про охорону лрацi,r,



Зобоа'аrаввл по прово процiвяuю:
Працiвяики повиняi ;

lб,l,Працiвник зобов'язаяйй зяап i вяковуватл вямог! по oxopoнi
лрацi m технiки безпекп. дбати пр особисry безпеiт i здоров', , а також про
безлеI9 i здоров'я Фоч)Фчих людей в процесi виконавня будь-якях робiт чя
пiд час пФебуваяня в ycTaнoвi (НоDоволияськоi ДЮСШ), терм;!ово
повiдошят, безпфереднюю керiвяика пр в!робвичу травму, аварiю
(аварiйну ситуацiю).

t 6.2,Додержуватись зйов'яза!ь щодо охорони працi, передбачеяя
договорм та правилами вя}трiшяього цудовоm розпорядку

16.З,Спiвпрацюмти з вiдповiдмьяим, у справi орmнi:}ацii беrпечяп
i нешкiдлим yvoв працt. Фобисю Фодiв шодо

усувення будь-якоi виробвичоi ситуачii, яка створю€ заФозу хитпо чи
здоров'ю людей, якi йоr0 отосуоть,

l6,4.Зrcmсовуйти в Pзi яеобхiдяостi засоби iндявiдуальяою

lо,5 Проходиlи в усlшоменому поряrку попереднi ra перiодичнI

l6,6,За перiод лросmю з прпчини вiдсторояеявя siд робФи
працiвника, шо в!в, працiвffика, за яfiм зберiгасться мiсце
рйот, (посада). а також середяiй заробimк (cT,6;l7;l8 Закояу Украiяи (Про

l6.7,Працiвя!к ма€ право розiрвати 1рудовий договiр за власним
бшлняv, якцо рбоIодавець че виtsон)! lsконодавLtм пр очорону праUi,
не додержусться умов колеfiиввого доювору r цих питань. У цьому рзi
працiввrковi виплачу€ться вихiдlа допомов в розмiрi, передбачеЕому
коле@вяим договором ! ме не менше тримiсячяого заробiтку (ст, 6,закояу
УФа]:ня (Про охорову працi)r,

Аdцi|iсmроцi, m рlOоецП Rмеюпuа rобоа'аryюпьа:
l, Додержумтись соцiмьлих гарантiй в орmнiзацii оплати тд

2, Забеtпечуваlи пррйняпя,dодiв шодопоIlпшеннr)мовпраUi в
оздоромеяня працiввикiв.

З, Сприятr(при вФввост' кошiв)лров€девЕю лерiодячних
медичнихоlлrJiв г!енерIв викlадsчiв оJинрsiнарiк,

VIII. Гaрrнтiя дiяльностi трудового колекгпву

АПм i н ic,np а цiл зоб ов' л зу сй м :
L He засюсовувати до працiвникiв дисциплiнарних стягяевь без

поюдкення з тудовим I(олеюlюм,

vIl.Соlliа.Iьний и\яст праlliвпиtiiв

lr



Ix. зsкJtючнi полФкGняя

l , Доювiр зберiгас чиняiсть пртrгом строкуj на який укладеfiо йоm,
або може бл, пер€глrF)тий за згодою сmрiя,

2, змiни i доповнеяш до кол€@ввоm доrcвору вносmься на зборц
тудового кол€п!ву i набува]оть чияностi згiдrо з ii рiшенням. Прпозпцii
цо!о ]MiH i!оповнень ловиннi бylи apry'r\,{eнTomi i не можль погlрurувзrи
умови працi та соцiальяi mpаfiTii пtвцiвнякiв.

З, Конlроль Колективяого доrcвору здiйснюФrcя
сгоро!ып, якi його уклали,

4_ За доррФнrм стор;я i загшьяих зборiв тудового колеmшу
колдоювlр пцlI!сзли|

Диреmор Нововол,яськоi ДЮСШ
Новоюлrвськоi MicbKoi ради

Голом 1р) дового колеьтиву

]0]

Степая МIшУк

Il



г-г

l tвструпормmдист

Дире{тор ДЮСШ

Голова трудового колепиву

tЕрЕлк
професiй i посад працiвяикiв. яким !адасться вiллуста

за яевормоmяий робоч!й день

Наймевуваяня лрофесiй i

до луяmу 8 роздiлу ,1

колективяого доmвору

] 24

СтЕпан МIЩУК

гавв мАкАР(ryк

J

]
2



до лувmу 9 роздilу 4
колепивяого догоюру

I]EPEJlIK
проФе.iй i посад прдr;вникiв. якrм tадsФь.я вiдпустка

9 особливий харsпер працi

Дярекюр ДЮСШ

Голова т}доюю колеkтиву

стелан МIЩУк

НаймеЕумявя професiй i

Lli

Nq



Додаmк jф 3 до

ПЕРЫIК Н{ДБДВОК

Дирекmр ДЮСШ

Голова трудового колективу

За спортивне званяя (Заслухе!ий тре!ер,,
-Засл)*ений мfuйстер спорту.

Майстер спорry мiжнародного кп4у
!Ц!!тер спорт,

За висок] досqгнення ) лрачi
за вйкояаяня особливо важлявоi
роботи(на строк ]-i виковавяя)
за сшадвiсть. вапруженiсть у роботi

За Iцода(ться яадбавка ]Jозмlр lоппат у
вцсотк4

l
l0
20
30

29
20
20
l5
l0
50
50

Степая МIЩУК

Гаяна МАкАРчУк

I0 poкiв
20 poкiв

]

-]

Граничяий рзмiр заlяачених надбавок
lUи одffо.о працiвяика ве ловивея
лер€вищувати 50 вiдсоткiв посадового
оклал(сiавки твобiпоi й,". ;;Ф;;i

]

Nsli
la
Гз

7



Додаmк лр:l до роцjлу ]

aЕРЕЛIК ДОIИДТ

Г л,,-l---- --- -

'",'/"" jЧ:::*-","----J.....-й-,р,""*....-.-,,

Ц,шitЖfr;iiЖЦi==,.,

Диреiтор дос11r

Гопом фlловоm колеrгиву

степан МiцУк

Гаяяа ]!rqюAРчУк



ЛUдато[ М 5 !о ло]Jiл) j

tЕрЕлIк пIдlищЕнв,I
ставки заробiтвоi плати треверiв-вruадачiв

За що дrtться доплата

За.слецiмiзацiю (треверам _вЕкладачам
якl працюють з грулами сБп та групами
lIl1

/lиректор ДЮСll]

Голова трудовоrc колективу

I5

Степан МIlЦУК

гаtпа мАкАРqУк

Ns

]I

4



L зах,rсту
З ПFохо.Oж

Ёlгж,т;;,
],i..p",yp" , ОП,

l вогнегасникiв,

BapтicTb
робiт

Ilря

За потребою

ДоJатоk N9 fl до роrдiпу 6

тl
lYs

т]

n-**"** -*,," ]

(робiтl

навчання лрацюючиi

працj. ТБ та пБ

Т - о".б; - l

Т д"е"йr ]
На перiод дii

На перiод дii

TepмiH

дlосttl,

ы !! Lц! црqцi
На перiод дii др"-*р lДосш 

i

Дирепор ДЮСtIJ

На перiод дii

Диреrгор
дюсш,

особа з оП

дюсш,

особа з оп

т

]

голова трудового колеплп!

Стелан МIЩУК

гаяfiа МАкАlчУк,,7



Додаток Ns 7 до роздiлу 6

tЕрЕлк
oci6, якiповиsнi прходип навчан!я таперевiрку rвaвb

з охоров! працi

l ePMiH проходження

Директор ДЮСШ

Вiпповiпшьний ? ох.

Степав МIIЦУК

голоm трудового колеr.ти - .ё7

Ig



Додаm( л! 8 до роздirу 6

tlЕрЕлIк
прходити перiодичвi медrчвi олляди

Iр9!ерi-викладачi

Дирекmр
Степав МiщУк

?r2r'2r**"***.

TepмiH проходженш

]ts
о/п
l

2
з

Голова тудового холекгив}



пРоТоколл!

проведення зборiвтрудовоm колеl\тиву
новоюл!яськоiдитячо_юяацькоi спортивяоi школя

Новоюл и Hcbкoi v icbкoi рад и Вши HcbKoi облас l i

]0]

Мiсце пров€деняя: м.Нововол,Еськ. ДЮСШ

Присугнi: члеЕи тудоюю колеmву - l 2 чоловiк
Голом борis: тр€нервикладач Макарчук Г.О,
Секретар: сmрчJий тренер-викладзч Слdllилова Р.А.

Порядок денний

l, Про прийом колектrвного доmвору Miж адмiяiстрацiсю та трудовим

сJУхАJи:
Дхр.ктор ДОСШ Мiпryка Степfutа ДмЕr?овича пр зобов'язанм

адмiнiстралii вiдловiдно та необхйяiсть iважrивiсть у

УхВА"IиЛи:
l, Затвердлти колективний xol oBip,

:, Доручлти лiдписати коlективний логовiр зi сторн, адмiнiстацii
дирекlор) ДЮr'Ш MiU{K) aД, ll Llороtsи lоловi lр)лчв,It, bl, еrlив}
Макарчук Г,О,

Рiшевяя прийнято одноголосяо.

а"

ганяа МАкАРчУк

Руслана СП€ШИЛОВА



]мк]l

L зАгАJlьш положЕtlня

п, зАБЕзI]ЕчЕtIня зАЙtш,tостt прАц!вникIв

ш, вироБничI тА I?удовI вlдносини

lv. роБочиЙ чАс I ЙоГо використАння, чдс вlдпочиI{ку

ч, HOPMУBAHIUI-l,A оплАтА прАщ

vl, охоронА прАцI

чп. сошАльниЙ зАхист IlрАtlIвникIв

vIII. fАрАнтli дяльносfl трудового колЕктиву

lx, зжJIючн полохЕння
х, додАтки

2l



ЗАТВЕРДКЕНО
Наказ вiд 0,1,01,20?]

N l-K

ПОЛОЖЕНЦЯ

(Про виплаry lцорiсвоi гроulово'i винагороди диреmору,

заступнику диреюора з яавчмьяо-тревувмьпо1 роботи,

iHcrP} юору,методrсту. аеверам_викладаче Новоюливськоi ДЮСШ,

l, Порядок виплати lцорiсноi гропlовоj вияаюролй поширюсjься яа

кепiвника }аша_q}, йоlо lасl}пникd l оснOвного вид} DiяльносIi, meHepiB,

"nbn*"i", 
,*..pl 

".рч_"е|оли( 
|а Догш, Kpiv поsJiвчиr;в, шо праuюю,ь в

спорl вьiй шьо1l Ф с)viсниUIю"
i, ЩорН"ч .р..о* вивагорода вице зазяаченим працlвникам

*-*у..*" -.у""Ь"у працю. зразкове викованяя службових обов'язкiвза

!мовл досягнення ними ycпixiB у навчФьно-тенувмьвiй роботi, лрфсiйнiй
',io-,o"ui г,";**ор-".вiв для ix успiшяпх виступiв у змагаяяях Plrвoю

oi"*. *u****" вясокоякiсвоm навчмъяо-,ренувальяого лроцесу з

пiлготовки вясококвалiбiкова,lих спортсмевiв до спадiв збiрнлх комаяд

"ar". "b*-r 
ra Украiви, методичхе забе]печеняя, вiдсутяiсть поруu'евь

вяковавчоi та тудовоi лисци l l] n]!,

Виплата щорiчяоj гроu!овоi вияагороди здiйсяю€ться з мсжах

**r, "o*,.."**o*",.l 
о в кошторiсiДОСtl] яа фТОЩИЙ llK ..' працю, зразкове виконаяня

З. Щорiчна Фошова вfiваmрода за сумлlвяу

.**ь."rл оо"ы**;" *"дчmь,я вiдповiдно до положення, якс яъердrкуоьс,

^Ь",-р" досш i вк]rюча, в себе додаrковi крлreрii, цо враяоваяl в

специфiцi рбот}l ДОСШ
4, iЦ"р** .р..*" вияагорода працiвнякам ДОСШ видаФься на

nio"ro"inu**y мкоор" ДОСШ, а дпректору - за яаказом управлiя я фвiт,,
-'^5, 

Po."ip ;opi*oi .рошовоi влвагорди !е може пеЁвиDrумти одноm

пфs_поюго окладу (ставкя зпробiтноi плати),



0,10l ]0]] N"lк

Про 1айв.рdже ння П оложен ня
вuпопч цорiчпоi zроцоаоa вuвФороdч

На виконання ваказу Державного KoMiTery Украiня ] питаяь фiзпчяоi
хуlьтури i спорту вiд 29,1],:00: Л! ]850 та у вiдловiдвостiдо Колепиввою
доrcвору мiж адмiнiстрацi€ю ilр}довим коJепивом Нововоллвськоi ДЮСШ
Ноююлин.ыUl Micb<ol радi BU, инсь.оi обlа.li kpel(lpoвabolo в

Упрамlнчi coOldbнolo lJ\исI) laLe.leHHq НоФв^ lрч(оьоrc мiськвиrонкпм)
]о l] :0,] ре,( тsuiliiии Л" 12. 'rd l чфою правоч,пчоlо Hаjdнbq Jopl liDi
гrюшоюi вrвагородл

НАкАзУЮ:
l, }аtвердрlи _Лоложечня ,lpo вип.lа]} шорiчноi гTolllobui BnHalopo lи

дирепор). засlугчиr) Jиреь lopa 1n\ lloвHoi Jiqльнос l , irc г} (lор)_ч<,UJи!,},
трсверам_в,кладачам ДЮСШ).

],Дане Положечнq ловесli дU в,дочJ в(:\ пpaJlBbnKiB, UovMlbl.pdBo
ва одержаняя цорiч!оi гроulовоi виналороди

], Коятоль 1а виконанвям на(азу зшишаюза собою.

Дирепор ЛКJСtlI Степан МIЦУК

укрлпи

УПРЛLIIIННЯ ОСВlТИ ВИКОНДВЧОГО KOMlTETY
нововолинськоТ MtcbKo[ рдди

ДИТЯЧО_ЮНДЦЬКЛ СПОРТИВНД ШКОЛА

ндкАз

lч
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