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Із метою сприяння регулюванню трудових та соціально-економічних відносин, 
узгодження інтересів працівників управління державного архітектурно-будівельного 
контролює Сумської міської ради (далі - управління), керівництво управління (далі -
Керівництво) в особі начальника управління Довбні Анатолія Миколайовича, який діє на 
підставі Положення про управління, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 28 
вересня 2016 року № 1129-МР (зі змінами) з одного боку, 

та трудовий колектив управління в особі обраного та уповноваженого представника 
трудового колективу головного бухгалтера Черток Оксани Григорівни (Протокол загальних 
зборів трудового колективу № 1 від 10.03.2016) з іншого боку, які разом іменуються 
Сторони, уклали цей колективний договір (далі - Договір) на 4 (чотири) роки про наступні 
взаємні зобов'язання. 

1. Загальні положення 
1.1. Цей Договір укладено відповідно до норм чинного законодавства України і 

включає зобов'язання Сторін, спрямовані на регулювання трудових і соціально-економічних 
відносин, а також узгодження інтересів працівників управління та Керівництва. 

1.2. Сторони визнають цей Договір актом, на підставі якого здійснюється 
регулювання обумовлених соціально-економічних та трудових відносин в управлінні 
протягом усього періоду дії Договору. 

1.3. Положення цього Договору поширюються на всіх працівників управління 
незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки. 

1.4. Положення цього Договору є обов'язковими для дотримання Керівництвом 
управління та кожним членом трудового колективну управління. 

1.5. Договір, схвалений загальними зборами трудового колективу управління, набуває 
чинності з дня його підписання Сторонами та підлягає повідомній реєстрації в управлінні 
соціального захисту населення Сумської міської ради. 

1.6. Жодна зі Сторін, що уклали цей Договір, не може протягом строку його дії в 
односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов'язання 
цього Договору або припиняють його виконання. 

1.7. Після закінчення строку дії Договір продовжує дію до укладення нового 
колективного договору або перегляду чинного Договору. 

1.8. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться обов'язково: 
1.8.1. у зв'язку зі змінами законодавства України з питань, які є предметом 

колективного договору; 
1.8.2 з ініціативи однієї зі Сторін після проведення переговорів (консультацій) та 

досягнення згоди. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Договору Сторони 
розглядають спільно і приймають рішення протягом 10 (десяти) робочих днів із дня їх 
отримання іншою Стороною у письмовій формі. Зміни та доповнення до Договору 
набувають чинності після затвердження їх загальними зборами членів трудового колективу 
управління та підписання Сторонами. 

1.9. Керівництво управління ознайомлює з цим Договором усіх працівників 
управління. Керівництво управління зобов'язане ознайомити усіх новопризначених 
працівників управління із положеннями цього Договору у термін до 5 (п'яти) робочих днів із 
дня призначення на відповідну посаду. 

1.10. Договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування 
управління. 
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1.11. У разі реорганізації управління Договір зберігає чинність протягом строку, на 
який його укладено, або може бути переглянутий за згодою Сторін. 

1.12. У разі ліквідації управління Договір діє протягом усього строку проведення 
ліквідації. Усі зобов'язання Керівництва відносно оплати праці, гарантійних, 
компенсаційних та інших виплат забезпечуються у відповідності до положень чинного 
законодавства України та цього Договору. 

1.13. У відносинах між Керівництвом та працівниками управління, а також у 
відносинах у трудовому колективі управління забороняється будь-яка дискримінація, 
зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження 
прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, тендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та 
іноземного походження, віку, стану здоров'я, інвалідності, підозри чи наявності 
захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов'язків, місця 
проживання, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, звернення або 
наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки 
іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов'язаними з 
характером роботи або умовами її виконання. 

1.14 В управлінні забезпечуються рівні права та можливості жінок і чоловіків 
відповідно до вимог чинного законодавства України. 

1.15. Контроль за виконанням цього Договору проводиться безпосередньо Сторонами, 
які його уклали. 

У випадку порушення умов цього Договору зі сторони Керівництва, представники 
трудового колективу мають право надсилати Керівництву подання про усунення таких 
порушень, яке розглядається у тижневий строк. У разі відмови усунути порушення або 
недосягнення згоди у зазначений строк представники трудового колективу мають право 
оскаржити неправомірні дії або бездіяльність Керівництва до суду. 

2. Організація праці, зміни в організації діяльності, забезпечення продуктивної 
зайнятості 

2.1. Керівництво управління зобов'язане: 
2.1.1. Відповідно до вимог Регламенту роботи виконавчих органів Сумської міської 

ради, нормативно-правових актів, якими визначені права та обов'язки посадових осіб органів 
державного архітектурно-будівельного контролю, визначити функціональні обов'язки 
кожного працівника управління шляхом розроблення та затвердження відповідних 
посадових інструкцій на кожну посаду, передбачену штатним розписом управління. 

Керівництво управління ознайомлює новопризначеного працівника з посадовою 
інструкцією у день прийняття на роботу до управління. 

2.1.2. Забезпечити працівників управління обладнаним належним чином робочим 
місцем, комп'ютерною та оргтехнікою, канцелярським приладдям та іншими засобами, 
необхідними для ефективної та високопродуктивної діяльності. 

2.1.3 Неухильно дотримуватись законодавства про охорону праці, забезпечити 
здорові, безпечні та належні умови праці, а також проінформувати працівника під розписку 
про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих факторів, 
які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги 
і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства. 

2.2. Працівники управління зобов'язані: 
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2.2.1. Сумлінно і якісно виконувати свої посадові обов'язки, своєчасно і точно 
виконувати накази та розпорядження Керівництва управління, видані у межах посадових 
повноважень, дотримуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону 
праці, правил внутрішнього трудового розпорядку, дбайливо ставитися до майна управління. 

2.2.2. Підтримувати своє робоче місце і обладнання в чистоті, порядку та справному 
стані, дотримуватися порядку збереження матеріальних цінностей та документів. 

2.2.3. Дотримуватися вимог нормативно-правових актів щодо обмеження 
використання інформації, яка стала відома у процесі виконання посадових обов'язків. 

2.2.4. На вимогу Керівництва управління в установлений строк надавати звіти про 
виконання своїх посадових обов'язків. 

2.3. Звільнення працівників управління у разі змін в організації праці, а також при 
скороченні чисельності штату здійснюється у порядку, встановленому Кодексом законів про 
працю України. 

2.4. Одночасно з попередженням про звільнення у зв'язку зі змінами в організації 
праці Керівництво пропонує працівникові іншу роботу в управлінні. При відсутності роботи 
за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від 
переведення на іншу роботу в управлінні працівник, на власний розсуд, звертається за 
допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. 

2.5. У разі якщо вивільнення є масовим відповідно до статті 48 Закону України «Про 
зайнятість населення», Керівництво управління зобов'язане довести до відома державної 
служби зайнятості про заплановане вивільнення працівників. 

2.6. Керівництво управління зобов'язується вести роз'яснювальну роботу з питань 
трудових прав та соціального захисту вивільнюваних працівників. 

3. Нормування та оплата праці, розміри заробітної плати та інших видів 
трудових виплат 

3.1. Працівники управління утримуються за рахунок коштів міського бюджету. 
Оплата праці працівників управління здійснюється на підставі Законів України та актів 
Кабінету Міністрів України в межах бюджетних асигнувань. 

3.2. Розмір заробітної плати працівників управління не може бути менший за 
встановлений законодавством України розмір мінімальної заробітної плати. 

3.3. Керівництво управління у день прийняття на роботу доводить до відома 
новопризначеного працівника управління умови оплати праці, розміри, порядок і строки 
виплати заробітної плати, підстави, згідно з якими можуть провадитися відрахування у 
випадках, передбачених законодавством, інші істотні умови оплати праці. 

3.4. Заробітна плата виплачується регулярно двічі на місяць: аванс - 15 
(п'ятнадцятого) числа розрахункового місяця, остаточний розрахунок - не пізніше 
останнього робочого дня розрахункового місяця. У разі, коли день виплати заробітної плати 
збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується 
напередодні. 

Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку із порушенням 
строків її виплати провадиться у порядку, встановленому чинним законодавством України. 

3.5. Нарахування і виплата доплат та надбавок проводиться у відповідності до 
постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09 березня 2006 року «Про упорядкування 
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 
прокуратури, органів судів та інших органів», наказу Міністерства праці України від 
02 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням 
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органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, 
органів прокуратури, судів та інших органів» та інших нормативних документів. 

3.6. Преміювання працівників управління проводиться відповідно до Положення про 
преміювання, інші види заохочень та матеріальних виплат працівникам управління 
«Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю» Сумської міської ради», 
(додаток № 1 до колективного договору). 

3.7. Заробітна плата підлягає індексації у зв'язку із зростанням індексу споживчих цін 
у відповідності до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення». 

3.8. Виплата заробітної плати здійснюється через установи банків у безготівковій 
формі. Працівник має право самостійно визначити банківську установу для отримання 
заробітної плати з урахуванням вимог чинного законодавства. 

3.9. Заробітна плата за час відпустки виплачується не пізніше ніж за 3 (три) дні до дня 
початку відпустки. 

3.10. До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога на оздоровлення в 
розмірі середньомісячної заробітної плати (якщо інше не передбачено законодавством). 

3.11. Відповідно до підпункту 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 
09.03.06 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату 
органів виконавчої влади, органів прокуратури, органів судів та інших органів» для 
вирішення соціально-побутових питань один раз на рік надається матеріальна допомога у 
розмірі середньомісячної заробітної плати (якщо інше не передбачено законодавством). 

3.12. Працівники можуть бути премійовані до ювілейних дат (50 та 60 років), до 
державних свят (День Конституції України, День Незалежності України), до професійного 
свята (День місцевого самоврядування), до свята Нового року, жінкам - до Міжнародного 
жіночого дня, чоловікам - до Дня захисника України за наявності економії встановленого 
фонду заробітної плати. 

3.10. Керівництво управління зобов'язане видавати працівникам розрахункові листи 
про нарахування заробітної плати та утримання з неї. 

3.11. Відомості про оплату праці працівників управління надаються будь-яким 
органам чи особам лише у випадках, передбачених законодавством, або за згодою чи на 
вимогу працівника. 

3.12. Керівництво управління зобов'язане забезпечити достовірний бухгалтерський 
облік витрат на оплату праці у встановленому чинним законодавством порядку. 

3.13. Трудові спори з питань оплати праці розглядаються і вирішуються згідно з 
законодавством про трудові спори. 

4. Установлення гарантій, компенсацій та пільг 
4.1. Працівники управління мають право на відшкодування витрат та одержання 

інших компенсацій у зв'язку зі службовими відрядженнями. 
Працівникам управління, які направляються у відрядження, виплачуються: добові за 

час перебування у відрядженні, а також вартість проїзду до місця призначення і назад та 
витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, встановлюваних 
законодавством. 

4.2. Працівники управління, які виїжджають на об'єкти за виробничою необхідністю, 
мають право на оплату маршрутних листів. 

4.3. При направленні працівників для підвищення кваліфікації з відривом від 
виробництва за ними зберігається місце роботи (посада) і провадяться виплати, передбачені 
законодавством. 
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4.4. Працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами 
України «Про військовий обов'язок і військову службу» і «Про альтернативну (невійськову) 
службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», надаються гарантії та пільги 
відповідно до цих законів. 

4.5. Керівництво управління зобов'язується сприяти в реалізації прав працівників на 
отримання інших гарантій, компенсацій та пільг, передбачених чинним законодавством 
України. 

5. Режим роботи, тривалість робочого часу та відпочинку 
5.1. Тривалість робочого часу працівників управління не може перевищувати 

встановлені законодавством України 40 годин на тиждень. 
5.2. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну 

годину. Святковими та неробочими днями є дати, визначені статтею 73 Кодексу законів про 
працю України. 

5.3. Працівники управління зобов'язуються дотримуватись Правил внутрішнього 
трудового розпорядку (додаток № 2 до колективного договору). 

5.4. Посадовим особам управління надається щорічна відпустка тривалістю 30 
(тридцять) календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі 
середньомісячної заробітної плати (якщо інше не передбачено законодавством). 

5.5. Посадовим особам управління, які мають стаж служби в органах місцевого 
самоврядування понад 10 (десять) років, надається додаткова оплачувана відпустка 
тривалістю до 15 (п'ятнадцяти) календарних днів. 

5.6. Тривалість відпустки технічних службовців та обслуговуючого персоналу 
управління визначається законодавством України. 

5.7. За працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які 
підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з оголошенням демобілізації, але 
продовжують військову службу у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом, 
але не більше ніж на строк укладеного контракту, зберігаються місце роботи, посада і 
середній заробіток управління. 

5.8. Учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначений Законом 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", надається додаткова 
відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік. 

5.9. Секретарю керівника управління робота, якого пов'язана з використанням 
персонального комп'ютера надається щорічна відпустка за особливий характер праці 
тривалістю 4 календарних дні, згідно з підрозділом «Інші види виробництв» розділу XXII 
«Загальні професії за всіма галузями господарства» (п. 58 Списку № 2), затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1290. 

5.10. Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким 
розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року. 

5.11. Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у 
перший рік роботи настає після закінчення 6 (шести) місяців безперервної роботи. 

5.12. Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується 
Керівництвом за погодженням з уповноваженою на представництво трудовим колективом 
особою або з профспілковим представником чи виборним органом первинної профспілкової 
організації (у випадку створення останньої), і доводиться до відома всіх працівників. 

При складанні графіку відпусток ураховуються необхідність забезпечення 
повноцінної роботи управління з надання адміністративних послуг та здійснення заходів 
державного архітектурно-будівельного контролю, а також особисті інтереси працівників та 
можливості для їх відпочинку. 
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5.13. Сторони зобов'язуються узгоджувати до першого листопада поточного року, 
затверджувати і доводити до відома працівників графік щорічних відпусток на наступний 
рік. 

5.14. Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини 
будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 
(чотирнадцяти) календарних днів. 

5.15. За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися 
відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником 
та керівництвом управління, але не більше 15 (п'ятнадцяти) календарних днів на рік. 

5.16. Надавати додаткову соціальну оплачувану відпустку на дітей згідно ст. 19 
Закону України «Про відпустки». 

5.17. Керівництво управління зобов'язується надавати за зверненням працівника З 
(три) дні додаткової оплачуваної відпустки за рахунок економії фонду оплати праці у 
наступних випадках: 

1) шлюбу працівника; 
2) смерті одного з подружжя або близьких родичів працівника; 
5.18. 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 в управлінні. 

5.19. У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не 
використані ним дні щорічної відпустки. 

6. Умови й охорона праці 
6.1. Розмір витрат на охорону праці в управлінні складає 0,2 відсотка від фонду 

оплати праці за попередній рік. 
6.2. Керівництво управління зобов'язане створити на робочому місці працівників 

управління умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити 
додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. 

6.3. З метою додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці 
Керівництво управління зобов'язується: 

6.3.1. призначити відповідальну особу, яка забезпечує вирішення конкретних питань 
охорони праці, затвердити інструкцію про її обов'язки, права та відповідальність за 
виконання покладених на неї функцій, а також контролювати їх додержання; 

6.3.2. розробити та затвердити положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що 
діють у межах управління та встановлюють правила поведінки працівників у службових 
приміщеннях та на території управління; 

6.3.3. розробити за участю представників трудового колективу та організувати 
реалізацію комплексних заходів для досягнення встановлених законодавством нормативів 
охорони праці; 

6.3.4. забезпечити безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами 
управління з питань охорони праці. 

6.4. З метою додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці 
працівники управління зобов'язуються: 
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6.4.1. дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих 
людей в процесі виконання посадових обов'язків та під час перебування у службових 
приміщеннях та на території управління; 

6.4.2. знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці. 
6.5. Працівники управління маю право ініціювати припинення трудових/службових 

правовідносин, якщо Керівництво управління не виконує вимоги положень законодавства 
України про охорону праці або не додержується умов цього Договору з визначених питань. 
У цьому разі працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі тримісячного заробітку. 

6.6. Комплексні заходи щодо досягнення встановлених законодавством нормативів 
безпеки, гігієни праці та підвищення існуючого рівня охорони праці визначаються додатком 
№ 3 до цього договору та переглядаються Сторонами у разі необхідності відповідно до 
положень чинного законодавства. 

7.1. Керівництво управління гарантує свободу організації і діяльності 
представницького органу трудового колективу, проведення в неробочий час загальних зборів 
трудового колективу. 

7.2. У випадку створення профспілкового органу в управлінні Керівництво гарантує 
надання для роботи такого органу та проведення зборів працівників приміщень з усім 
необхідним обладнанням (зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням тощо) виходячи із 
заявлених потреб профспілкового органу та можливостей матеріально-технічної бази 
управління. 

8.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим 
Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до положень чинного законодавства 
України. 

8.2. Сторони зобов'язуються запобігати виникненню індивідуальних та колективних 
трудових спорів, а у випадку наявності передумов до їх виникнення вживають заходи щодо 
врегулювання ситуації шляхом переговорів, консультацій та іншого виду примирних 
процедур. 

9.1. Цей Договір складено у 2 (двох) примірниках, які зберігаються в кожної зі Сторін 
і мають однакову юридичну силу. 

9.2. Сторони, що підписали цей Договір, один раз на рік у грудні місяці на загальних 
зборах трудового колективу звітують про його виконання. 

7. Гарантії діяльності представницьких організацій працівників 

8. Відповідальність сторін і вирішення спорів 

9. Заключні положення 

Уповноважений представник трудового 
колективу 
Головний бухгалтер управління 

Начальник управління 
державного архітектурно -

« оІ У » с<Си27У>Ъс 2017 року 

О.Г. Чертоь А.М. Довбня 



Додаток 1 
до колективного договору 

ПОЛОЖЕННЯ 
про преміювання, інші види заохочень та матеріальних виплат працівникам управління 

державного архітектурно-будівельного контролю 
Сумської міської ради 

1. Загальні положення 
1.1. Положення про преміювання працівників управління державного архітектурно-

будівельного контролю Сумської міської ради (далі - Положення) визначає умови й порядок 
преміювання працівників управління з метою стимулювання сумлінного та якісного 
виконання ними своїх посадових обов'язків, ініціативного й творчого підходу до вирішення 
поставлених завдань, забезпечення належного рівня трудової та виконавської дисципліни. 

1.2. Дія цього Положення не поширюється на процедуру преміювання начальника 
управління. 

2. Порядок визначення фонду преміювання 
2.1. Фонд преміювання утворюється в розмірі не менше як 10 відсотків посадових 

окладів з урахуванням надбавок та доплат. 
2.2. Видатки на преміювання передбачаються кошторисом управління на відповідний 

бюджетний рік. Також для преміювання використовується економія фонду оплати праці. 

3. Показники преміювання та розмір премії 
3.1. Преміювання працівників управління здійснюється відповідно до їх особистого 

внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавської дисципліни, 
інтенсивності праці. 

3.2. Загальний розрахунковий розмір премій, що нараховуються працівникам 
управління, розраховується головним бухгалтером управління, виходячи з показників фонду 
преміювання та визначається у відсотках до посадового окладу працівників з урахуванням 
доплат та надбавок або до середньомісячної заробітної плати. 

3.3. Показником, що дає право працівнику на отримання премії у загальному 
розрахунковому розмірі, є сумлінне та якісне виконання посадових обов'язків, відсутність 
порушень трудової й виконавської дисципліни. 

3.4. За наявності економії фонду заробітної плати, працівники можуть бути 
премійовані до ювілейних дат (50 та 60 років), до державних свят (День Конституції 
України, День Незалежності України), до професійного свята (День місцевого 
самоврядування), до свята Нового року, жінкам - до Міжнародного жіночого дня, чоловікам 
- до Дня захисника України за наявності економії встановленого фонду заробітної плати. 
Розмір такого преміювання визначається виходячи з фінансових можливостей управління. 

3.5. Працівники можуть бути позбавлені премії повністю або частково за невиконання 
своїх службових обов'язків, порушення виконавчої та трудової дисципліни за рішенням 
керівника управління. 
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3.6. Працівникам, які були прийняті на роботу або звільнилися з роботи в місяці за 
який проводиться преміювання, може виплачуватися премія за рішенням керівника, за 
виключенням тих працівників, які вийшли на пенсію або звільнилися з роботи за станом 
здоров'я та внаслідок скорочення. 

4. Порядок преміювання 
4.1. Преміювання працівників управління здійснюється щомісяця шляхом видачі 

відповідного наказу начальником управління. 
4.2. Нарахування та виплата премії провадиться у разі відсутності заборгованості за 

обов'язковими платежами. Максимальна межа премії для кожного працівника управління не 
встановлюється. 

4.3. Начальник управління до ЗО числа поточного місяця видає наказ про преміювання 
працівників управління за підсумками роботи у поточному місяці. 

4.5. Премії не виплачуються працівникам за час відпусток, тимчасової 
непрацездатності та навчання, в тому числі з метою підвищення кваліфікації. 

4.6. Відсутність рішення Сумського міського голови про преміювання та 
встановлення надбавки начальнику управління або зменшення їх розміру не є підставою для 
відмови у виплаті премії іншим працівникам управління. 

5. Порядок виплати матеріальної допомоги 
5.1. Працівникам надається матеріальна допомога в розмірі середньомісячної 

заробітної плати два рази на рік: при наданні щорічної відпустки та для вирішення 
соціально- побутових питань. 

5.2. Працівнику, який протягом календарного року або до моменту звільнення не 
отримав матеріальну допомогу, компенсація не виплачується. 

5.3. Матеріальна допомога надається в межах установленого фонду оплати праці. 
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Додаток 2 
до колективного договору 

ПРАВИЛА 
внутрішнього трудового розпорядку працівників управління 

державного архітектурно-будівельного контролю 
Сумської міської ради 

1. Загальні положення 
1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників управління 

державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради (далі - Правила) 
розроблені відповідно до Регламенту роботи виконавчих органів Сумської міської ради 
та положень чинного законодавства України. 

1.2. Правилами визначаються режим роботи, основні засади забезпечення 
раціонального використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни та умови 
перебування у службових приміщеннях управління. 

1.3. Дія цих Правил поширюється на всіх працівників управління державного 
архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради. 

1.4. Правила внутрішнього трудового розпорядку доводяться до відома всіх 
працівників управління у день прийняття на роботу. 

1.5. Трудова дисципліна в управлінні ґрунтується на засадах чесного і сумлінного 
виконання працівниками своїх обов'язків, створення необхідних організаційних та 
економічних умов для ефективної роботи, застосування методів переконання та 
заохочення за сумлінну роботу. 

2. Порядок прийняття та звільнення працівників 
2.1. Посадові особи управління приймаються на службу на конкурсній основі. 

Порядок проведення конкурсу регламентований розпорядженням міського голови 
№ 213-К від 15.08.2011 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Сумської N' 
ради». 

2.2. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають відповідальній особі 
управління такі документи: 

1) заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із 
встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи 
місцевого самоврядування та її проходження; 

2) заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; 
3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см; 
4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового 

ступеня або вченого звання; 
5) трудову книжку; 
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6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування за минулий рік; 

7) копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я та по 
батькові, видачу паспорта та місце реєстрації; 

8) військовий квиток та його копію, для військовослужбовців, звільнених із 
Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, 
прикордонних військ України, інших військових формувань, створених 
відповідно до законодавства України. 

Претенденти на заміщення вакантних посад можуть подавати додаткову 
інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації 
(характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо). 

2.3. Посадові особи управління призначаються на посаду наказом начальника 
управління за рекомендацією конкурсної комісії Сумської міської ради та звільняються з 
посади наказом начальника управління відповідно до положень чинного законодавства 
України. 

Громадяни України, які вперше приймаються на службу, у день прийняття 
відповідного рішення складають Присягу наступного змісту: 

«Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно 
служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та 
законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні 
інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки». 

Посадова особа місцевого самоврядування, яка вперше приймається на службу, 
вважається такою, що вступила на посаду, з моменту складення Присяги. 

Присяга вважається складеною, якщо після її зачитування громадянин України 
скріплює Присягу своїм підписом. Підписаний текст Присяги зберігається за місцем 
служби. Про складення Присяги робиться запис у трудовій книжці із зазначенням дати 
складення Присяги. 

Особа, яка відмовилася від складення Присяги, вважається такою, що не вступила 
на посаду, а рішення про її призначення вважається таким, що втратило юридичну силу. 

2.4. На посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія законодавства 
України про працю з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про 
службу в органи місцевого самоврядування» (далі - Закон). 

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, 
служба в органах місцевого самоврядування припиняється також у разі: 

1) порушення посадовою особою місцевого самоврядування Присяги; 
2) порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування 

(стаття 5 Закону); 
3) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, 

чи недотримання вимог, пов'язаних із проходженням служби в органах місцевого 
самоврядування (стаття 12 Закону); 

4) досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку 
перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18 Закону). 
3. Технічні службовці та обслуговуючий персонал приймаються на роботу 

начальником управління без проходження конкурсного відбору. Підстави та порядок 
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законодавства України про працю. 

3. Основні обов'язки та права працівників 
3.1. Працівники управління зобов'язані: 

3.1.1. дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку; 
3.1.2. сумлінно і своєчасно виконувати накази та розпорядження керівництва, видані у 
межах посадових повноважень; 
3.1.3. утримуватись від дій, що заважають іншим працівникам виконувати свої обов'язки; 
3.1.4. шанобливо ставитись до співробітників, громадян та їх звернень, дотримуватися 
високої культури спілкування; 
3.1.5. повідомляти керівництво управління про неявку на роботу з поважних причин; 
3.1.6. не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби в органах 
місцевого самоврядування чи негативно вплинути на репутацію управління або самого 
працівника; 
3.1.7. не розголошувати інформацію, що стала відома у зв'язку з виконанням службових 
обов'язків; 
3.1.8. додержуватись вимог нормативних актів про охорону праці та протипожежної 
безпеки; 
3.1.9. утримувати своє робоче місце в чистоті та порядку. 

3.2. Працівники управління мають право: 
3.2.1. на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку 
керівництва, співробітників та громадян; 
3.2.2. на безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці; 
3.2.3. на оплату праці залежно від займаної посади, присвоєного рангу, якості, досвіду та 
стажу роботи; 
3.2.4. на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та 
атестації; 
3.2.5. вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення принципових 
елементів механізму службових взаємовідносин; 
3.2.6. одержувати від посадових осіб управління інформацію та документи, необхідні для 
виконання визначених посадовими інструкціями обов'язків; 
3.2.7. отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися 
з іншими документами, що стосуються проходження служби в управлінні, отримувати 
від керівництва відповідні пояснення і давати особисті пояснення; 
3.2.8. вимагати проведення службового розслідування з метою спростування 
безпідставних, на думку особи, звинувачень або підозри щодо неї; 
3.2.9. захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах 
місцевого самоврядування та в судовому порядку. 

4. Основні обов'язки керівництва 
4.1. Керівництво управління зобов'язане: 

4.1.1. під час призначення на посаду роз'яснити працівнику його права і обов'язки, 
поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати; 
4.1.2. належним чином організувати працю та забезпечити кожного працівника робочим 
місцем; 
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передбачену штатним розписом управління; 
4.1.4. контролювати виконання працівниками вимог законодавства, правил внутрішнього 
трудового розпорядку, застосовувати до порушників дисципліни заходи дисциплінарного 
впливу; 
4.1.5. неухильно дотримуватись законодавства про працю і правил праці, покращувати 
умови праці, забезпечувати здорові і безпечні умови праці; 
4.1.6. створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та 
розвивати ініціативу та активність працівників; 
4.1.7. забезпечувати систематичне підвищення ділової кваліфікації працівників і 
рівня їх професійних знань, створювати необхідні умови для поєднання роботи з 
установленими формами навчання. 

5. Робочий час і час відпочинку 
5.1.Тривалість та режим роботи, час відпочинку працівників управління 

визначаються законодавством про працю України з урахуванням особливостей 
Регламенту роботи виконавчих органів Сумської міської ради. 

5.2. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 
годин на тиждень. В управлінні встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з 
наступною тривалістю робочого часу по днях: 

День тижня 
Початок робочого дня Закінчення робочого Перерва для 

День тижня 
дня відпочинку 

Понеділок - четвер 08 год. 00 хв. 17 год. 15 хв. з 12 год. 00 хв. 
П'ятниця 08 год. 00 хв. 16 год. 00 хв. о 13 год. 00 хв. 

Субота, неділя вихідні 

5.3. В управлінні ведеться облік робочого часу, який відображається у журналі 
обліку робочого часу/табелі робочого часу відповідальною особою управління 
відповідно до визначених функціональних обов'язків. 

5.4. Відсутність працівника управління на робочому місці більше 3 годин підряд 
протягом робочого дня без поважних причин (причин, що не пов'язані з виконанням 
визначених посадовою інструкцією та законодавством обов'язків) є підставою для 
притягнення до дисциплінарної відповідальності у встановленому законодавством 
порядку. 

6. Заохочення за успіхи в роботі 
6.1. За успішне виконання посадових обов'язків, поліпшення якості роботи, 

тривалу і бездоганну трудову діяльність, новаторство в праці та інші досягнення до 
працівників управління застосовуються такі види заохочень: 

1) оголошення подяки; 
2) преміювання; 
3) представлення до нагородження почесною грамотою міського голови. 
6.2. Посадовим особам місцевого самоврядування, які сумлінно та успішно 

виконують свої посадові обов'язки надається перевага в просуванні по службі. 
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постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09 березня 2006 року «Про упорядкування 
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 
прокуратури, органів судів та інших органів». 

6.4. Підстави та порядок преміювання працівників управління встановлюються 
Положенням про преміювання, інші види заохочень та матеріальних виплат працівникам 
управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради. 

7. Відповідальність за порушення трудової дисципліни 
7.1. Трудова дисципліна в управлінні забезпечується створенням необхідних 

організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, 
свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням 
за сумлінну працю. 

7.2. У трудовому колективі управління створюється обстановка нетерпимості до 
порушень трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до працівників, які 
несумлінно виконують трудові обов'язки. 

7.3. За порушення трудової дисципліни до працівника управління може бути 
застосовано тільки один з таких заходів стягнення: 

1) догана; 
2) звільнення. 
7.4. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням 

проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу 
звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або 
перебування його у відпустці. 

7.5. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня 
вчинення проступку. 

7.6. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне 
дисциплінарне стягнення. 

7.7. До застосування дисциплінарного стягнення керівник управління повинен 
зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. 

7.7. При обранні виду стягнення власник обов'язково враховуються ступінь 
тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено 
проступок, попередня робота працівника. 

7.8. Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) керівника управління і 
повідомляється працівникові під розписку не пізніше наступного робочого дня, з дня 
складення відповідного наказу (розпорядження). 

8. Організація роботи зі службовою документацією 
8.1. Працівники управління зобов'язані знати загальні вимоги до документування 

управлінської інформації та особливості організації роботи з документами у процесі 
виконання визначених посадових обов'язків. 

8.2. Керівництво управління доводить до відома працівників основні вимоги до 
документування управлінської інформації шляхом ознайомлення з Інструкцією з 
діловодства в управлінні, а також сприяє систематичному підвищенню знань працівників 
у частині роботи зі службовою документацією. 
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доводяться до відома посадових осіб у порядку та у спосіб, визначені Інструкцією з 
діловодства. 

9. Інші питання організації роботи управління 

9.1. Своє перебування в робочий час поза приміщеннями управління працівники 
погоджують із начальником управління, а за відсутності останнього - з його 
заступником. 

Перебування в робочий час поза приміщеннями управління начальника, 
заступника начальника управління погоджується із заступниками міського голови або 
безпосередньо з міським головою. 

Не допускається відсутність працівників на робочому місці без поважним причин. 
За виникнення обставин, які перешкоджають працівнику приступити до роботи 

(хвороба або інше), працівники зобов'язані повідомити про це начальника, заступника 
начальника управління напередодні робочого дня (або, як виняток, протягом перших ЗО 
хвилин з моменту виникнення відповідних обставин поточного робочого дня). 

9.2. Усі факти перебування посадових осіб управління у неробочі дні в 
адміністративних приміщеннях мають бути зафіксовані ( у відповідному журналі, 
службовою запискою тощо). 

9.3. Робота у позаробочий час в приміщеннях управління може проводитьсь з 
дозволу начальника управління або його заступника. 

9.4. Винос майна з приміщень управління, перенесення такого майна з однієї 
робочої кімнати до іншої, проводиться лише з дозволу начальника управління або 
матеріально відповідальної особи. 

9.5. Майно, що знаходиться в приміщеннях управління закріплюється за 
працівниками, які в них працюють. Працівники несуть відповідальність за збереження та 
правильність користування закріпленим майном, при звільненні з роботи здають його 
матеріально відповідальній особі. 

9.6. Куріння в приміщеннях управління - забороняється. 

10. Заключні положення 

10.1. Недотримання вимог цих Правил є підставою для притягнення працівників 
управління до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством 
України. 

10.2. Зміни до цих Правил можуть бути внесені шляхом обговорення і 
затвердження на загальних зборах працівників управління більшістю складу працюючих. 
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Додаток № З 
до колективного договору 

(сторінка 1 з 1) 

Комплексні заходи 

щодо досягнення встановлених законодавством нормативів безпеки, гігієни праці та 
підвищення існуючого рівня охорони праці в управлінні 

№ 
п/п 

Назва заходів Термін виконання Відповідальний за 
виконання 

1. Проведення навчання і перевірки рівня 
знань працівників у частині знання 
нормативно- правових актів з охорони 
праці, протипожежної безпеки, надання 
першої медичної допомоги потерпілим 

1 раз на 3 роки 
Відповідальна особа 
з охорони праці 

2. Організації дотримання працівниками 
управління положень, інструкцій та 
інших нормативних актів управління з 
охорони праці 

постійно 
Відповідальна особа 
з охорони праці 

3. Перевірка відповідності рівня 
освітлення приміщень відповідним 
нормативам 

1 раз на рік Відповідальна особа 
з охорони праці 

4. Придбання ламп накалювання та 
миючих засобів 

постійно Головний бухгалтер 

5. Організація утримання приміщень та 
оргтехніки в належному стані 

постійно Відповідальна особа 
з охорони праці 

6. Придбання навчально - методичної 
літератури та посібників з питань 
охорони праці, протипожежної безпеки, 
безпеки дорожнього руху 

постійно 
Головний бухгалтер 

7. Придбання аптечки першої медичної 
допомоги та поповнення її 
медикаментами 

постійно Головний бухгалтер 

Уповноважений представник трудового 
колективу 

Головний бухгалтер управління 

(^сссб О.г. Черток 

Начальник управління 
державного архітект^рнЬ- будівельного 

міської ради 

А.М. Довбня 



Г) 

равління на 17 арк. 

А.М. Довбня 
(ініціали, призвіще) 


