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Розділ 1. Загальні положення 
 

1. Цей колективний договір є правовим актом, який регулює трудові і 

соціально-економічні відносини між керівництвом (роботодавцем)  і працівниками   

Головного авіаційного координаційного центру пошуку і рятування (далі – 

ГАКЦПР) та  укладений на основі Кодексу законів про працю України,  до Законів 

України "Про колективні договори і угоди", "Про охорону праці",                       

"Про загальнообов'язкове  державне соціальне страхування", "Про оплату праці", 

"Про зайнятість населення", "Про відпустки", "Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку", "Про порядок 

вирішення  колективних трудових спорів (конфліктів), "Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної 

поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків",  а також Положення  ГАКЦПР та інших 

актів законодавства  і набуває чинності з дня його повідомної реєстрації 

відповідно до законодавства. 

2.  Сторонами цього колективного договору є: 

керівництво (роботодавець)  ГАКЦПР  в особі  начальника   Ненашева С.А, 

який  діє на підставі Положень  про Головний авіаційний координаційний центр 

пошуку і рятування, затверджених наказами Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій від 18.06.2015 року № 330 та від 27.10.2016 р. № 545 та 

контракту укладеного між Державною службою України з надзвичайних ситуацій 

та громадянином Ненашевим С.А. від 12.09.2012 року № 3 (із змінами) і має 

відповідні повноваження; 

працівник ГАКЦПР  Скотар Ю.В.  який є уповноважений загальними зборами 

трудового колективу на представлення інтересів трудового колективу з наданням 

відповідних повноважень. 

3.  Сторони визнають повноваження одна перед одною і зобов’язуються 

дотримуватися принципів рівноправності сторін, взаємної відповідальності при 

проведенні переговорів (консультацій) щодо укладання колективного договору, 

внесення змін і доповнень до нього, у вирішенні усіх питань соціально-

економічних та трудових відносин між керівництвом (роботодавцем) та    

працівниками ГАКЦПР. 

4.  Колективний договір визначає та унормовує взаємні права і обов'язки 

Сторін, які забезпечують належну організацію  праці працівників ГАКЦПР, 

регламентують її оплату та умови, а також визначають порядок наймання на  

роботу і  звільнення, відпочинок та соціальний захист. 



 
 

5.  Сторони визнають, що цей колективний договір забезпечує рівні права та 

можливості  жінок і чоловіків. Комплектування кадрами і просування працівників 

по роботі здійснюється з наданням переваги тієї статі, щодо якої в них існує 

дисбаланс (стаття 18 Закону України "Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків"). 

6. Умови цього Колективного договору є обов’язковими для Сторін, що його 

уклали. Ці умови у разі будь-яких спорів та розбіжностей не можуть трактуватися 

як такі, що погіршують, у порівнянні з чинним законодавством України, 

положення працівників, інакше вони визнаються недійсними. 

7.   Дія колективного договору поширюється на усіх працівників   ГАКЦПР. 

8. Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в 

обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства та за 

ініціативою однієї із сторін, після проведення переговорів (консультацій) та 

досягнення угоди, і набувають чинності після схвалення загальними зборами 

працівників,  підписання Сторонами та повідомної реєстрації. 

9. Пропозиції кожної Сторони, щодо внесення змін і доповнень до 

колективного  договору, Сторони розглядають  спільно  і   приймають рішення у 

10-денний термін з дня їх отримання іншою стороною. 

10.  Жодна із Сторін, що уклали цей Колективний договір, не може протягом 

усього терміну його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що 

змінюють норми, положення, зобов’язання Колективного договору, припиняють їх 

виконання. 

11.  У разі ліквідації (реорганізації)  ГАКЦПР  цей Колективний договір 

зберігає чинність протягом строку  на який його укладено, або може бути 

переглянутий за згодою Сторін. 

12.  Для вирішення питань трудових взаємовідносин колективи АДЦПР 

ГАКЦПР  можуть визначати уповноважених представників колективу АДЦПР       з 

надання їм відповідних повноважень. 

13.  Сторони починають переговори до укладення нового колективного 

договору на наступний термін не пізніше, як за два місяці до закінчення  терміну 

дії договору. 

14.   Сторони, які підписали Колективний договір, щорічно до 25 грудня на 

загальних зборах трудового колективу ГАКЦПР  звітують про його виконання. 

  

 

Розділ 2. Трудові відносини 
 

Керівництво (роботодавець)  ГАКЦПР зобов'язується: 

 
 

1. Забезпечувати працівників матеріально-технічними засобами необхідними 

для виконання службових завдань та відповідними умовами праці у межах  

бюджетних асигнувань. 



 
 

2. Запроваджувати систему матеріального та морального стимулювання 

покращення умов праці, раціонального використання техніки. 

3. Ознайомлювати працівників до початку роботи з умовами колективного 

договору, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими 

інструкціями, інформувати про умови праці відповідно до законодавства. 

4. Забезпечувати переважне право на працевлаштування працівників 

вивільнених з ГАКЦПР  на підставі п.1 статті  40 КЗпП України у разі виникнення 

потреби прийняття на роботу працівників відповідної кваліфікації (стаття 42-1 

КЗпП України). 

5. Письмово повідомляти працівників про майбутнє звільнення не пізніше ніж 

за 2 місяця  до дати звільнення у випадку ліквідації, реорганізації або змін  

організаційно - штатної структури.  При цьому пропонувати працівнику іншу 

роботу по спеціальності, а у випадку неможливості цього ( або при відмові 

працівника від неї)  працівник після  звільнення   працевлаштовується самостійно. 

6. Вихідна допомога виплачується працівникам у наступних випадках: при  

припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та 

пунктах 1, 2 і 6 статті  40 КЗпП  України - у розмірі   не менше  середнього  

місячного   заробітку; у разі призову  або вступу на військову службу, направлення  

на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36 КЗпП України ) - у 

розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення керівництвом 

(роботодавцем) законодавства про працю, колективного  чи трудового договору 

(статті 38 і 39 КЗпП України ) - у розмірі передбаченому колективним договором, 

але не менше  тримісячного середнього заробітку;  у разі припинення трудового 

договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41 КЗпП України, 

- у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток ( стаття 44 КЗпП 

України). 

7. Встановлювати скорочену тривалість робочого часу для працюючих жінок, 

які  виховують неповнолітніх дітей, зі збереженням оплати праці, відповідно до   

положень статті 56  КЗпП України.       

8. Компенсацію за роботу працівникам,з числа керівного складу ГАКЦПР,  які  

залучаються у святкові, неробочі дні  до чергування,  у якості відповідальних осіб, 

для вирішення невідкладних завдань у сфері відповідальності ГАКЦПР, 

здійснювати   шляхом надання іншого дня відпочинку  в найкоротший термін (як 

правило, протягом місяця) після залучення  працівника  до роботи  у святкові та 

неробочі дні. 

Працівникам, які за своїми посадовими обов'язками несуть цілодобове 

чергування  у неробочі та святкові дні оплату праці здійснювати відповідно до 

статті  107 КЗпП України. 

9. В умовах надзвичайних ситуацій, у період виконання пошуково - 

рятувальних  і аварійно-рятувальних робіт та в інших виключних випадках , 

залучення до роботи працівників здійснювати на підставі наказів чи розпоряджень 



 
 

ГАКЦПР, з оплатою праці відповідно до вимог чинного законодавства або надання 

іншого дня відпочинку. 

10. Надавати пільги і компенсації, що передбачені КЗпП України, законами 

України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів  

органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб   та 

їх соціальний захист",  "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку", "Про відпустки" та іншими законодавчими 

актами. 

11. Забезпечувати тривалість робочого часу відповідно до законодавства та 

наказу ГАКЦПР  щодо встановлення режиму роботи та розподілу робочого часу. 

При цілодобовому чергуванні працівники чергових змін час прийому їжі та 

перерву санітарно - гігієнічного призначення використовують відповідно 

розпорядку дня, затвердженому начальником ГАКЦПР. 

12. Постійно організовувати формальне та неформальне навчання працівників  

за рахунок коштів ГАКЦПР (проведення тренажів на робочих місцях, семінарів, 

лекцій, дискусій тощо). 

13. Працівників, які працюють в єдиній системі проведення авіаційних  робіт 

з пошуку і рятування,  а також інших посадових осіб ГАКЦПР, де є необхідність 

перенавчання  або підвищення кваліфікації, направляти на курси (семінари)    

підвищення кваліфікації відповідно до діючих законодавчих та нормативно - 

правових актів. 

14. Забезпечувати нормативну тривалість робочого часу 40 годин на тиждень,   

8 годин у день в нормальних умовах праці. Про зміни норми часу повідомляти 

працівників не пізніше ніж за 2 місяці. 

15. Створювати працівникам умови, необхідні для нормальної роботи і 

забезпечення повного збереження дорученого їм майна (стаття 131 КЗпП України). 

16. Не використовувати дані об'єктивного контролю (запису аудіо- 

відеореєстрації) дій оперативно- чергових змін (оперативно - чергових) у будь-

яких цілях, окрім контролю керівництвом ГАКЦПР за несенням оперативного 

чергування, надання допомоги та аналізу дій під час авіаційної події та тренувань. 

 

                       Керівництво (роботодавець)  має право: 
 

17. Вимагати від працівників виконання обов'язків, які відображені в їх 

посадових інструкціях. 

18. Змінювати чи впроваджувати новий режим роботи в ГАКЦПР, його 

підрозділах для категорій чи окремих працівників лише після погодження цих 

питань на загальних зборах трудового колективу. 

19. З метою захисту самопочуття працівників від впливу високих ( вище + 30 

С) або низьких (нижче - 25 С)  температур зовнішнього повітря, при погодженні з 



 
 

Уповноваженим трудового колективу, встановлювати,  відповідним організаційно - 

розпорядчим документом, зміну режиму робочого часу ( стаття 13 КЗпП України).        

20.  Вимагати дотримання умов Договору. 

21. При прийнятті на роботу встановлювати, як правило, випробувальний 

термін відповідно до вимог чинного законодавства. 

22. На обладнання робочих місць оперативно - чергових служб ГАКЦПР та 

АДЦПР засобами об'єктивного контролю (аудіо- відеореєстрації) з метою 

контролю керівництвом ГАКЦПР за несенням оперативного чергування, 

документування дій посадових осіб під час виконання ними службових обов'язків  

у повсякденній  діяльності  та при виникненні аварійної ситуації з повітряним 

судном та проведенні тренувань.     
         Застосування  засобів  відеореєстрації     з метою  документування дій  працівників 

ГАКЦПР,  без  погодження з трудовим колективом забороняється.   
 

 

Трудовий колектив зобов'язується: 

 
 

23. Дотримуватись вимог чинного законодавства з питань трудової 

дисципліни та Правил внутрішнього трудового розпорядку. 

24. Працівники ГАКЦПР зобов'язуються нести матеріальну відповідальність у 

розмірі і порядку передбаченому главою ІX  КЗпП України “Гарантії при 

покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну 

підприємству, установі, організації“ та інших нормативно- правових актів.   

25. Виконувати вимоги Положення про ГАКЦПР, АДЦПР та посадових 

інструкцій працівників. 

26.  Дотримуватись вимог нормативно - правових  документів з охорони 

праці,  бережливо  ставитись  до майна  ГАКЦПР. 

 

 

Трудовий колектив має право: 

 
 

27. Вимагати від керівництва (роботодавця) дотримання умов цього договору. 

  

 

Сторони зобов'язуються: 
  

28. Запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та 

індивідуальних трудових спорів, а в разі виникнення таких, прагнути їх 

розв'язання у порядку визначеному главою XV КЗпП України,  без впливу на 

робочий час.   



 
 

29.  Сприяти формуванню позитивного морально – психологічного клімату у 

колективі ГАКЦПР. 
 

 

 

 

Розділ  3.   Оплата праці 

Керівництво (роботодавець)   зобов'язується : 

 
 

1. Всіх працюючих,  а  також  щойно  прийнятих  на  роботу,  ознайомлювати 

з  посадовими інструкціями  та   колективним   договором   відповідно  до статті 9  

Закону України "Про колективні договори і угоди". 

2. При укладанні з працівником трудового договору повідомляти про умови  

оплати праці (розміри місячних посадових окладів, схеми тарифних розрядів 

посад (професій), тарифні коефіцієнти,  надбавки, доплати, винагороди та інші 

заохочувальні, компенсаційні, гарантійні виплати, матеріальну допомогу, підстави 

відрахувань та утримань тощо)  відповідно до  Умов оплати праці працівників 

бюджетних установ, закладів  та організацій Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, затверджених наказом МВС  України від 14.08.2015 року              

№ 975  та статтями  15, 29, 30 Закону України «Про оплату праці»,  статтею 110 

КЗпП України. 

3. Встановлювати розміри посадових окладів працівників згідно з штатним 

розписом. Розмір заробітної плати, у т.ч. за просту, некваліфіковану працю, за 

виконану працівником місячну ( годинну) норму праці, не може бути нижчим за 

мінімальну заробітну плату, яка визначається в Законі про Державний бюджет на 

відповідний рік. Мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно в 

місячному та погодинних розмірах.   

4. З введенням нових тарифних ставок (посадових окладів) забезпечити 

відповідне коригування з коефіцієнтами підвищення заробітної плати та інших 

виплат, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, згідно п.10 

розд. IV «Порядку обчислення середньої заробітної плати», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України  від 08.02.1995р. №100. 

5. Виплачувати заробітну плату двічі на місяць до 15 числа за першу 

половину місяця та до  31 числа за другу половину місяця. 

У разі коли день заробітної плати збігається з вихідним, святковим або не 

робочим днем, днем виплати заробітної плати вважати останній робочий день 

перед вихідним (святковим, неробочим днем). 

6. Заробітну плату працівникам за весь час відпустки виплачувати не пізніше 

ніж за три дні до початку відпустки. 



 
 

7. За години роботи, які припадають на визначені законодавством державні 

свята України, здійснювати доплату працівникам ГАКЦПР в розмірі до 100% 

денної (годинної) ставки. 

8.  Виплачувати  працівникам надбавку за складність і напруженість у роботі 

до 50% посадового окладу. 

9.  Виплачувати  працівникам надбавку за вислугу років залежно від стажу 

роботи, що  дає право на отримання такої надбавки  в розмірах: 

              понад 2 роки - 5 відсотків; 

              понад  5 років - 10 відсотків; 

              понад 10 років - 15 відсотків; 

              понад 15 років  - 20 відсотків; 

              понад 20 років - 25 відсотків. 

(Згідно з Умовами  оплати праці працівників бюджетних установ, закладів  та 

організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій, затверджених 

наказом МВС  України від 14.08.2015 року № 975.) 

10. Не виплачується надбавка за вислугу років  працівникам, які прийняті на 

роботу за сумісництвом і тимчасовим працівникам, згідно з вимогами  п. 4  р. IV   

Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів  та організацій 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій, затверджених наказом МВС  

України від 14.08.2015 року № 975. 

11. Здійснювати преміювання працівників згідно Положення про 

преміювання, затвердженого наказом начальника ГАКЦПР. За вагомий внесок у 

вирішенні завдань, покладених на ГАКЦПР, сумлінне і високопрофесійне 

виконання обов'язків, а також з нагоди  державних, професійних свят та ювілейних 

дат здійснювати преміювання працівників ( за окремим рішенням ДСНС) у межах 

кошторисних призначень на оплату праці за умови відсутності кредиторської 

заборгованості. 

12. Нараховувати щомісячну премію працівникам за фактично 

відпрацьований час на посадовий оклад (тарифну ставку) з урахуванням надбавок 

і доплат. Нараховувати щомісячну премію працівникам понад 50 % за окремим 

рішенням  ДСНС України ( наказ, розпорядження, лист тощо). Доводити 

щомісячно до відома працівників наказ начальника ГАКЦПР  про визначену 

премію.   

13. Не виплачувати премію  працівникам за час  тимчасової непрацездатності, 

за період випробування при прийнятті на роботу, за період перепідготовки та 

підвищення кваліфікації з відривом від виконання службових обов'язків та в інших 

випадках, коли згідно з законодавством виплати проводяться виходячи  із 

середньої заробітної плати. 

14. Установлювати доплати у розмірі до 50 % посадового окладу за   

виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників (від фактично 

відпрацьованого часу) у разі їх хвороби, відпустки, у тому числі жінок, які 

перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, а також осіб, які 



 
 

заробітної плати, згідно статей  4, 5 Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про індексацію грошових доходів населення», затвердженого 

06.02.2003р. № 491-IV та постанови Кабінету Міністрів  України  від 17.07.2003р. 

№1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів 

населення". 

23. Щомісячно при кожній виплаті заробітної плати (письмово або в 

електронному вигляді) повідомляти працівників про загальну суму їх заробітної 

плати з розшифровкою за видами виплат та розмірами і підставами відрахувань та 

утримань із заробітної плати. 

24.  Дотримуватись  вимог чинного  законодавства  щодо  першочерговості 

виплати заробітної плати, Закону України від 21.10.2004р. №2103-IV «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

своєчасності виплати заробітної плати». 

25. Передбачити компенсацію працівникам у зв’язку з несвоєчасною 

виплатою заробітної плати відповідно до Закону України "Про компенсацію 

громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати". 

26. Нести відповідальність за порушення встановлених термінів виплати 

заробітної плати відповідно до статті 41 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

27. Якщо для  працівників оперативно-чергової служби та для водіїв за 

умовами роботи (при находженні на чергуванні) не може бути дотримана 

встановлена щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, запровадити 

підсумований облік робочого часу. Тривалість робочого часу за обліковий період 

не повинна перевищувати річну норму робочих годин. При підсумованому обліку 

робочого часу організацію праці працівників оперативно-чергової служби та водіїв 

регулювати згідно з графіком роботи, який складається кожного місяця  і яким 

визначається кількість робочих днів, тривалість щоденної роботи, кількість 

вихідних днів та додаткових днів відпочинку. В  кінці року начальниками 

структурних підрозділів складається табель обліку використання робочого часу за 

поточний  рік. 

28. При направленні працівників у відрядження,  забезпечувати їх коштами, 

як аванс для здійснення поточних витрат, не пізніше як за 3 дня до початку 

відрядження (за бажанням працівника). Аванс перераховується у безготівковій 

формі на відповідний рахунок працівників для використання із застосуванням 

платіжних  карток. Залишок коштів понад суму, витрачену згідно із звітом про 

використання коштів, виданих на відрядження, підлягає поверненню працівниками 

на відповідний рахунок ГАКЦПР (у разі відрядження за кордон у грошових 

одиницях в яких було видано аванс) у встановленому законодавством порядку. 

Дні вибуття або повернення з відрядження, які збігаються з вихідними, 

святковими або неробочими днями, не вважаються робочими днями. 



 
 

Вихідні або святкові дні й неробочі дні, у які працівник вибуває у 

відрядження або у які він повертається з відрядження, заробітна плата не 

нараховується.       

Якщо працівник  вибуває або прибуває з відрядження у  вихідний день, то 

йому після повернення з відрядження надається інший день відпочинку на протязі 

першого робочого тижня за вибором працівника та за погодженням з керівництвом 

(роботодавцем). 

Якщо працівник, у разі необхідності, за наказом ГАКЦПР, відряджений для 

роботи у вихідні або святкові дні й неробочі дні, то робота в ці дні компенсується 

відповідно до вимог статтями 72, 107  КЗпП України. 

У разі не забезпечення  працівника коштами (авансом) для здійснення 

поточних витрат під час службового відрядження, працівник має право 

відмовитись від участі у відрядженні з попередженням про це керівника. 

 

 

Розділ 4.  Відпустки 

Керівництво (роботодавець)  зобов'язується: 

 
 

1. Надавати  щорічні основні,  додаткові, соціальні та відпустки без 

збереження заробітної плати працівникам ГАКЦПР  відповідно до  Кодексу законів 

України про працю,  Закону України "Про відпустки", Закону України "Про статус 

і соціальний статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи", Закону України "Про статус ветеранів війни,  гарантії їх соціального 

захисту”, Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів 

органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх 

соціальний захист" та  інших законодавчих та нормативно - правових актів згідно з 

графіком відпусток. 

2. Повідомляти працівника про дату початку відпустки  не пізніше як за            

2 тижні до встановленого графіком терміну. У разі порушення керівництвом 

(роботодавцем) цього терміну, а також у разі несвоєчасної виплати працівникові 

заробітної плати за час щорічної відпустки, керівництво (роботодавець) повинне  

перенести щорічну відпустку на інший період за вимогою працівника та за 

погодженням з керівником структурного підрозділу. 

3. Надавати основну щорічну оплачувану відпустку для всіх категорій  

працівників не менш, як 24 календарних дні. На прохання працівника щорічна 

основна відпустка може бути поділена на частини будь - якої тривалості за умови,  

що основна безперервна її частина становитиме не менше  14 календарних днів. 

Надавати відпустку повної тривалості у перший рік роботи до настання 

шестимісячного терміну безперервної роботи в ГАКЦПР, за бажанням працівника, 

у випадках передбачених чинним законодавством та у виняткових випадках, за 

погодженням між працівником та начальником  ГАКЦПР. 



 
 

4. Надавати  працівникам щорічну  та додаткові відпустки  повної   тривалості 

у перший рік роботи після закінчення шести місяців  безперервної  роботи  у 

ГАКЦПР. 

Надавати працівникам, які підпадають під статус осіб, визначених у   статтях 

5, 6 Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" щорічну відпустку 

повної тривалості до настання  шестимісячного терміну безперервної роботи  у 

перший рік роботи у ГАКЦПР. 

5. Невикористану частину щорічної відпустки надавати працівнику, як 

правило, до кінця робочого року, але  не  пізніше 12 місяців після закінчення 

робочого року, за який надається відпустка, або виплачувати грошову компенсацію  

у випадках передбачених чинним законодавством. 

6. Встановити щорічну додаткову відпустку  з ненормованим робочим днем 

до 7 календарних  днів  за наступним списком посад ( крім працівників, які 

прийняті на роботу за сумісництвом і тимчасовим працівникам  відповідно до 

статті. 8 Закону України "Про відпустки" та листа Міністерства праці та соціальної 

політики України від 03.09.2009 р. №  246/13/116-09 "Щодо надання сумісникам 

відпустки за ненормований робочий день": 

начальнику; 

заступнику начальника ГАКЦПР-начальнику Центру оперативного 

реагування та планування ( далі - ЦОРП); 

заступнику начальника ГАКЦПР; 

помічнику начальника ГАКЦПР (з персоналу); 

помічнику начальника ГАКЦПР (з юридичних питань); 

начальнику сектору - головному бухгалтеру; 

провідному бухгалтеру; 

заступнику начальника ОЧС  (з організації польотів та перельотів); 

старшим інженерам; 

начальникам АДЦПР; 

заступникам начальників  АДЦПР; 

начальникам зміни  (оперативно - чергові) ЦОРП; 

старшим оперативним черговим ЦОРП; 

оперативним черговим АДЦПР; 

заступнику начальнику ЦОРП - начальнику сектору телекомунікації 

та  автоматизації; 

заступнику начальника ЦОРП -   начальнику оперативно – чергової 

служби; 

начальнику відділення; 

начальникам секторів;     

провідним фахівцям; 

інженерам 1 категорії; 

водіям, які не працюють за підсумованим обліком робочого часу. 



 
 

Встановити  щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці до               

4 календарних днів прибиральникам службових приміщень, зайнятих 

прибиранням загальних вбиралень та санвузлів, відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України  від 17.11.1997 року № 1290. 

7. Жінкам, які  працюють і мають двох або більше дітей віком до 15 років, або 

дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину, матері особи з інвалідністю з 

дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з 

інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому 

числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, 

яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I 

групи, чи одному із прийомних батьків щорічно надавати додаткову  оплачувану 

відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих 

днів. 

  За наявності декількох підстав для надання  такої  відпустки її загальна 

тривалість не може  перевищувати 17 календарних днів відповідно до статті 19 

Закону України "Про відпустки".   

8. Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах освіти з 

вечірньою або заочною формами навчання в аспірантурі, надавати додатково 

оплачувані відпустки, які передбачені чинним законодавством (статті 14,15 Закону 

України «Про відпустки»). 

9. Жінкам, на підставі медичного висновку надавати соціальну оплачувану 

відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами  та відпустку для  догляду за дитиною  

до досягнення нею трирічного віку  відповідно до статті 17, 18 Закону України 

"Про відпустки". 

10. Надавати працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи (категорія 1,2) додаткову відпустку із збереженням заробітної плати  

строком  14 робочих днів (16 календарних днів) на рік;  працівникам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 3) надавати 

додаткову відпустку  без збереження заробітної плати  строком до 14 робочих днів, 

відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". 

11. Надавати відпустку без збереження заробітної плати за бажанням 

працівників  згідно статті 25 Закону України « Про відпустки»:   

      а). матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі 

тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше 

дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю, - тривалістю до 14 

календарних днів щорічно; 

    б). чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, - 

тривалістю до 14 календарних днів; 



 
 

       в). матері або іншим особам ( батьку дитині, бабі, діду, іншим родичам, 

які  фактично доглядають за дитиною або особі, яка усиновила чи взяла під 

опіку дитину, одному  із прийомних батьків чи батьків — вихователів; 

      Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або 

дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю 

з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з 

інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у 

тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а 

також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства 

підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків,  в разі якщо дитина 

потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною в медичному 

висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі 

якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), - не більш 

як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині 

встановлено категорію "дитина з інвалідністю підгрупи А" - до досягнення 

дитиною вісімнадцятирічного віку. 

     в-1) матері або іншій особі ( батьку дитині, бабі, діду, іншим родичам, які  

фактично доглядають за дитиною або особі, яка усиновила чи взяла під опіку 

дитину, одним  із прийомних батьків чи батьків — вихователів,  для догляду 

за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній 

території; 

     г) учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - тривалістю до 14 

календарних днів щорічно. 

   Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких 

встановлений відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", - тривалістю до 21 календарного дня 

щорічно; 

   д). особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, - 

тривалістю до 21 календарного дня щорічно; 

     є). пенсіонерам за віком та особам з інвалідністю III групи - тривалістю до 

30 календарних днів щорічно; 



 
 

      ж). особам з інвалідністю I та II груп - тривалістю до 60 календарних днів 

щорічно; 

       з). особам, які одружуються, - тривалістю до 10 календарних днів; 

    и). працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка 

(дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, 

сестер - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного 

для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних - тривалістю до 3 

календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця 

поховання та назад; 

     к).  працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, 

який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього 

догляду, - тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 

календарних днів; 

  л). працівникам для завершення санаторно-курортного лікування - 

тривалістю, визначеною у медичному висновку; 

     м). працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, 

- тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для 

проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад; 

       н). працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру 

з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які 

навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують 

індивідуальний план підготовки, - тривалістю, необхідною для проїзду до 

місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад; 

    о). сумісникам - на термін до закінчення відпустки за основним місцем 

роботи; 

       п). ветеранам праці - тривалістю до 14 календарних днів щорічно; 

      р). працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну 

основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них 

грошову компенсацію, - тривалістю до 24 календарних днів у перший рік 

роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну 

безперервної роботи; 



 
 

    с). працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних 

закладів, розташованих в іншій місцевості, - тривалістю 12 календарних днів 

без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження 

навчального закладу та у зворотному напрямі. 

   За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка 

надається окремо для супроводження кожної дитини; 

      т). працівникам на період проведення у відповідному населеному пункті 

антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях з урахуванням часу, необхідного для 

повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після 

прийняття рішення про припинення антитерористичної операції, заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. 

    Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, 

протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням один вільний від 

роботи день на тиждень без збереження заробітної плати. 

12. Надавати додаткову відпустку без збереження заробітної плати, за 

бажанням працівника, терміном до 14 календарних днів на рік  відповідно до п.13  

статті 6 Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції  і деяких інших осіб та їх 

соціальний захист". 

13.  Надавати  відпустку без збереження заробітної плати за згодою сторін, за 

сімейними обставинами та з інших причин  до 15 календарних днів на рік згідно 

вимог статті  26 Закону України "Про відпустки". 

14. Надавати відпустку без збереження заробітної плати строком до                         

2-х тижнів на рік  ветеранам праці, відповідно вимог статті 7 Закону України "Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого 

віку". 

15.  Додаткові відпустки працівникам ГАКЦПР надавати в період з початку 

року до 15 травня або з 15 вересня до кінця поточного року: відпустки, 

працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та відпустки 

відповідно до п.12 ст.12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” (статті 77-2 КзпП України). 



 
 

16. Оплачувані відпустки   надаються працівникам ГАКЦПР та   фінансуються 

за рахунок Державних бюджетних асигнувань. 

 

Розділ 5. Охорона праці та здоров'я 

Керівництво (Роботодавець) зобов'язується : 
 

1. Відповідно до вимог Закону України "Про охорону праці" та Постанови 

Кабінету Міністрів  України від 27.06.2003 року № 994 "Про затвердження 

переліку заходів та засобів з охорони праці”, здійснювати комплексні заходи щодо 

забезпечення соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-

гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на 

збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової 

діяльності, підвищення  існуючого  рівня охорони праці, які передбачають: 

впровадження нових ефективних засобів охорони праці для запобігання 

травматизму (засобів сигналізації, контролю, запобіжних пристроїв тощо); 

дотримання санітарно - гігієнічних вимог до робочих приміщень ( кабінетів) 

при розміщенні працівників  відповідно до ч. 1 статті 6 Закону України “Про 

охорону праці”. 

реконструкцію та вдосконалення систем природного і штучного освітлення 

робочих місць; 

встановлення нових або реконструкцію діючих систем вентиляції та 

кондиціювання повітря у робочих приміщеннях; 

встановлення обладнання, пристроїв, що забезпечують застосування 

безпечної напруги та запобігають ураженню електричним струмом у 

приміщеннях з підвищеною небезпекою; 

забезпечення безпеки праці при безпосередньому контакті зі шкідливими 

речовинами та матеріалами. 

2.  Здійснювати  організацію робіт із забезпеченням  безпеки праці під час 

експлуатації транспортних засобів  згідно з Законом України "Про охорону праці", 

а також Правилами про охорону праці на автомобільному транспорті, 

затвердженими наказом МНС України від 09.07.2012 року  № 964.   

3.   Організовувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів 

працівників, згідно наказу МОЗ України від 21.05.2007 року № 246, а також   

професійний  добір згідно наказу МОЗ України від 23.09.1994 року № 263/121 

(якщо посада та роботи, які виконують працівники ГАКЦПР, будуть внесені до 

Переліку робіт де є потреба у професійному доборі, вказаним цим наказом). 

4. Забезпечувати, при необхідності, працівників спеціальним одягом та 

засобами індивідуального захисту згідно встановлених норм. (стаття 8 Закону 

України “Про охорону праці”). 

5.  При виконанні робіт у містах загального користування, забезпечувати 

прибиральників дезінфекційними та миючими засобами  відповідно до вимог 

статей  19, 20 Закону України "Про охорону праці". 



 
 

6. Організовувати навчання, інструктажі, а також перевірку знань відповідних 

нормативних актів про охорону праці працівниками згідно вимог статті 18 Закону 

України “Про охорону праці”. 

7.    Дотримуватись вимог статті 6 Закону України "Про охорону праці" щодо 

прав працівників на розірвання трудового договору, за власним бажанням, з 

виплатою вихідної допомоги, якщо керівництво (роботодавець)  не виконує 

законодавство про охорону праці та не додержується умов колективного договору з 

цих питань.   

8.  Проводити атестацію робочих місць  за умовами праці не ріже 1 раз на 5 

років у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

01.08.1992 р. № 442 "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 

праці" та обов'язково інформувати працівників про її результати. 

9. При встановленні впливу шкідливих здоров’ю працівників умов на 

робочому місці (за результатами атестації  робочих місць за умовами праці), 

встановлювати  пільги і компенсації у відповідності до вимог чинного 

законодавства  (статті  100, 163, 165, 166, 167, 168 КЗпП України). 

10. Передбачити в кошторисі на поточний рік не менше 0,2 відсотка від фонду  

оплати праці на зазначені цілі (стаття 19 Закону України “Про охорону праці”).   

 

Керівництво (Роботодавець)  має право: 
 

11. За порушення Закону України "Про охорону праці" та  інших     

нормативно – правових актів щодо охорони праці, притягувати винних працівників 

до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з 

вимогами чинного законодавства України. 

12.  Застосовувати заходи заохочування працівників, які дотримуються  норм 

законодавства з питань охорони праці та техніки безпеки і беруть активну участь у 

підвищенні рівня охорони праці працівників   ГАКЦПР. 
 

Трудовий колектив зобов'язується: 
 

13.  Вивчати та виконувати вимоги правил та нормативних актів з питань 

охорони праці. 

14. Суворо дотримуватись правил експлуатації обладнання, норм, правил, 

стандартів та інструкцій з охорони праці.  

15. Виконувати правила поводження з обладнанням, автотранспортними 

засобами, оргтехнікою та персональними електронно-обчислювальними 

машинами. 

16.   Дотримуватись правил пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху. 

17. Своєчасно виконувати План основних заходів, спрямованих на 

підвищення ефективності роботи ГАКЦПР  з питань охорони праці на відповідний 

рік. 



 
 

перебувають у частково оплачуваній відпустці по догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати, 

тривалістю визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення 

дитиною шестирічного віку, за суміщення професій ( посад) та за розширення зон 

обслуговування або збільшення обсягу  виконуваних робіт, якщо інше не 

передбачено чинним законодавством. 

 

15. Додатково виплачувати 40 % годинної тарифної ставки ( посадового 

окладу) за роботу у нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора  до 6-ї 

години ранку. 

16. Установлювати  працівникам надбавки за почесні і спортивні звання, якщо 

їх діяльність за профілем збігається за наявним почесним або спортивним 

званням. 

17. Установлювати водіям автотранспортних засобів доплату за ненормований 

робочий день у розмірі 25 %  тарифної ставки за відпрацьований час. установити 

надбавки за класність водіям ІІ класу – 10 %, водіям І класу – 25 %  установленої 

тарифної ставки за відпрацьований час. 

Водіям, яким тривалість робочого часу визначається підсумованим обліком, не 

представляти доплату за ненормований робочий день у розмірі 25 % тарифної 

ставки за відпрацьований час та не надавати додаткову відпустку. 

18. Встановлювати  прибиральникам службових приміщень забезпечену 

норму тривалості  робочого часу  40 годин на тиждень по 8 годин в день у 

нормальних умовах праці. Прибиральникам встановлювати доплати – за 

використання дезінфекційних засобів, а також прибирання туалетів у розмірі  10 % 

посадового (місячного) окладу. 

19. Виплачувати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на  

оздоровлення ( після настання дев'ятимісячного терміну безперервної роботи у 

ГАКЦПР) у  сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, за винятком 

матеріальної допомоги на поховання (р.VI Умов оплати праці працівників 

бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, затверджених наказом МВС України від 14.08.2015 року                  

№ 975). 

20. Матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, не виплачувати 

працівникам, які прийняті на роботу за сумісництвом і тимчасовим працівникам 

відповідно до вимог п.4 Постанови Кабінету  Міністрів України від 30.08.2002 

року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки  

розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів  та організацій  

окремих галузей бюджетної сфери". 

21. Не приймати в односторонньому порядку рішень, які змінюють 

встановлену у колективному договорі оплату праці. 

22. Включити проведення індексації, в нарахування заробітної плати за 

поточний місяць, з урахуванням встановлення державою мінімального розміру 



 
 

(Копія Плану  основних заходів з питань охорони праці  та копія наказу від 

02.01.2019 року № 3-ОД  щодо визначення особи відповідальної за охорону праці  

Додатки № №3, 4).   

Трудовий колектив має право: 
 

17. Ознайомлюватися  з результатами атестації робочих місць. 

18. За результатами атестації робочих місць за умовами праці отримувати  

пільги та компенсації  у відповідності до вимог чинного законодавства.  (статті 

100, 163, 165, 166, 167, 168 КЗпП України). 

За результатами атестації робочих місць за умовами праці, вимагати від 

керівництва  (роботодавця) негайної заміни робочого місця у випадку виявлення 

шкідливих умов праці, які впливають на стан здоров’я працівників. 

 

Розділ 6. Соціальний захист, гарантії. 

Керівництво (Роботодавець)  зобов'язується : 
 

1. Надавати пільги, гарантії та компенсації працівникам ГАКЦПР згідно з 

вимогами  чинного законодавства України. 

2.  Надавати працівникам  ГАКЦПР матеріальну допомогу, у тому числі на 

оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, у сумі не більше 

ніж один посадовий оклад на рік. 

3. Працівникам у перший рік роботи в ГАКЦПР  матеріальну допомогу, у сумі 

не більше ніж посадовий оклад на рік, надавати не раніше дев’яти місяців роботи. 

 

Розділ 7. Контроль за виконанням колективного 

договору 
 

1. Сторони, що підписали колективний договір, несуть відповідальність за 

умови його виконання. 

2. Сторони,  з  вини  яких  порушено  чи  не  виконане  зобов'язання  щодо 

колективного договору, несуть відповідальність відповідно до вимог                 

статті 18 Закону України "Про колективні договори і угоди". 
 

Сторони зобов'язуються : 
 

3. Проводити контроль за виконанням колективного договору безпосередньо 

Сторонам, що його уклали чи уповноваженими ними представниками. 

4. Надавати необхідну наявну інформацію у разі здійснення контролю. 

5. Звітувати про виконання  колективного договору, щорічно до 25 грудня 

поточного року,  на загальних зборах трудового колективу. 

6. Аналізувати  причини  та  вживати  заходи  у разі несвоєчасного виконання 

 
 




















































