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Розділ 1. Загальні положення 

1.1. Колективний договір (надалі – Договір) укладено згідно із Законом 

України «Про колективні договори і угоди», Генеральними угодами між 

Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій 

роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і 

профоб’єднаннями на 2008–2009 роки та між Державним комітетом архівів 

України та ЦК профспілки працівників державних установ України на 2009–

2011 роки (надалі – Генеральні угоди) на двосторонній основі між 

адміністрацією Державного комітету архівів України (надалі – Держкомархів) в 

особі Голови Державного комітету Гінзбург О. П. і профспілковим комітетом 

Держкомархіву в особі голови профкому Прилепішевою Ю. А. (надалі – 

профспілкова сторона) (разом – Сторони) і є правовим актом, який містить 

узгоджені зобов’язання сторін, що його уклали, щодо створення умов 

підвищення ефективності роботи Держкомархіву, реалізації на цій основі 

професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників. 

1.2. Сторони визнають Договір як чинний акт соціального партнерства, 

що визначає взаємні обов’язки Сторін у сфері праці та соціального захисту 

працівників. 

1.3. Положення Договору діють безпосередньо і поширюються на всіх 

працівників Держкомархіву незалежно від того, чи є вони членами профспілки. 

1.4. Положення Договору є обов’язковими для Сторін, що його уклали. 

1.5. Жодна із Сторін не може в односторонньому порядку припинити 

виконання взятих на себе зобов’язань, якщо інше не передбачено 

законодавством. 

1.6. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє 

до укладання нового або перегляду цього Договору. Питання щодо укладання 

нового Договору вирішуються за взаємною згодою Сторін. 

Зміни та доповнення до Договору вносяться в зв’язку із змінами чинного 

законодавства, Генеральних угод або за ініціативи однієї із Сторін після 

проведення переговорів або консультацій та досягнення домовленостей і 

набирають чинності після підписання Сторонами. 

Переговори або консультації проводяться в десятиденний термін після 

отримання пропозицій іншою Стороною. 

Прийняті нормативні акти, що забезпечують більш високі гарантії, ніж 

передбачені Договором, мають пріоритет перед відповідними положеннями 

цього Договору. 
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1.7. Для ведення переговорів по укладанню Колективного договору і 

підведення підсумків його виконання утворюється двостороння комісія, склад 

якої наведено у додатку № 1 до Договору. 

1.8. Сторони зобов’язуються не менше одного разу на рік інформувати 

одна одну про виконання взятих на себе зобов’язань. 

Розділ 2. Зобов’язання адміністрації Держкомархіву 

2.1. Виробничо-економічна діяльність. 

2.1.1. Своєчасно та в повному обсязі забезпечувати працівників 

матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання трудових 

завдань та створення належних умов праці та сприяти забезпеченню соціальних 

гарантій працівників Держкомархіву. 

2.1.2. Забезпечити своєчасне фінансування діяльності працівників 

Держкомархіву за рахунок коштів державного бюджету, розробити за участю 

профспілкової сторони та запровадити систему матеріального і морального 

заохочення працівників до підвищення продуктивності їхньої праці. 

2.1.3. Брати участь у заходах профспілкової сторони щодо захисту 

трудових і соціально-економічних прав працівників на їх запрошення. 

2.2. Сприяння зайнятості 

і підвищенню професійної кваліфікації працівників 

2.2.1. Згідно із Законом України «Про зайнятість населення» здійснювати 

узгоджені заходи щодо забезпечення зайнятості працівників та інформувати 

державну службу зайнятості про наявність вакантних посад та особливостей 

порядку їх заміщення. 

Доводити до відома державної служби зайнятості інформацію про 

вивільнення працівників у встановлений строк. 

2.2.2. Завчасно, не пізніше ніж за два місяці з дня прийняття рішення, 

інформувати профспілкову сторону про проведення реорганізації 

Держкомархіву і одноразове вивільнення найманих працівників з одночасним 

поданням заходів щодо працевлаштування працівників, які передбачають: 

– створення комісії за участю представника профспілкової сторони; 

– визначення можливостей Держкомархіву для переведення працівників, 

які звільняються, за їхньою згодою на іншу роботу; 

– перепідготовку працівників в системі Держкомархіву. 

2.2.3. Надавати працівникам (на їх прохання) у разі їх звільнення (крім 

звільнення за порушення трудової дисципліни) невикористану відпустку з 

наступним звільненням. 
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2.2.4. Не допускати звільнення працівника з ініціативи власника в період 

його тимчасової непрацездатності (крім випадків, передбачених п. 5 част. 1 ст. 

40 КЗпП), а також у період перебування працівника у відпустці (крім випадку 

ліквідації). 

2.2.5. Продовжити роботу з організації регулярного проходження 

працівниками підвищення кваліфікації. 

2.3. Трудові відносини 

2.3.1. Питання трудових відносин працівників регулюються згідно з 

Кодексом законів про працю України, Законом України «Про державну 

службу» та іншими нормативно-правовими актами. 

2.3.2. Умови, що включаються до трудових договорів не можуть 

погіршувати становище працівників порівняно з чинним законодавством, 

Генеральними угодами та даним Договором. 

2.3.3. Тривалість робочого часу працівників – державних службовців 

визначається відповідно до законодавства про працю України, з урахуванням 

особливостей Закону України «Про державну службу». 

2.3.3.1. Встановлювати тривалість денної роботи, перерви для відпочинку 

і харчування згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

графіками робіт, затвердженими адміністрацією Держкомархіву за 

погодженням з профспілковою стороною. 

2.3.3.2. Скорочувати на одну годину тривалість робочого часу 

напередодні святкових і неробочих днів. 

2.3.4. За згодою між працівником і адміністрацією Держкомархіву, 

відповідно до ст. 56 КЗпП України, може встановлюватись, як при прийнятті на 

роботу, так і згодом, неповний робочий день або неповний робочий тиждень. 

На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років 

або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або 

здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, 

адміністрація Держкомархіву зобов’язана встановлювати їй неповний робочий 

день або неповний робочий тиждень. 

Оплата в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу. 

2.3.5. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи за наказом 

адміністрації Держкомархіву та за погодженням з профспілковою стороною  

працівники з’являються на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за 

які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.  

Працівники можуть також бути відкликані з щорічної основної або 

додаткової відпустки у встановленому законодавством порядку, при цьому 

невикористана частина відпустки яка залишилася надається державному 
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службовцю у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до 

відпустки у наступному році. 

2.3.6. Відповідно до Закону України «Про державну службу» працівникам 

Держкомархіву, які є державними службовцями, встановлюється ненормований 

робочий день з тривалістю щорічної відпустки 30 календарних днів.  

Тривалість додаткових відпусток встановлюється відповідно до законів 

України «Про відпустки», «Про державну службу» та інших нормативних актів 

у залежності від стажу роботи. 

2.3.7. Надавати жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 

15 років, або дитину-інваліда, або усиновила дитину, одинокій матері, батьку, 

який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування 

матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, 

щорічно додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без 

урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для 

надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 

17 календарних днів. 

2.3.8. Надавати відпустки без збереження заробітної плати за заявою 

працівника у встановленому законодавством порядку, але не більше 

15 календарних днів. 

2.3.9. Обов’язково погоджувати з профспілковою стороною для всіх 

працівників режим роботи та графік відпусток працівників. 

2.3.10. Адміністрація Держкомархіву сприяє включенню до складу 

атестаційних комісій з атестації державних службовців представників 

профспілкової сторони. 

2.4. Оплата праці 

2.4.1. Оплата праці працівників Держкомархіву здійснюється на підставі 

нормативно-правових актів України у межах бюджетних асигнувань. 

2.4.2. При формуванні фонду оплати праці передбачаються кошти на 

виплату премій, надання матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення 

соціально-побутових питань, виплату надбавок, доплат та грошової винагороди 

державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної 

влади, зразкове виконання трудових обов’язків та з інших підстав, які 

передбачені чинним законодавством. 

2.4.3. Виплата заробітної плати працівникам Держкомархіву здійснюється 

двічі на місяць, як правило, першого та п’ятнадцятого числа кожного місяця. У 

разі порушення встановлених строків адміністрація Держкомархіву вживає 

термінові заходи, що забезпечать вказані виплати. 
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2.4.4. Преміювання працівників здійснюється відповідно до їх особистого 

внеску в загальні результати роботи в межах фонду преміювання, утвореного в 

розмірі не менше 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати 

праці. 

Положенням про преміювання, затвердженим адміністрацією 

Держкомархіву за погодженням з профспілковою стороною, можуть бути 

передбачені також премії до державних і професійних свят та ювілейних дат. 

Нарахування і виплата таких премій здійснюється в межах затверджених 

асигнувань на оплату праці. 

2.4.5. Працівникам надається допомога на оздоровлення при наданні 

щорічної відпустки та допомога на вирішення соціально-побутових питань у 

розмірах, визначених законодавством, в межах затверджених асигнувань на 

оплату праці. 

2.4.6. Видача грошової допомоги державним службовцям за сумлінну 

безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових 

обов’язків здійснюється в межах затверджених асигнувань на оплату праці. 

2.4.7. Виплата одноразової допомоги при виході на пенсію працівників, 

які є державними службовцями, забезпечується у розмірах, передбачених 

чинним законодавством. 

2.4.8. Заробітна плата працівникам за час щорічної відпустки 

виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки. 

2.5. Охорона праці та здоров’я 

2.5.1. Сприяти застрахованим працівникам у реалізації своїх прав у 

сферах загальнообов’язкового державного соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, на випадок 

безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

зумовленими народженням та похованням. 

2.5.2. Згідно із Законом України «Про охорону праці» визначити 

відповідальних посадових осіб з питань охорони праці. Передбачати при 

формуванні кошторисів видатків на охорону праці в розмірі не менше 0,2 

відсотка фонду оплати праці та використовувати ці кошти на зазначені цілі. 

2.5.3. Здійснювати методичне керівництво роботою з охорони праці, 

брати участь в опрацюванні та перегляді нормативно-правових актів з цих 

питань. 

2.5.4. Забезпечити організацію за участю профспілкової сторони 

проведення громадського контролю за охороною праці в Держкомархіві. 
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2.5.5. Підтримувати нормальні умови праці працівників, температуру 

повітря, освітлення у межах встановлених норм, своєчасну заміну меблів та 

обладнання, строки експлуатації яких вичерпані. 

2.5.5.1. Згідно зазначених Державних санітарних норм температура 

повітря у теплу пору року не повинна перевищувати 28ºС за відносної вологості 

від 55% до 75% і швидкості руху повітря від 0,1 м/с до 0,5 м/с, в залежності від 

призначення приміщень і характеру виробничої діяльності. 

При мікрокліматичних умовах, що перевищують допустимі параметри, 

внутрішньо змінний режим праці та відпочинку організовують за рахунок 

тривалості робочого часу: при температурі повітря, що перевищує допустимий 

рівень тривалість регламентованих перерв становить не менше 10% робочого 

часу на кожні 2ºС перевищення, при поєднанні температури повітря, що 

перевищує допустимий рівень, з відносною вологістю, яка перевищує 75% 

тривалість регламентованих перерв рекомендується встановлювати не менше 

20% робочого часу. 

Враховуючи санітарно-гігієнічні норми адміністрація Держкомархіву 

спільно з профспілковою стороною приймає рішення про можливість 

скорочення робочого дня через спеку. 

2.5.6. Забезпечити постійний контроль за наданням в повному розмірі 

пільг та компенсацій, встановлених Законом України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та 

іншими законодавчими актами. 

2.5.7. Передбачити включення до комісії з питань охорони праці 

представника профспілкової сторони. 

2.6. Соціальний розвиток 

2.6.1. Сприяти, в межах виділених коштів, забезпеченню працівників та 

членів їх сімей путівками для лікування та оздоровлення. 

2.6.2. Відраховувати профспілковому комітету кошти на культурно-

масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі не менше ніж 0,3 відсотка 

фонду оплати праці у визначеному законодавством порядку. 

2.6.3. Сприяти організації роботи їдальні (буфету) в обідню перерву. 

2.6.4. Сприяти вирішенню питання щодо відновлення роботи будинку 

відпочинку в с. Плюти. 

Розділ 3. Зобов’язання профспілкового комітету 

3.1. Комітет профспілки Держкомархіву всебічно сприяє реалізації цього 

Договору, запобіганню напруги в трудовому колективі, попередженню 

колективних трудових спорів (конфліктів) та зобов’язується утримуватись від 
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організації страйків та інших колективних дій, дестабілізуючих діяльність 

Держкомархіву. 

3.2. Керуючись статутом профспілки працівників державних установ, 

чинним законодавством профком Держкомархіву забезпечує: 

– вжиття заходів для поліпшення умов праці, побуту і оздоровлення 

працівників та членів їх сімей, надання матеріальної допомоги членам 

профспілки, виділення запрошень та подарунків дітям членів профспілки на 

новорічно-різдвяні свята в межах наявності коштів на цю мету; 

– участь у розробці соціально-економічних програм, спрямованих на 

реальний захист членів профспілки; 

– здійснення контролю за додержанням законодавства про працю, аналіз 

причин його порушень та направлення до органів державної влади вимог і 

пропозицій щодо прийняття законів і нормативно-правових актів, які 

забезпечують реалізацію конституційних прав громадян або скасування тих 

норм, які обмежують права членів профспілки; 

– надання членам профспілки правової допомоги, проведення методичної 

роботи, спрямованої на забезпечення кваліфікованого захисту трудових і 

соціально-економічних прав громадян та інтересів, участь у вирішенні 

колективних трудових спорів; 

– роботу щодо зміцнення трудової дисципліни в трудовому колективі 

Держкомархіву; 

– своєчасну виплату за рахунок коштів соціального страхування допомоги 

в разі тимчасової непрацездатності, вагітності, при народженні дитини, інших 

соціальних виплат відповідно до чинного законодавства; 

– додержання соціальних гарантій трудового колективу в організації і 

оплаті праці; участь у розробці і погодженні нормативно-правових актів, 

наказів Держкомархіву, які стосуються питань оплати і охорони праці та інших 

інтересів працівників щодо трудових відносин; 

– проведення роботи з працівниками стосовно раціонального та 

бережливого використання обладнання, матеріальних та інших ресурсів, 

збереження майна Держкомархіву; 

– збір та узагальнення пропозицій працівників з питань поліпшення 

діяльності Держкомархіву, доводення їх до адміністрації Держкомархіву й 

здійснення заходів щодо їх реалізації, інформування трудового колективу про 

вжиті заходи; 

– запрошення повноважного представника адміністрації Держкомархіву 

на засідання профспілкової сторони, де розглядаються питання захисту 

трудових і соціально-економічних прав працівників; 
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– представлення прав та інтересів працівників у відносинах з 

адміністрацією Держкомархіву у випадку проведення реорганізації 

Держкомархіву і одноразового вивільнення працівників. 

Розділ 4. Соціальне партнерство 

Сторони домовились: 

4.1. Сторони вважають, що договірне регулювання соціально-

економічних відносин на принципах соціального партнерства є об’єктивною 

необхідністю. 

4.2. Основними формами реалізації соціального партнерства 

визначаються колективні переговори, консультації та співробітництво Сторін, а 

також розв’язання конфліктних ситуацій згідно із чинним законодавством. 

4.3. Сторони зосереджують свої зусилля і здійснюють конкретні дії, 

спрямовані, насамперед, на створення умов для продуктивної праці та 

підвищення життєвого рівня всіх працівників. 

4.4. Сторони здійснюватимуть заходи щодо соціального захисту ветеранів 

праці; людей похилого віку. 

4.5. Положення про преміювання в Держкомархіві вводиться до Договору 

як обов’язковий додаток. 

4.6. Накази Держкомархіву, що стосуються соціально-економічних питань 

трудового колективу, підлягають обов’язковому погодженню з профспілковою 

стороною. 

4.7. Сторони вважають за необхідне забезпечувати участь представника 

профкому Держкомархіву в робочих нарадах керівництва Держкомархіву, що 

стосуються трудових та соціально-економічних прав та інтересів працівників. 

4.8. Кожна із Сторін інформуватиме іншу про наступне прийняття рішень 

з питань, що стосуються соціально-економічних інтересів працівників і є 

предметом цього Договору, та здійснюватиме попередні узгодження таких 

рішень шляхом офіційних переговорів і консультацій. У разі непогодження, 

Сторона, яка вносить проект таких рішень, одночасно інформує орган, який 

прийматиме відповідний нормативно-правовий акт, про позицію іншої 

Сторони. 

Розділ 5. Гарантії прав профспілкового комітету 

Адміністрація Держкомархіву зобов’язується: 

5.1. Сприяти статутній діяльності профкому Держкомархіву. 

5.2. Надавати профспілковій стороні необхідну інформацію з питань 

соціально-економічного розвитку трудового колективу. 
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5.3. На підставі особистої заяви члена профспілки утримувати з його 

заробітної плати членські внески в розмірі не менше 1 відсотка та 

перераховувати на рахунки профспілкової організації. 

5.4. Дотримуватись інших гарантій діяльності профспілок, визначених 

законодавством України. 

5.5. Не допускати обмеження прав та гарантій діяльності профкому або 

перешкоджати його існуванню та діяльності. 

5.6. Гарантувати членам профкому Держкомархіву можливості для 

здійснення своїх повноважень: 

надавати членам виборних профспілкових органів, не звільнених від своєї 

основної роботи, на умовах, що визначаються Договором, вільний від роботи 

час із збереженням середнього заробітку для виконання громадських обов’язків 

в інтересах трудового колективу, а також додаткову оплачувану відпустку до 

6 календарних днів на рік для проходження профспілкового навчання із 

збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця; 

зберігати за працівниками, обраними до складу профкому Держкомархіву, 

соціальні пільги та заохочення, встановленні для інших працівників згідно з 

законодавством; 

не допускати звільнення працівників, які обирались до складу виборного 

органу, протягом року після закінчення терміну, на який він обирався, крім 

випадків повної ліквідації установи, виявлення невідповідності працівника 

займаній посаді або виконуваній роботі за станом здоров’я, який перешкоджає 

продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які 

законодавством передбачена можливість звільнення з роботи. 

Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення 

повноважень у складі виборного органу в зв’язку з неналежним виконанням 

своїх обов’язків або за власним бажанням, за винятком випадків, коли це 

обумовлено станом здоров’я. 

У разі досягнення членом виборного профспілкового органу – державним 

службовцем граничного віку перебування на державній службі, сприяти 

продовженню терміну перебування на державній службі такого державного 

службовця до закінчення виборних профспілкових повноважень. 

Розділ 7. Заключні положення 

7.1. Доповнення і зміни до Договору можуть бути внесені лише у 

письмовому вигляді за згодою Сторін. Усі додатки до Договору, зміни і 

доповнення до Договору є невід’ємними його частинами, якщо вони підписані 

повноважними представниками Сторін. 




