
Умови праці директора Комунальної установи

“Центр культури і дозвілля” Збаразької міської ради

       Робоче місце директора Центру КіД знаходиться у приміщенні  будинку

культури за адресою м. Збараж вул. Травнева,2.

       Графік роботи:

- робочий час: понеділок – четвер 8 год.15 хв. з 9.00. – 17.15 год.

                                 п’ятниця   - 7 год. з 8.00. – 16.00 год.

- вихідний день  - субота, неділя.

- обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.

Щорічна основна відпустка становить 24 календарних дні, відповідно до

Закону  України  “Про  відпустки”,  розділ  11,  ст.6  та  +  4  календарних  дні

додаткової  відпустки  за  роботу  з  ненормованим  робочим  днем  відповідно

“Закону  України  “Про  відпустки”,  розділ  11.  ст.  8,  п.  2  та  додатку  2  до

Колективного  договору  комунальної  установи  “Центр  культури  і  дозвілля”

Збаразької міської ради.

        Директор Центру КіД є підзвітний Збаразькій міській раді та галузево

підпорядкований відділу культури Збаразької міської ради.

         Оплата праці директора Центру КіД включає:

- посадовий  оклад  у  розмірі,  передбаченому  чинним  законодавством

України з оплати праці – 16 тарифний розряд (Наказ Міністерства культури і

туризму  України  від  18  жовтня  2005  року  №745  “Про  впорядкування  умов

оплати  праці  працівників  культури  на  основі  Єдиної  тарифної  сітки”,

зареєстрований  в  Міністерстві  юстиції  України  27  жовтня  2005  року  за  №

1285/11565 зі змінами та доповненнями).

- надбавка за звання «Заслужений працівник культури» в розмірі 20% до

посадового окладу.

- надбавка  за  складність  і  напруженість  у  роботі  в  розмірі  50%  до

посадового  окладу,  на  основі  наказу  Міністерства  культури  України  від

18.10.2005р.  №745  «Про  впорядкування  умов  оплати  праці  працівників

культури на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами).



- надбавка  за  стаж  відповідно до Закону  України  “Про  культуру”  від

10.12.2011 р.№2778-VI.

- матеріальна допомога на оздоровлення в межах наявних коштів на оплату

праці при наданні щорічної основної відпустки відповідно до законодавства за

погодженням з головою міської ради.

- премія за належне виконання обов’язків, здійснюється за погодженням з

міським головою в межах наявних коштів на оплату праці.


