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Повiдомлясмо про повiдомну рессгралiю колективноfо договору

укJIаденого мiж пiдприемством ТДВ <Мукачiвське АТП i 2l06D та
профспiлковим комiтgгом первинноi органiзацiТ у реесгрi гаIузевих
(мiжгалузевих), територiальних угод, колективних договорiв, змiн i доповнень
за Л}7 вiд 25.02.2021 року.

Керуючись Постановою КМУ ýsll5 вiд 13.02.2013 року в репакчiТ
Постанови КМУ вiд 21.08.20l9p. N9 768 <Порядок повiдомноТ рессграчiТ
галузевих (мiжгалузевих) i територiа,тьних угод, колективних договорiв>
ресструючий орган нада€ рекомеялачii щодо проведення вищевказаноi
угоди у вiдповИнiсть з вимогами законодавства.

Вiдповiдно до Законiв УкраТни <Про колективнi договори та угоди)),
частини llстатгi 9 в редакцiТ Закону N95458-VI вiд 16.10.2012 <Про внесення
змiн до деяких законiв УкраТни щодо визначення cтopiн кол€ктивttих
переговорiв> рекомендусмо привести у вiлповiлнiсть колекгивЕtий договiр:

- замiнити сторони (власник пiдприемства> на <роботодавець>;
- <профспiлковий KoMiTeT первинноТ профспiлковоi органiзачiЬ> на

<<виборний орган лсрвинноТ профспiлковоТ органiзацii)).
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При цьому направляIо колективний договiр тдв кМукачiвсъке дтп
12106) дп" оrрЙru""" Напису про повiдомну реестрацiю.

.ЩодатоК: КолекТивний договiР на29 аркушах - адресату,

З повагою :

Генералъний директор ТДВ

,,Мукачiвське АТП |2|06"

Виконавець Патран М.Г.
тед.0997076232



ВiдповiдНо до ПосТановИ КМУ Ng 115 вiд 21.08.2019року, (в редакцii

ПостановИ Кабiнету MiHicTpiB Укра[ни вiд 2].08.ю2019 Ng 768), та Порядку

повiдом нот реестра цi'r галузе в их (мiжгалузевих) i територiал ьн их угод

колективних договорiв рееструючий орган з метою посилення iнформування

за i нте ресова Н их ор га н з метою посилен ня i нформува ння заiнтересова н их

у випадку наявностi конфiденцiйнот iнформацiт, просимо на протязi2-х
конфiден цi й ну, таемну ч и службову i нформа цi ю).

робочих днiв надати таку iнформац 

il((_)) лютого 2OZl року 
/

Надасмо згоду на оприлюднення тексту

(змiн та доповнень до них) на офiцiйному сайтi MicbkoT ради за

винятком: додатку Ng 8 до

((_)) лютого 202l року

суб'ектiв оприлюднюе на офiцiйному сайтi:

реестр колективних угод (договорiв), змiн i доповнень до них;

текст колективних угод (договорiв), змiн i доповнень до них;

Власнi рекомендацiТ щодо приведення угоди (договору) у вiдповiднiсть

3 вимогами законодавства (у разiтх наявностi);

перелiк пiдприемств, установ, органiзацiй, для яких е обов'язковим

положення колективнот угоди (у разi подання такого перелiку сторони

угоди).

У зв'язку з вище наведеF{им, та керуючись ч. 3 п. 7 Порядку повiдомноТ

реестра цiт галузевих (мiжгалузевих) i територiал ьн их Угод, колекти вн их

договорiв, просимо, при пред'явленнi на повiдомну реестрацiю

галузевих (мiжгалузевих) i територiал ьн их угод, колективн их договорiв

повiдомл яти, чи мiстить договiр iнформацiю, досryп до якот обмежено

сторонами договору вiдповiдно до 3акону або ix рiшень (зокрема)

A.A.flypaH

колекти вного договору (угоди)

договору.

A.A.flypaH



КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР
ТДВ "Мукачiвське АТП l2l0б''

на 2021-2023 роки

Схвалено загальними зборами
(конференцiсю) трудового колективу
16 лютого 202l р,
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ЗАГАЛЬНI ПОЛО}КЕННЯ

' - r l- _ .. знIlй договiр (далi ,Щоговiр) укладено вiдповiдно до Закону Украiни ,,Про колективнi
- . :;: i r,годи" мiж уповНова}кениМ органоМ в особi Генерального директора {уран

'- -. -i \н:рiйовича, уповноважений представляти iнтереси власника пiдприсмства з однiсi
_ - ] :-,l Та ПРОфспiлковиМ KoMiTeToM первинноТ профспiлковоi органiзацii в особi голови
-: - ::-_,]кового KoMiTeTy Патран Михайла Григоровича, який уповноважений представляти
- :-=.il НаI"{\1аНИх працiвникiв пiдприемства, з другоi сторони (даrri Сторони).
:,-l - _ - озiр \,клаДено з метою регулювання виробничих, трудових i соцiально-економiчних

: :. . :,::1 та \,згодження iHTepeciB власника i працiвникiв пiдприсмства.
, ,:, n;. вIlзнають цей договiр нормативно-правовим актом i зобов'язуються виконувати
: - ::. _ з..енi в ньому норми, уI\4ови i домовленостi.
:',:-. _з cTopiH не може в односторонньому порядку приймати рiшення, tцо змiнюють чи
: _-.:1rTb зобоВ'язання, нормИ чи положення цьогО договору.
__ - -. : ', к--lа.]ено на ДВа роки, i набирас чинностi з Дня пiдписання його сторонаМи i дiс до

" -: -::.ая нового або перегляду цього договору (ст.9 ЗIt{).
' -,, _: -оПоВнення до цього договору вносяться в обов'язковоN4у порядку у зв'язку зi

'"_i: ЧiiННого законодавства, Генера-гtьноi, Галузевоi, РегiональноТ угод з питань, що с' - _ l з . __ ],I ко._IекТиВноГо ДоГоВорУ' а Також за iнiцiативи оДнiеi iз cTopiH,(cT.14 ЗК!).
_ , *. _ - ,- JоговОру поширЮстьсЯ на Bcix працiвникiв пiдприемства, а також на обраних

" _ : - :. -epiB та iнвалiдiв працi пiдприсмства. (ст.9 ЗКД).
, - ,l _]trтягоrt 10 днiв пiсля пiдписання цього колективного договору подають його на" - -: _"..,_1 .]О вi-rповiднОго мiсцевОго органу державноi виконавчоТ влади. (ст.9 ЗК{)., - ; ,.l _,_l _rHiB пiсля ресстрацii колективний договiр доводиться до вiдома Bcix

" 
", - : - ,l::.З Та ПРОТЯГОN,I УСЬОГО TepMiHy дii договору ознаЙомлюються з ним пiд розписку

- :,,.l;ятi працiвники.

РОЗДIЛ 1 . ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ

tобов'язуегься:
ffiСЗПеШгп розробку та виконання виробничоI програми (бiзнес-плану) шляхом
Р-тitяцiТ цЬовоi комплексНоi програМи розвиткУ виробництва, освосння нових видiв
ЩШЩШfr, }'тому.пlслi робiт та послуг.

_ " - - : - i: зIiконання ПланУ органiзацiйно-технiчних заходiВ по УДосконаЛеннЮ
1-- - -\ ло, '- - :;r.\. рdЦlОНаЛьного використання матерlальних l трудових pecypciB, зниження

Мпартrостi продукцiТ забезпечити стабiльну роботу колективу.
.tro мiсячних виробничих планiв своечасно та у повному обсязi забезпечити

- . .- ; l р о в LIH ою, матерifu,Iьно-техНiчними та енергетичними ресурсами,
дIIя виконання виробничих завдань, та створення наJIежних }мов

КЗпП).
iнформувати труловi колективи структурних пiдроздiлiв про стан

дiяльностi пiдприемства i його найближчi перспективи, а
- ,i.r_]Il щодо запобiгання банкрутству у разi погiршення фiнансово-

J:ановища.



11 р,_, ф с п i.rковиli KoпriTeT зобов'язу€ться :

; * _:;lятll пiдвищенню ефективностi виробништва, виконанню комплексноi Програми
, , :,: _ кr пiдпри€мства.

_: -, зоJитИ роботУ з формування свiдомостi найманих праltiвникiв tцодо зберехсення
_ .,. ..l:Присмства, ощадливого використання виробничих pecypciB та матерiа,rьних

--эй
- 

- -:;iятlt змiцненню виробничоiта труловотдисциплiни у трулових колективах
, -: :-",:Hlix пiдроздiлiв.
' _, .:;lltvBaTиcb вiд органiзацii страЙкiв за умови виконання стороною власника зобов'язань
- ' -;.:енЬ доГоВорУ' а Тако}к пiд час ПроВеДення ПоПереДнiх переговорiВ та ПриМирниХ

- : *:_:, i цо]о врегулювання спiрних питань., :,,.iзrвати збiр' узагальнення пропозицiй окремих працiвникiв, дiльниць та пiдроздiлiв
, ._ , _ _ ii]ешання виробничо-ГосПоДарськоi Дiяльностi пiдприеМсТВа' сВосчасно ДовоДити ix

...:траuii, домагатися ix реалiзацii. (ст.245 КЗпП).
il Il _]о}IовIIлIIся:

: * _ ]lгатИ виникненНю колектИвних i iндивiдуальних трудових спорiв. !омагатися- _ _::Я Bcix розбiХ<ностей шляхоМ переговорiв i консультацiй, примирних процедур, що
: -,::.1\I\'ТЬСЯ ПРОТяГоМ Двох Тижнiв з дня звернення чи подання iншоi сторони. Труловi
: : , ]: _ j]\вати згiдно з чинним законодавством.

_ :. :.:TIi (обрати новий склад) KoMicii по трудових спорах згiдно з чинним
_::"lзо\I. (Глава ХУ КЗпП).

РОЗ.]IЛ П. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТI ЗАЙНЯТОСТI

]шt зобов'язуеться :

!"ДЛршпатiзуватИ стан забеЗпеченнЯ пiдприсмСтва працiвниками вiдповiдно ло квалiфiкачii
}Iщ!ъаШrш прогнОзованиХ (планових) обсягiв виробництва, норм працi та нормативiв

--.'
, ., _;: за погодженням з профкомоМ та реалiзувати KoHKpeTHi заходи щодо

,:: - ] l iсеJъностi працюючих та забезпечення продуктивностi зайнятостi працiвникiв,
1дкшrrrи зокреМа:

- видiлення коштiв у cyMi 3,5 тис. грн. на пiдготовку i перепiдготовку кадрiв з
, .,.1 :trтреб пiдприсмства.
.,:.:;:кнення необхiдностi змiн в органiзацii виробництва i працi, що привелуть до
l 1i:.'e.]bнocTi працiвникiв, повiдомляти профком не пiзнiше якзаЗ мiсяцi до iх

rrnпfFEE{.(cT.49-4 КЗпП, ст.22 ЗППС).
ШОJIЕТЕ ВШЬнення працiвникiв лише пiсля використання Bcix можливостей
FцЕýf ix заfoiятостi на пiдприемствi.
ш шпi-ъЕешri працiвникiв на пiдставi п.1 ст.40 КЗпП виплачувати вихiдну допомогу у
ф riсrшого середнього заробiтку, а при звiльненнi у зв'язку з порушенням власником
ШТВа шро праIцо, колективного чи трудового договору - у розмiрi тримiсячного
шшý зryобiтку. (ст.44 КЗпП, ст.7 ЗК.Щ).
ШЩv фОрму трудового договору застосовувати лише у випадках, визначених
ш }-ryаПш (ст.21 КЗпП).
ШШЕО ПОДzrВаТи iнфорплацiю до служби зайнятостi про наявнiсть вiльних робочих

jtпзгВ KoMiTeT зобов'язуеться:
fuпfirш контроль за дотриманням законодавчих i нормативних aKTiB з питань
щ! ящиrтiпшлкiв.

]шш мш'tсЕювальну роботу серед працiвникiв щодо застосування чинного
Пм. ЕцIавати безкоrцтовно консультацii.

]]]
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2.10.ПредСтавлятИ iнтересИ працiвниКiв прИ розглялi спiрних питаЕь з власником у
колективних трудових спорах, у суд1 (ст.246 КЗпП, ст.|9,26 ЗпПС).

РОЗДIЛ Ш. ТРУДОВI ВIДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРДЦI ТД ВIДПОЧИНКУ

}.{ffiН;Ж fr}jffii'oornoo*o*, час початку i закiнчення роботи, порядок роботи змiн,

,r.р.р*" у роботiЬiдно з Праuилам, внутрiшнього трудового розпорядку,([одаток Jt
1).(ст.57,5 8, 1 42 КЗпП).
3.2.ЗмiнюВати чИ запроваджувати новий режим роботи на пiдприсмствi, у виробничих

пiдроздiлах, дп" о*р"*их працiвникiв лише пiсля узгодження з профкомом. (ст.52 КЗпП),

з.З.Забезпечити дотримання встаЕовленоi законодавством норм тривалостi робочого часу -
не бiльше як 40 годин на тиждень.(ст.50КЗпП),
3.4.встановити зменшену тривалiсть робочого часу iз збереженням заробiтнот плати для

таких категорiй працюючих:
- 7 годиН дляжiноК, якi вихоВують двоХ i бiльше дiтеЙ BiKoM до 14 poKiB, або дитину

iнвалiда.(ст.5 1 КЗпП);
- 7 годин для працiвникiв BiKoM вiд 16 до 18 poKiB,

роботу водiiв i iнших категорiй працiвникiв, яким згiдно закJIючних договорiв установлено

"."ор*о"чrий робочий день поЕад нOрмЕlльну тривалiсть робочоТ змiни не вважати

"uдйоr"ою. 
як компенсацii за можливi переробки понад встановлений робочий час

надавати додатковi вiдпустки обумовленi в колективному договорi:

- для водiiв, якi працтоють на перевезеннi пасажирiв до складу робочого часу включити:

а) час керування автотранспортним засобом на маршрутi;

б) час стоянки автотранспортного засобу в мiсцях посадки та висадки пасажирlв;

в) час простою но з вини водiя;
г) час проведення медичних оглядiв водiя перед виiздом на маршрут, пiдготовки до виiъду та

пiсля повернення;
д) час зупинок, передбачених графiком для короткочасного вiдпочинку вlд керування

автотранспортним засобом на маршруri та на кiнцевих пунктах;

Нормапьну щоденну трива;liсть роботи водiТв встановити не бiльше 10 годин - згiдно умов

прачi, u rrp" мiжмiсiких перевезеннях з трива.гliстю робочого ЧаСУ Не бiЛЬШе 12 ГОДИЦ - В

рейс направJuIти двох водiiЪ.

до ur*оrчrня робiт з тривалiстю робочот змiни бiльше 10-ти годин - допускати водllв з1

стажем керування 3 i бiльше poKiB.

3.5.застосовувати надурочнi роботи лише у виняткових випадках за погоджонням з

профкомОм, EUIе не бiльше як120 годиН на piK. (ст.62,6З,64,65 КЗпП), Оплату роботи в

надурочний час проводити в подвiйному розмiрi (ст.106 КЗпП).

з.6.вiдповiдно до ква-lliфiкаuiйr"* *uрu*rъристик i довiдникiв встановити для праuiвникiв

функцiонапьнi обов'язки та посадовi iнструкчii. Не вимагати вiд працiвникiв виконання

роботи, що не входитЬ до Тх обоВ'язкiВ i не обрлОвлена трудовиМ догQвором (ст,31 КЗпП),



3.7.Надавати щорiчнi (основну i додаткову) вiдпустки працiвникам згiдно з графiком

вiдпусток. В погЬдженi з профспiлковим KoMiTeToпr графiк вiдпусток на поточний piK

затверджувати у TepMiH до 25 грудня минулого року.(ст.10 ЗпВ).
3. 8.ВЬтановити щорiчну основну вiдпустку тривалi стло 24 календарних днiв.
3.9.Надавати додатковi оплачуванi вiдпустки за умови прачi:

-в залежностi вiд результатiв атестацiт робочих мiсць за умовами праui та часу

зайнятостi на роботах зi шкiдливими i важкими умоваI\dи прачi, праuiвникам, зайнятих на

роботах, пов'iзаниХ iз негативНим впливом на здоров'я шкiдливих виробничих фаюорiв за

Ьrrr.*о' виробництв, цехiв, професiЙ i посад, затверджених Кабiнетом MiHicTpiB Украi'ни,

згiдно з додатком J\Ъ 2;

працiвникам з ненормованим робочим днем та з особливим характером працi

триваrriстю 3 календарних днi згiдно з додатком 3.(ст.7,8 ЗпВ).
З. 1 0.Надавати додатковi оплачувапi вiдпустки у випадках:

- працiвникашt АТП, якi пропрачюваJIи на пiдприемствi:
вiд2до5рокiв
вiд 5 до 10 poKiB
вiд 10 до 15 poKiB
бiльше 15 poKiB

- 1 день
-2 днi
-3днi
-4днi

- народ}кення дитиIIи (батьковi) - 1 день;
- проводiв на вiйськову службу (батькам) ,2 днi
-одруження-3днi;
- cMepTi подружжя або близьких родичiв - 3 днi;
- rKiHKaM, дiти яких навчаються у 1-3 класах - 1 вересн я (ст.2З ЗпВ та ст.9- 1 КЗпП).

- учасникам лiквiдаЦiТ aBapii на Чорнобильськiй АЕс ( 1 -i та 2-\ категорiТ) - l 4

_{L-tендарних днiв,

Профспiлковий KoMiTeT зобов'язусться:
_- i 1.Брати участь у розробui та здiйснювати контроль за додер}канням основних положень

- :эвriл внутрiшнього трудового розпорядку.
1 .].Разом з роботодавцем вирiшувати питання робочого часу i часу вiдпочинКУ,

. t-l_]zt(УВотrграфiкИ змiнностi та наданнЯ вiдпусток, запровадЖення пiдсУмкового облiку

: 1..чого часу тоIцо. (ст.38 ЗпПС).
: : .]авати дозвiл на проведення надурочних робiт, а також залучення працlвникlв до

: ] _:li у вихiднi днi лише у виняткових випадках, що визначаються закОНОДаВСТВОМ.

- . 61.71 КЗпП).

РОЗДIЛ 1У. НОРМУВАННЯ I ОПЛАТА ПРАЦI

- : -lHII .lомоВиЛись:. : - i:снювати заходи щодо удосконалення органiзацii оплати працi, посилення ii ролi у
" 
- -.-;i продуктивностi працi.

. -:Ч;IТи дотримання чинного законодавства з оплати працl, державних гарантlи, норм

: - ,эноi, Галузевоi, РегiональноТ угол та цього Щоговору.
,, ,, -]_ечити форrУuu""я фондУ оПлаТи працi З УрахУВанняМ Зростання обсягiв

, -,ва i пролуктивностi прачi.
.--:1,rВIiтИ мiнiмальНу тарифнУ ставкУ (оклал) для працiвникiв, якi виконують просту

:у працю, на piBHi не нижчоМу вiд закоподавчо встановленого розмlру
заробiтноi плати згiдно штатного розпису.(ст.3 ЗОП).

; ,бов'язчеться:



l

6

4.4.Запровадження, змiну та IIерегляд норм працi проводити за погодженням з
профспiлковим KoMiTeToM завчасно, не пiзнiше як iа2мiсяцi попередивши працiвникiв пропричини та строки.
4,5,Всrановити розМiри годинних тарифних ставок робiтникам з урахуванням г€uIузевих
угод, Встановити посадовi оклади та затвердити штатний розпистурu*уuu"п"1aмirкпосадОвих спiввiдношенЬ лля керiвникiв, спецiалiстiв ia слутtбоuцiu .

Встановити мiнiмальну заробiтну плату з 1.01.202l року - 6050 грн., в под.льшому
мiнiма,rьну заробiтну платУ встановлювати згiдно a 

""ur"", законодавством.
4,6,ПровоДити доплати i надбавки дО тарифниХ ставок i посадових окладiв згiдно з додатко1{4.
4,7,виплачувати заробiтну плату у робочi днi двiчi на мiсяць: аванс 22 числапоточного
уjсячя, заробiтну плату 07 числа наступного мiсяця, (ст.24ЗОП).
у разi, коли день виплати заробiтноi плати збiгаеться з вихiдниr, a"оrпоuим або ж
неробочим днем, виплачувати iT напередоднi.
видавати працiвникам, не пiзнiше дня виплати заробiтноi плати, розрахунковi листи звiдомостями про суми нарахованоi та утриманоi плати.
-1,8,При пор}.шеннi TepMiHiB виплати зарЬбiтноТ плати вживати ефективних заходiв щодо,riквiдацii заборговаНостi. ЗабеЗпечитИ виплатУ компенсацii у зв'язку з порушенням TepMiHiB
виплати заробiтноi плати згiдно з чинним законодавством.
-1,9,ЗабеЗПеЧИТИ ПРОВеДеННЯ iНДексацii грошових доходiв працiвникiв вiдповiдно до чинного
зеконодавства.
1 

10 
У разi затриМки виплати заробiтноi плати надавати профспiлковому KoMiTeTy

_.iформацiю про H€UIBHicTb коштiв на рахунку пiдприемства.
:,1 1,виплачувати заробiтну плату у першочерговому порядку перед iншими платежами.: l],Здiйснювати тарифiкацiю робiт та присво€"r," п"*iбiпuцit""* розрядiв робiтникам,. l:но з вимогами ЕТКЩ робiт i професiй.
- ,3,проводити атестацiт по присвоенню (пiдтвердженню або пониженню квалiфiкацiйних
- - ээядiв водiям i слюсарям з ремонту автомобiлЬ згiдно кIнструкцii про порядок присвосння" :-твердження) або пония(ення ква,тiфiкацiйноi категорii 

"одi", 
пiдприемства

:. -fток М 9).
.1 ;,lфgцir*овий KoMiTeT зобов'язуеться:- _: З:iйснювати контроль за дотриманням законодавства з питань оплати працi, свосчасною

-.;тою заробiтноi плати.
- - ]р'д'тавлятИ i захищатИ iнтересИ працiвниКiв пiдприемства з питань оплати працi._ : 

""lнтролювати використання коштiв фонду оплати праui, вносити пропозицiт щодо
_ j :'--ення розмiру заробiтноi плати та надання пiльг працiвникам.- :,,r-liЗувати piBeHb середньоi заробiтноi плати ,ru пЦ.rрr.мствi, вносити пропозицiТ

", _1оскоцалення оплати працi.

- ззти ik у встановленому порядку.

, }JIJ у, умови,охоронА, БЕзпЕкА, гIгI€нА прдцI тд вироБничого
СЕРЕДОВИЩА

i, ,,," "_,к зобов'язу€ться :

, : _зчити виконання комплексних заходiв щодо досягнення встановлених нормативiв,- iсни працi, запобiгання випадкам виробничого травматизму, професiйним
:::ням i аварiям (додаток 5).

{



На реа-пiзацirо компЛексЕиХ заходiВ видiлитИ не менше 0,5% вiд сlми реалiзацiТ продукцii
(cT.16l КЗпП, ст.13 ЗпОП).
5,2,ВиконУвати захоДи щодо пiдготовки.примiцIень структурних пiдрозлiлiв пiдпри€мства до
роботи в осiнньо-зимовий перiод у TepMiH до 15 *п"r"Ъ поточного року.Забезпечити протягом цього перiоду стiйкий температурний режим у виробничих
примiщеннях згiдно iз встановленими нормами.
5,3,При 1кладеннi трудового договору_шроiнформувати пiд роз,,иску працiвника про )rмовипрацi, наявнiсть на робочому мiсцi небезпечниi i шкiдливиi вироб""о"* факторiв, можливi
наслiдки ik впливу ца здоров'я , а також про його права на пiльги i компенсацii за роботу в
таких умовах.(ст.29 КЗпП, ст.8 ЗпОП).
5.4.ПровоДити атестацiю робоЧих мiсць за умовами працi, згiдно з розробленип{ за участIопрофспiлковоi сторони графiком та за iT результатамIпвживати заходiв rцодо покращання
умов праЦi, медичнОго обслуговування, оздоровлення праuiвникiв та надання iмЪiдповiдних
пiльг i компенсаuiй. (ст.lЗ ЗпОП).
5,5.Безплатно забезпечувати працiвникiв пiдприемства спецодягом, спецвзуттяIчl та iншими
зас_о!ами iндивiдуального захисту за встановленими нормtlми (додаток лъ ol. (ст.l6З КЗпП,
ст.8 ЗпОП).
5,6.Забезпечити на пiдuриеплствi на"пежний питний режиNI. (ст.167 КЗпП, ст.7 ЗпОП).
5,7,Забезпечити побутовi примiщення та мiсця caHiiapHoI гiгiени миючими засобами (мило,
пороIдок, паста тощо).
5.8.За рахунок коштiв пiдприемства здiйснювати проведення попереднього (вперше

прийнятгi на роботу) i перiодичних (протягом трудовоi дiяльностi)'медичних оглядiв
працiвникiв, зайнятих на важких роботах, робой iз шкiдливими чи небезпечними умовамишрацi або таких, де е потреба у професiйному пiдборi, а також щорiчного медичного огляду
осiб BiKoM до 2l року.
!плату працi у таких випадкЕж проводити згiдно з чинним законодавством. (ст.170 КЗпП).
5,9,проводити спiльно з профспiлковою стороною своечасне розслiдування та вести облiк
ЕещасниХ випадкiв, професiйНих захворЮвань i аварiЙ 

"а ""рЬб"rцrui.ъбезпечити безумовне виконання запропонованих комiсiею з розслiдування нещасного
yпадку на виробництвi органiзацiйно-технiчних заходiв по кожному нещасному випадку.

аць,нику, який отримав виробничу травму при виконаннi 
"r*,руоових 

обов'язкiязкlв, без
iйхоi втрати працездатностi у таких розмiрах :

priн непрацездатностi
[JlcToM непрацездатностi 

]

,rвпларнi днi, мiсяцi) 
-

]

l l .ш. до 10 дн.
п l0.щ. до 20 дн.
ШД}.ш. до 1 мiсяця
П [-m до 2_х мiсяцiв
М шiсяцiв

розмiр матерiальнот допомоги
(1мовно: у вiдсотках вiд заробiтноТ
плати потерпiлого або гарантованоI
мiнiмалlьноi заробiтноi плати)

20
70
100
200
з00

: :IiТИ для працiвникiв, якi отримали iнвалiднiсть на пiдприсмствi, умови для
,,-] викон8ння ними трудових обов'язкiв вiдповiдно до медичних висновкiв або

, : _;l ТХ перенавчання, переквалiфiкацiю чи надомну працю. (ст.174 КЗпП, ст.20

" -;{тИ виплатУ вихiдноi допомогИ в розмiрi трьохмiсячного середнього заробiтку у- -_эвання трудового договору з iнiцiативи працiвника через невиконання
" --,-,Ю законодаВства про охоронУ працi, умов колективного договору з цих питань.- :т.6 ЗпОП).

l

/



5.13.зарахунок коштiв пiдприепdства проводити навчання представникiв профспiлки та

членiв KoMicii з питань охорони працi, надавати iM вiльний вiд основноi рОбОТи чаС (ЛО 4

юдин на мiсяць) iз збереженням заробiтноi trлати для зЕrлучення до перевiрок стану умов,
безпеки працi та розслiдування нощасних випадкiв.

[Iрацiвники пiдприемства зобов'язуються :

5.14.Вивчати та виконувати виNdоги нормативних aKTiB про охорону прачi, безпеки, праВил

екст1луатацiI плашип, Irлеханiзмiв, устаткування, iHcTpyMeHTiB та iнших засобiв виробниЦтва.
спiвробiтничати з роботодавцем у справi створення здорових i безпечних умов праui
5.15.Застосовувати засоби iндивiдуального захисту у випадках, передбачених правилами
технiки безпеки працi.
5.16.Проводити у встановлоному порядку та в строки попереднiй i перiодичнi медичнi
огляди.
5.17.Своечасно iнформувати вiдповiдну посадову особу про виникнення небезпечних та
аварiйних ситуацiй на робочому мiсцi, дiльницi, в структурному пiдроздiлi. Особисто
вживати посильних заходiв щодо ix запобiгання та усупення.
5.18..Щбайливо та рацiона;lьно використовувати майно пiдприсмства, не допускати його
пошкодження чи знищоння.(ст. 1 4 ЗпоП).

Профспiлковий KoMiTeT зобов'язусться :

5.19.Здiйснювати контроль за дотриманням власником законодавства про охорону працi,
створення безпечних i нешкiдливих умов працi, нЕlлежних виробничих та caHiTapHo-
побугових )rMoB, забезпеченням працiвникiв спецодягом. спецвзугтям, iншими засобами
iндивiдуа-тlьного та колективного захисту.
У разi виявлення порушень вимагати ix усунення. (ст.160 КЗпП, ст.41 ЗпОП).
5.20.Представляти iнтереси працiвникiв у вирiшеннi питань охорони працi, у випадках,
визначених чинним законодавством, вносити власнику вiдповiднi подання.(ст.244 КЗпП,
ст.ст. 1 9,26,37,З8 ЗпПС).
5.21.Iнформувати працiвникiв про Тх права i гарантiТ в сферi охорони працi, змiни в
законодавствi з охорони праui.
5.22.У разi загрози життю або здоров'ю працiвникiв вимагати вiд роботодавця негайного
припинення робiт на робочих мiсцях, дiльницях, цехах на час, необхiдний для усунення uiеi
загрози.(ст.2 1 ЗпПС,ст.4 1 ЗпОП).
5.23.Здiйснювати контроль за наданням пiльг i компенсацiй за роботу в шкiдливих
вебезпечних умовах, вiдшкодування шкоди, заподiяноi здоров'ю працiвника.
524.Брати r{асть:

_роведеннi атестацii робочих мiсць, за iT результатами вносити пропозицii шодо
, :]цання умов працi, медичного обслуговування, оздоровлення працiвникiв, надання Тм

._:них пiльг i компенсацiЙ;
, 

- -::r-BaHTTi нещасних випадкiв, профзахворюванъ, аварiй, складаннi пропозицii',
irтереси потерпiлоrо у спiрних питаннях. (ст.21,28 ЗпПС, ст.41 ЗпОП).

- .-:евiрки знаItь посадових осiб з охорони працi.(ст. 18 ЗпОП).
._" засiданНях профкОму (раз на пiврiччя) стан охорони праui на

-,-."эвати розiрвання контракту з керiвником пiлприсмства, з вини якого
. ::З\IаТизму на виробницТвi та не забезпечено належнi умови прачi.(ст.ЗЗ

] :.,l коIlтропъ за проведенням медичних отлядiв працюючих. Представляти
-" . ..;iKiB у KoMiciiз соцiального страхування.

I



роздIл у1. соцIАльнI пIлъги тА гАрАнтIi, соцIАлъно-поБутовЕ,МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАНЦrI, 9lГАНIЗАЦIЯ ВIДПОЧИНКУ,МОЛОДIЖНА
полIтикА

Сторони домовились:
6,1,спiльно формрати, розподiляти кошти на соцiапьнi, культурно-масовi заходи тавикористовувати ik виходячи з фiнансових можливостей 

"iдrоuiд"о до кошторису на :- розвиток та наJIежне утвимаЕня об'ектiв соцiальноi сфери (медицина тощо);
- видачУ працiвникilм Еа оздоровлення прiвок на лiкрЪння, вiдпочинок i до дитячихоздоровчих таборiв з частковою оплатою за рахунок коштiв пiдприемства вiд 10 yо до 4о О/о взtlлежностi вiд матерiального становища працiв;ика.
Власник зобов'язусться :

6,2,створити нzшежнi умови для дiяльностi коплiсii iз соцiального страхування на випадоктимчасовоi непрацездатностi на пiдприемствi.
6,3,здiйснювати за участю профспiлковоi сторони щоквартальний аналiз стану тимчасовоiнепрацездатностi на пiдприемствi та причин захворювztнь.
вживати заходiв щодо знижеЕня захворюваностi працiвникiв i
робочого часу через хвороби.

!"1lзз_:::дuт:1"*u" нецiльову благодiйну матерiа_ltьну допомогу вiдповiдно до п.9.7.3.

встановленi законодавством норми.
6.5.Проводити конкурси професiйноi майстерностi для молодших
}tолодими працiвникап{и наставникiв.

працiвникiв, закрiпляти за

5,б,створити можливостi для пiдвищення квалiфiкацii, здобlття освiти, в тому числi без. _:риву вiд виробництва,
. r,ПровоДити З молоддIО роботу, спря]t{ованУ на дотримання молодими працiвниками норм, ,^[lрони працi, здорового способу життя.
i Здiйснювати своечасно i 

".rо""оrу розмiрi нарахування, обчислення i сплату в
_, ]новленОму законодавствоМ порядкУ страхових BHecKiB на загальнообов'язкове державне:.;iй_не страхування за осiб, якi прачюють на пiдприемствi.
- Ззбезпечити можливiсть одaр*irr" працiвникur", u у визначених законодавством: lK?X - членам ixHix сiмей, док),ц4ентiв про роботу (в т.ч. з шкiдливими та важкими:]\1и працi), заробiтну платУ (дохiл), с}}м сIIлачених страхових BHecKiB на пенсiйне
" -.,.,, вання та iншi вiдомостi, необхiднi дJя визначення права та обчислення пенсiй.

frфсшtтковий KoMiTeT зобов'язуеться :

Ж::::::.::::111"йчнякoшгiвнaBиплaтyсoцiальнихпiльг,пpoBeДeння;.; ;;;;;; 
""i, 

. 
"r"i.zц

щодо зм9ншення втрат
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Профспiлковий KoMiTeT зобоЁязусться :

6.11.Контролювати цiльове використання коштiв на виплату соцiальних пiльг, проведення
культурно-масових заходiв, доводити iнформацiю до чденiв трудового колективу. (ст.24
ЗпПС).
б.12.Видiляти з профспiлкового бюджету кошти в cyMi 2000 грн. Еа культурно-масову i
спортивно-оздоровчу роботу та iншi заходи.
6.13. Надавати працiвникам нецiльову благодiйну матерiальну допомоry вiдповiдно до
п.9.7.3. Закону Украiни ,,Про податок з доходiв фiзичних осiб" в розмiрi що не перевищус
встtlновленi законодавством норми.
6.14.Органiзувати тrроведення культурно-масових, фiзкультурних i оздоровчих заходiв для
црацiвникiв пiдприемства та членiв ixHix сiмей.
6.15.Здiйснювати контроль за роботою та утриманняпл об'ектiв соцiа-rrьноi сфери (медпункту,
ПОбУгових примiщень тощо). За результатап{и перевiрок складати вiдповiднi акти, доводити
-lx до вiдома власника i за пеобхiдностi вимагати усунення виявлених недолiкiв.
б.16.ОзнайомJIювати членiв трудового колективу з новими нормативпими актами з питань
IЕтлового законодавства, соцiадьного стрЕжрання та пенсiйного забезпечення, надавати
поЕсультативну допомогу з питань соцiального захисту.
6.17.Щорiчно (в кiнцi року) проводити облiк працiвникiв, якi потребують лiкувшlня у
с.qа:горiях i пансiонатах Украiни, сприяти забезпеченню iх путiвкаluи.
б.l8.Проводити у вихiднi днi колективний сiмейний вiдпочинок, конкурси, спортивнi
qrrаrаншI та iншi заходи.
б.l9.Органiзувати пiд час зимових канiкул новорiчнi-рiздвянi свята для дiтей та }^rHiBcbKoi
ш"тодi працiвникiв пiдприемства.
6-20.Проводити щорiчно у трудовому колективi професiйне свято для працiвникiв
пiтгрпемства.
62l.Органiзовувати для молодi навча:lьнi семiнари з роз'яснення законiв Украiни,
i{ормування про дiяльнiсть галузевоi профспiлки, регiонqльного профоб'еднанЕя ,
Овлерацii профспiлок Украihи.

РОЗДIЛ УП. ГАРАНТIi ДIЯЛЬНОСТI ПРОФСШЛКОВОi ОРГАНIЗАЦIi

' 
_ -:,iK визнае профспiлковий KoMiTeT повноваженим представником iHTepeciB працiвникiв,
- - jцюють на пiдприемствi i погоджуе з ним накази та iншi локальнi нормативнi акти з
_.ь. що е trредметом цього Щоговору.(ст.19 ЗпПС).

_ -..lK зобов'язуеться :

- зtrрити умови для дiяльностi профспiлковоi органiзацiТ i профкому, зокрема надавати
: , --\1\, безоплатно примirцення з необхiдним обладнанням, зв'язком, опаJIенням,
- -нням, прибиранням; примiщення для проведення зборiв та iнших заходiв
: : __.-tKoBoi органiзацii, а також iнших споруд i примiщень для органiзаuii культурно-

, , . l спортивно-оздоровчоi роботи. (ст.43 ЗпПС).
угримання бухга_тlтерiею пiдприемства профспiлкових BHecKiB в

i перерахування ix на рахунок,leнoMy порядку (згiдно з заlIвами працiвникiв)
,ки не рiдше 1 разу в квартал. (ст,42 ЗпПС).

працiвникам пiдприемства, обраним до скJIаду профкому, дJuI викоЕання
Trrr повноважень вiльний вiд роботи час 2 год. на тиждень. (ст.41 ЗпПС).

працiвникам обраним до складу виборних органiв профспiлковоi органiзацiТ,
з1' вiдпустку на час профспiлкового навчання тривалiстю 15 днiв iз збереженням

,- 
. _ п-тати.

перераховувати профспiлковому KoMiTeTy кошти на культурно-масову,
.,aну i оздоровчу роботу вiдповiдно до Закону Украiни кПро професiйнi спiлки, ix

- '.эантii дiяльностi) в межах чотирьох вiдсоткiв оподатковуваного прибутку за
- .: звiтний piK з урахуванням положень абзацу <а> пiдпункту 1З8.10.6 пункту
_ ..' cTaTTi Податкового Кодексу УкраiЪи.(ст.44 ЗпПС).



7,6,ЗабезПечуватИ трЕlнспортом за зzUIвкою профспiлковоi сторони, спортивнi та культурно-MacoBi зЕжоди, в яких беруть yracTb працiвник" 
"iд"р"araruu.

ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

З метоЮ координацii дйльностi щодо колективно-договiрного регулювання соцiаrrьно-економiчНих вiдносИн та вдосКоналеннЯ соцiального партнерства Сторони домовиJIися:1,На ПРИНЦИПаХ СОЦiаЛЬНОГо партIrерст"u 
"Йо;;;;*оlr.уrruruцiт щодо порс,,ективидiяльностi пiдприемства.

2,визначити IIосадових осiб ,вiдповiда-ltьних за виконання зобов'язань Колективногодоговору (додаток М7).

ij:3::Ж"Т::,:1*::,::::::З"j- за викоЕанням колективного договору робочою комiсiею
; {рзrз:::l1,:::у :,^т: :_.a" 

п ер его в ори з його y*n *u""" Б;;К's i
1lчrlжтlж,:::"*::::".:з:.:;;-*:";;.Жffi Н;Т;;Н;iJ;."договору

tIИЕНИМ ЗаКОНОДаВСТВОПiI.
5,розглядати ptx} на pik на загальних зборах трудового колективу виконання положеньколективного договору та за перше пiврiччя - на ро.ширеному засiданнi профкому за участюашrлiнiстрацiТ.
6,вносити змiни i доповнення до колективного договору за rпопереднiх переговорiв на спiльНОIчIу засiданнi 

"роОоЬ'rу,u

взаемною згодою cTopiH пiсля
, представникiв адмiнiстрацii.

- _, овlР укладенО в двоХ примiрниКах, що зберiгаються у кожноi iз CTopiH i мають однакову. :;i_]ичну силу.

ДОГОВIР ПIflПИСАЛИ :

го KoMiTery:

12106,, Атп 12106
ран .Патран

року

'll:
/T,l

f,

пюФспlлксвд
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Погод
Голова

Додаток NЪ 1

ректор
тп 12106,,<Му

1бл
А.А.Щуран

1 року

внутрiшнього трудового розпорядку
по ТЩВ "Мукачiвське АТП 1210б''

IIi правила регламентують порядок роботи Bcix працiвникiв тдв
"Мукачiвське АТП 12106" .

2. Працiвниками тдЕ "Мукачiвське АТП 12106,'являютъся:- спецiа-гriсти та службовцi;
- peMoHTHi та допомiжнi робочi;- водii'примiських, мiжмiських, мiжнародних маршрутiв, водiТ

спецiаltьних автомобiлiв, водiт вантажних автомобiлiв.

з. На пiдприемствi встановлюеться п'ятиденний робочий тиждень з двома
вихiдними днями у суботу та недiлю за винятком працiвникiв, якi
працюютъ за графiком.
графiки роботи, що складаються на вiдповiдний перiод, повиннi
забезпечити збереженнrI норми трив€tлостi робочого часу.

,,щля спецiалiстiв та службовцiв (за винятком диспетчерiв автомобiльного
транспорту, MexaHiKiB ВТК, фельдшерiв, охоронникiв,водiiв), слюсарiв з
ремонту автомобiлiв, допомiжних робочих встановлений п'ятиденний
робочий тиждень з наступним розпорядком дня:

початок роботи - 9.00
перерва_13.00-14.00
закiнчення роботи - 18.15

ttf,Т-tФ

у п'ятницю закiнчення роботи - 17.00

,12

прАвилА
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. --.;:спетчери 
автомобiльного транспорту, механiки, фельдшера,- ,,!rронники, водii працIоютъ згiдно змiнних графiкiв роботи, якi

_ .::::Y::,:,:_ 1Т::Ъ 
НИКаМ И В i ДП О В iд них п iдр оЪд iл i B ru, ur".po*y.r". 

"

: :'.l з У: 11*"*, 
мiжмi cbK",, ri*";p;o;; й;;;r* 

"рацюють 
з гiдно

;;;;;;";Б-у
1 : -,]\ rnAi -i_ ,.л -:--:-л..:оrtобiлiв на лiнiю.

- 
..- - зi:ома Bcix працiвникiв АТП i cTopoHHix осiб:
-_:\о_]иТись на територii автопiдприемства в нетверезому cTaHi сYворо

- зборонясться!

_ :"1;i та доповнення до правил внутрiшнього трудового розпорядку1 ,,lов;tюються при укладаннi коп.*r""ного договору.

иФ М.Г.Патран

П"шrдвго 202| року.
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пого,
Голова
тдв

16л

зАтвЕр
Ген уй директор

ке АТП 1210б"
ран

Додаток ЛЬ 2 до Роздi.lц
доповнЕнtlя до пЕрЕлIку

професiй працiвникiв зайнятих на роботах з негативним впливом на здоров'я
шкiдливих виробшичих факторiв, якi мають право на додаткову вiдпустку та

тривалiсть додатковоТ вiдпустки

оБлаiS
--d

J,*--/ +

S{рд hlV

0?1.,шрлйi,
{, T!:{J.Ji,{.l

l\в]("11

JфJ\Ъ зп Назва посади Трива,riсть додатковоТ вiдпустки, днiв
1 Генеральний директор (комп'ютер) J
2. Начальник вiддiлу кадрiв (комп'ютер )

аJ
аJ. Головний бухгалтер (комп'ютер) J
4. EKoHoMicT (комп'ютер) J
5. Бухга.гrтер (комп'ютер) аJ
6. Iнженер з транспорту (комп'ютер) 3
7. Iнженер з дiагностування (комп'ютер) a

J

8. Начальник гаража (комп'ютер) з
9. Щиспетчер (комп'ютер) аJ
10 Менеджер з логiстики (комп'ютер) J

Iнженер з охорони працi
Т.ЩВ "Мукачiвське АТП 1,2106"

1б лютого 2021 року
е

М.Г.Патран
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Io
иректор

ке АТП 12106

Додаток ЛЬ3

пЕрЕлIк
посад i професiй працiвникiв з ненормованим робочим днем та особливий характер

працi i тривалiсть додатковоi вiдпустки

бухгалтер
" }Iукачiвське АТП 12106" о.А.Кабацi

2021 року

{/с?

So/

ря
\kп

"-',,Ъ зп Назва посади Трива-шiсть додатковоТ вiдпустки, днiв
l- Водii t

J

,:]'i
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16л
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Гене директор
тдв " вське АТП 1210б"

l,z, A.A.fiyparl
202l року

ffодаток ЛЪ 4

пЕрЕлIк
ВИДiв i мiнiмальних розмiрiв доплат та надбавок до тарифних ставок i посадових

оклад

1б
,,|,N

-L

цl
Найменуваннядоплат та
надбавок

Розмiри доплат та надбавок

Щоплати:
За сумiщення професiй
(посад)

.щоплати одному працiвнику не обмежуються макс"rа.rrййi
розмiрами i визначаються н[UIвнiстю eKoHoMii за тарифними
ставкапли i оклрдами сумiщених посад працiвникiв

За розширення зони
обслуговування або
збiльщення обсягу робiт

,щоплати одному працiвнику не обмежуються максима-rrййй
розмiра:rли i визначаються наявнiстю eKoHoMii за тарифними
ставками i окладами , якi могли б виплачуватись за умови
дотримання нормативноi чисельностi працiвникiв.

за виконання обов'язкiв
тимчасово вiдсутнього
працiвника

Що 100 вiдсоткiв тарифноi ставки 1.rо.алоuо.о **лу),
вiдсутнього працiвника.

Зароботу у важких i
шкiдливих та особливо
вЕDкких i особливо
шкiдливих умовах працi

зароботу у важких i шкiдливих умовах прffi
За роботу в особливо важких i особливо шкiдливих }rvloBax
працi 16,20,24 вiдсоткiв тарифноТ ставки (посадового окладу).

за tнтенсивнiсть п До 12 вiдсоткiв тарифноi ставки (окладу)
На перiод освоення нових
норм трудових затрат
За керiвництво бригадою
(бригадиру, не
звiльненому вiд основноi
роботи)

.Щоплати лиференцiюються залежно вiд кiлiкостi робiтникЬ у
бригадi (до 10, понад 10, понад 25 осiб) i встановлюються у
розмiрi 20,40 i б0 вiдсоткiв тарифноi ставки розрядУ,
присвосного бригадиру. Ланковим при чисельностi ланки
бiльше 5 осiб встановлюеться доплата в розмiрi до 50 вiдсоткiв
вiдповiдноi доплати бригадиру.

Зе розривний графiк
: сботи водiiЪ, кондукторiв
,зтобусiв, диспетчерiв

.Що 30 вiдсоткiв тарифноi ставки (окладi)@
плати за вiдпрацьований час У разi, коли робоча змiна
розподiлена Еа частини з перервою бiльше двох годин без
враху,вання часу обiдньоi перерви та за iх згодою.

: роботу з ненормованим
:бочим днем водiям
.:обусiв, легкових
. ;омобiлiв, автомобiлiв
:педицiй i
jIукувальних партiй

Що 25 вiдсоткiВ тарифноi ставки (оклЙу) за 
"йпрац"ова""и 

час,

,. ]]оавки :

_ зIrсоку професiйну
_., ;TepHicTb (робiтникам

Щиференцiйованi на.lбавки
Для робiтникiв Ш розряJу

до тарифних ставок робiтникiв:
I2%



I}'розряrу - |6%.

У розряду -20Уо
YI i вищих розрядiв - 24%

За високi досягнення у
працi (керiвникапr,
професiон€uIаN{, фахiвцям
та технiчним службовцям)

До 50 вiдсоткiв посадового окладу

за виконання особливо
важливоi роботи на
певний перiол

.Що 50 вiдсоткiв посадового окладу, тарифноi ставки, окладу

Головний бухгалтер
Т.ЩВ "Мукачiвське АТП

16 лютого 2021 року

о.А.Кабацi

(?
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flодаток ЛЬ 5

виробничого
виробничого

КОМПЛЕКСНI ЗАХОДИ
щодО досягненНя встаноВлениХ нормативiв безпеки, гiгiени працi та
середовищао пiдвищення рiвня охорони працiо запобiгання випадкам

вматиз иним за ванням та авапiям
]фм
зп

Назва заходiв (робiт) BapTicTb
тис. грн.

TepMiH
виконання

Вiдповiда-гrьнi
виконавцi

1 Забезпечення працiвникiв
сцецiа-пьним одягом, взуттям та
засобами iндивiдуапьного захисту
вiдповiдно до встановлених норм.

10 П-Ш кв. начальник
гаража

2. Проведення обов'язкового
попереднього, перiодичного
медичного огляду працiвникiв
зайнятих на важких роботах,
роботах з небезпечними чи
шкiдливими умовztми працi.

0,5 1 кв. Iнженер ОП

аJ. Проводення навчання з охорони
працi посадових осiб.

0,б III кв. Iнженер ОП

4, Реконструкцiя профiлакторiю по
ремонту автомобiлiв та побугових
примiщень для обслуговуючого
персоналу.

50 Ш кв. начальник
гаража

Iпженер з охорони працi
ТЩВ "Мукачiвське АТП 1210б''

lб лютого 2021 року

М.Г.Патран
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[одаток ЛЪ 6

пЕрЕлIк
професiй i посад працiвникiв, яким видаеться безоплатно спецодяr, спецвзуття та iцmi

lшltенер з охорони працi
Т.]В "Мукачiвське АТП

16 "rютого 2021 року

12106,, М.Г.Патран

засоби i ального захи
мм
зп

Найменування професiй Найменування
спецодягу,спецвзуття
та запобiжних засобiв

TepMiH експлуатацii',
мiсяцiв

1 Слюсар з ремонту автомобiлiв згiдно типових норм згiдно типових норм
2. Робiтник з благоустрою Згiдно типових норм Згiдно типових нормаJ. Оператор АЗС Згiдно типових норм Згiдно типових норм
4. Uхоронник Згiдно типових норм Згiдно типових норм
5. IVlииник-приОиральник рухомого

складу
Згiдно типових норм Згiдно типових норм

Fi*
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осiб, вiдповiдальних за
пЕрЕлIк

виконання норм i положень

Цодаток ЛЬ 7

колективного договору

.,YФ.fs

зп
Назва роздiлiв та номери пунктiв TepMiH

виконання
Посада, ПIБ,
вiдповiдальних за
виконання

Роздiл 1. Виробничо-економiчна
дiяльнiсть

Напротязi року Нача_пьник гаража

роздiл 2. Забезпечення продуктивностi
зайнятостi

На протязi року Ген. директор,
Начальник вiддiлу
кадрiв

Роздiл 3.Труловi вiдносини, режиI\d працi
та вiдпочинку

На протязi року Ген. директор,
Начальник вiддiлу
кадрiв

Роздiл 4. Нормування i оплата працi На протязi року Ген. директор,
Начальник вiддiлу
кадрiв
Головний б}оtга;lтер

Роздiл 5. Умови та охорона працi На протязi року Iнженер з охорони
працi

Роздiл 6. Соцiа.гlьнi пiльги та гарантii,
соцiально-побутове, медичне
обслуговування, органiзацiя вiдпочинку.

На протязi року Ген. директор,
Головний бухгалтер,
Iнженер з охорони
працi

Роздiл 7. Гарантii дiяльностi
профспiлковоi органiзацii.

На протязi року Ген. директор,
Головний б}хгалтер

ер з охорони працi
Мукачiвське АТП

гого 2021 року

се"12106,, М.Г.Патран

в,fl ё
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Щодаток ЛЬ 8

склАд
ol Koмlcll з контролю за виконанням колективного догов

JtlЬJtlЪ зп пIБ Посада
Вiд сторони власника

1 Дуран Андрiй Андрiйович Генеральний директор
,) кабацi олена Антонiiъна головний бчхга-ltтер

Рубiш IBaH Iванович Iнженер з транспорту
Вiд профспiлковоi сторони

1 Патран Михайло Григорович голова профкому
) крук Тетяна Юрiiвна EKoHoMicT
з. Реслер Андрiй Васильович Водiй

Iнженер з охорони працi
Т.ЩВ "Мукачiвське АТП 12106"

1б лютого 2021 року ч,

М.Г.Патран
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IНСТРУКЦIЯ
про порядок присвоення (пiдтвердження) або пони}кення

квалiфiкацiйно[ категорii водiям пiдпри€мства

r. Загальнi цоложення
1. Щя Iнструкцiя визначае порядок присвосння (пiдтверлження) або пониження

квалiфiкацiйнот категорii водiям пiдприемства.
2. Присвоення ква-тliфiкацiйноТ категорii проводиться з метою пiдвищення ква.шiфiкацii

та професiйного рiвня водiiЪ, якi прачюють на пiдприемствi.
З. Присвоення (пiдтвердження) або пониження квалiфiкацiйноi категорii водiям

здiйснюеться наказом по пiдприемству.
4. .ЩатоЮ присвоеЕня (пiдтвердження) або пониження квалiфiкацiйноi категорiТ

вважаетьСя дата виданнЯ наказу. ЗапиС про присВоення (гriдтвердження) або пониження
ква-тriфiкацiйноi категорii вноситься в особову картку (трулову книжку).

II. Квалiфiкацiйнi KoMicii
1. Для визначеЕня рiвня професiйноi пiдготовленостi водiiъ, кандидатури яких

подаютьсЯ на присвОення (пiдТверджеЕня) або пониження ква-пiфiкацiйноi категорii, на
пiдприемТствi rцорОку створЮетьсЯ квалiфiкацiйна комiсiя (лалi - комiсiя), склад якоТ
затверджу€ться накz}зом по пiдприемству.

2.До складу KoMiciT входять:
голова KoMicii - головний iнженер або iHжeHep-MexaHiK;
Iшени KoMiciT - iнженер служби перевезень, iнженер з охорони працi.
3.До складу KoMicii повинно входити не менше нiж три особи.
4. Квалiфiкацiйна комiсiя зобов'язана дотримуватися вимог цiеi Iнструкцii.
5. На комiсiю покладаються TaKi завдання:
перевiрка квалiфiкацiйних характеристик
iфiкацiйнцх характеристик ппофесiй пt

визначених у Довiднику
затвердженому накrвом

водllв,

MiHicTepcTBa транспорту та зв'язку Украiни вiд 14 лютого 200б року Jф 136;
проведення iспитiв щодо перевiрки вiдповiдного рiвня знЕlнь водiТв, якi поданi до

присвоенЕя (пiдтверлження) кваlriфiкацiйноi категорii;
оформлення документiв, що зазначенi у пунктzlх З, 5, 6, та 13 роздiлу III цiеi

Iнструкцii, для подання керiвнику пiдприемства.
6. Строк проведеЕня iспитiв комiсiею встановлюеться наказом по пiдприсмству.

22
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III. Порядок присво€цня (пiдтвердження) квалiфiкацiйноi

категорiТ та проведення iспитiв
1. Водiяrчr присвоюеться квалiфiкацiйна категорiя другого або першого кJIасу

послiдовно:
ква-тriфiкацiйна категорiя другого класу присвоюеться водiям, якi вiдповiдно до

посвiдчення водiя мtlють право на керувацня транспортними засобами категорiй В, ВЕ, С,
СlЕ, СЕ або DE (D) i безперервний стаж роботи на пiдприемствi водiсм не менше нiж три
роки;

ква;liфiкацiйна категорiя першого кJIасу присвоюеться водiям, якi вiдповiдно до
посвiдчення водiя N{ають право на керування транспортними засобами категорiй В, ВЕ, С,
СlЕ, СЕ, D, DE та безперервний стаж роботи водiем другого кJIасу не менше нiж два роки.

2. Пiдтвердження присвоення квалiфiкацiйноi категорii другого або першого класу
водiя здiйснюеться щороку.

3. .Щля присвоеннrI (пiдтверлження) водiям квалiфiкацiйних категорiй лругого або
першого класу керiвник структурного пiдроздiлу, в якоI\.{у працюють водii, подае на iмОя
керiвника пiдприемства кJIопотання щодо необхiдностi присвоення (пiдтверлження) iм
вiдповiдних квалiфiкацiйних категорiй. До клопотання додаеться сцщqок * вOдiiв.
кацдидатур"-4-яцI_,чLц9даIqть""ея_др црцqвоенц4_(дiдтЕgрдтýЕця) кэалiфiкацiйцоi кат_е_гарi.f .

4. Проведення iспитiв для присвоення (пiдтвердження) ква_пiфiкацiйноi категорii
передбачасться планами службовоi дiяльностi пiдприемства.

5. За п'ять робочих днiв до початку iспитiв з присвоення (пiдтвердження)
квалiфiкацiйноi категорiТ комiсiя складае Розкцаzliсплтiр iз_ пJ_цgврецнд (.цiдтверддgння)

кв q,JdФiк:адiйноj катеtодiТ.
На наступний робочий день пiсля затвердження цей розклад доводиться до вiдома

водiТв, про що вони засвiдчують своiми пiдписами.
6. Якщо водii ква;liфiкацiйноТ категорii' першого класу не склали iспитiв, ix

кандидатури подаються на пiдтвердження присвосноТ iM ранiше квалiфiкацiйноi категорiТ
другого класу. Керiвник структурного пiдроздiлу пiдроздiлу, в якому працюють водii,
подае на iм'я керiвника пiдприемства клопотання щодо необхiдностi пiдтверлження iM
вiдповiдних квалiфiкацiйних категорiй. .Що клопотання додаеться список водiiв,
каЕдидатури яких подzlються на пiдтвердження кваlriфiкацiйноТ категорii.

Iспити з пiдтверлження квалiфiкацiйноi категорii проводяться не ранiше нiж через 30
календарних днiв пiсля проводення iспитiв з присвосння ква_пiфiкацiйноТ категорii.

7. Iспити з присвоення (пiдтвердження) ква_тriфiкацiйноi категорii проводяться
письмово в два етапи:

перевiрка знань будови, технiчного обслуговування, ремонту та основ керування
трttнспортнишrи засобами, що утримуються на поточному забезпеченнi пiдприемтсва;

перевiрка знань Правчл доро}снього руху, затверджених постЕlновою Кабiнету
MiHicTpiB Украihи вiд 10 жовтня 2001 року ]Ю 1306.

8. Для проведення першого етапу комiсiя складае завдаIIня, до яких вносяться по три
питання з кожного блоку тем, визначених завданням письмового опитування (лолаток 3).

Для складання другого етапу комiсiя використовуе екзаменацiйнi бiлети.
9. На пiдготовку письмових вiдповiдей вiдводиться 40 хвилин для першого етапу i 20

хвилин для другого етапу.
10. Пiсля закiнчення часу, вiдведеного для iспиту, комiсiя проводить перевiрку

вiдповiдей та iх оцiнюванЕя.
11. Результати iспиту оцiнюються як ((скJIадено) або кне складено).
12. Iспит вважаеться скпаденим, якIцо водiй у вiдведенпйна це час за результатап{и

першого еmпу пок.вав достатнiй piBeHb пiдготовки, вiдповiв на Bci екзаN{енацiйнi питання
та допустив не бiльше нiж двi неправильнi вiдповiдi.
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13. Результати iспитiв iз присвоення (пiдтверлження) ква,тiфiкацiйноi категорii

викJIадаються -в akTi проведенця iспитiв iз присвоення (пiдтверлження) кваlriфiкацiйнот
категорii (додаток 4).

14. ПiДСтавою дJuI видання наказу про присвоення (пiдтвердження) квалiфiкацiйноТ
категорii е акт проведення iспитiв iз присвоення (пiдтвердження) квагriфiкачiйноТ категорiI
та за необхiдностi лц_ст-стtI)кув_алня .

15. ПРИСВОеНня (пiдтвердження) квалiфiкацiйноi категорii водiя проводиться раз у 3
роки.

16. ПеРша атестацiя водiя по присвоенню (пiлтверлженню) квапiфiкацiйноi категорiI
проводиться через один piK пiсля прийняття на роботу.

IV. Порядок стажування водilв
1. Органiзацiя i проведення стажування водiiв покJIадаються на службу безпеки

дорожнього руху пiдприемтсва.
При направленнi водiЯ на стажування йомУ видаеться лист-ст€Dкування.
водii при переведеннi з iншого пiдприемтсва, якщо вони керуваJIи аналогiчнlдд,r

транспортниluи засобами, проводять тiльки контрольну поiЪдку пiд керiвництвом водiя,
який мае стаяс робОти не менше нiж 3 роки на транспортному засобi вiдповiдноi категорii
(далi - водiй-iнструктор).

2. Стажування проводиться з водiями, якi мають посвiдчення водiя на право
керуваннЯ будь-якиМи категорiями транСпортних засобiв в, с1, с, D1 або D, але протягом
12 i бiльше мiсяцiв до прийняття на роботу не обiймшrи посад водiiъ або приймаються на
роботу вперше.

TaKi водii допускаюТься дО керування транспортними засобалци пiслlя rrроходження
стЕDкуванНя з практИчногО керуваннЯ на вiдповiдномУ транспортному засобi до 30 годиЕ.

3. Стажування також проводиться при переведеннi водiiЪ на HoBi дJUI них марки або
моделi транспортних засобiв. У такому випадку стажування проводиться не менше нiж 8
годин.

4. КерiвниК пiдроздiлry затверджуе програму стажування, яка мiстить у собi
пiдготовку та вiдпрацювtlння навичок водiя щодо керування траIrспортним засобом Tiei
марки, яку буде за водiспл закрiплено.

5. Програлла стажування мiстить TaKi роздiли:
робота на внутрiшнiй територii пiдприемтсва;
робота на маршрутi;
контрольна поiЪдка.
6. Програlчrа стажування обов'язково мiстить TaKi питання:
вивченЕя схеми руху пiшоходiв i транспорту територiею пiдприемства;
передрейсова пiдготовка транспортного засобу та робочого мiсця;
ру< i розворот заднiм ходом;
гальмування i зупинка на рiзних швидкостяхо якi передбачають екстрену зупинку

вiдповiдно до умов дорожнього руху;
використання дзеркап заднього виду;
ВИбiР швидкостi руху, iнтерва_пу, дистанцiТ i радiуса гIовороту заJIежно вiд

заваIIтаження i габаритiв транспортного засобу;
ПеРеДбаЧення появи небезпечнrоr об'ектiв, якi р}хаються, що може призвести до

дорожньо-транспортноi пригоди ;

рух у нiчний час;
ВiДКРитгя i закриття дверей салону пiд час зупинок, виконанЕя правил посадки i

висадки пасажирiв .

7. Програлла стажуванЕя завершуеться контрольною поiЪдкою.

ёз Е
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8. Стажування водiiъ проводиться пiд керiвництвом водiя-iнструктора.
9, ПiслЯ контрольНоi поiЪдки водiем-iнструктором i посадЬвой особою служби

безпеки дорожнього руху заповнюеться лист-стая(ування.
10, Лист-стажування передаеться до вiддi.тry кадрiв, який зберiгасться рЕвом з

особовою справою водiя.

V. Порядок понижецня квалiфiкацiйноi категорii для водiiв
другого або першого класу

1. КвалiфiКацiйна категорiЯ водiяМ по""жуеruся на один клас у разi:
1) якщо результат iспиry оцiнено як ((не складено);
2) порушенЕя правил технiчноi експлуатацii закрiпленого трансlrортного засобу, щопризвелИ До йогО пошкоджень, несправностi та травмування людей з вини водiя;
з) встановлення фактiв (випадкiв) втрат i-псування платерiально-технiчних засобiв

водiем;
4) порушення ПравИл дорожЕЬого руху, затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB

УкраiЪи вiд 10 жовтня 2001 року Ns 1306, що .rр".Ъ.ли до дорожньо-транс11ортноi пригода
з вини водiя;

5) невиконitнЕя rrланових завдаЕь;
6) за здiйсненЕя вiдхилення вiд визначеного маршруту;
7) неприбуття на iспит з пiдтвердження квалiфiкацiйнот категорii в устilновленийстрок без поважних причин.
2, У разi настаIIЕЯ обставин, визIпачених пiдпунктами 2 - 4 пункry 1 цього роздiлу, в

бУДЬ-ЯКИЙ ЧаС На ПiДСтавi клопотання керiвника пiдроздiлу iu документiв, щопiдтверджують порушення (акт службового розслiдування, протокол про адмiнiстративне
ПРаВОПОРУШеНЕЯ, РiШеННЯ СУДУ ТОЩО), проводиться пQзачер"оЪе засiдання KoMiciT.

за результатами засiдання комiсiя складае акт довiльноi форми, в якому обов'язково
зЕвначаюТься KoEKpeTHi причиНи пониження квапiфiкацiйноi категорii.

Акт пiдписуеться головою та членами KoMiciT iu rrодu.r"ся Еа затвердження керiвнику
пiдприемства.

3, Водiям, якi не скJIЕlли iспити з пiдтвердження ква-пiфiкацiйноi категорii з поважних
приtIиН (хвороба, вiдрядження, вiдпустка тощо, якi пiдтверджено вiдповiдними
документами), присвоена iM ранiше ква.lriфiкацiйна категорiя не понижуеться допроведенНя наступНих iспитiВ, якi проВодяться протягом 30 капендарних днiв з датизакlнчення цих IIричин.

4. ВiдновленЕя квалiфiкацiйноi категорiТ вiдповiдного
загЕIльних пiдставах.

ква-пiфiкацiйна категорiя вiдповiдного кJIасу пiсля звiльнення з роботи та подальIцого
прийняття на роботу не зберiгаеться.

Iнженер служби перевезень -
нач€шIъник колони I.I.Рубiш

I

класу водiям проводиться Еа

1 б лютого 202L року.

ч ffi
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список

Прiзвище та iнiцiали Пiдпис в
ознайомленнi



в

В да ному,Щоговорi прошнуровано,

пронумеровано i скрiплено масгичною

печаткою 28 BiciM )аркушiв.

директор

А.А.,Щуран

М.Г.Патран
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