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.,," .. колЕктивний договIр
ПРЙЙНЯТИЙ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

З МеТОЮ СПрияння регулювання трудових вiдносин i соцiа-гrьно-економiчних
iHTepeciB працiвникiв i адмiнiстрацii комунЕlльного пiдприемства ММКП
<<Чисте MicTo>>, в особi директора пiдприемства Масаловоi,Щушки Василiвни з
ОДНiеi сТорони, i трудового колективу ММКП <Чисте MicTo>>, в особi вибраного
i ВПОВНОваженого представника трудового колективу Сидор IBaHa Васильовича
(НаДаrri - Сторони) пiдпис€lли цей договiр про поданi нижче взаемнi обов'язки.

1. Загальнi положення

1.1. Цей КОЛеКтивний договiр укладений вiдповiдно до законодавства
УкраiЪИ про праЦю (cTaTTi 10-20 КодексУ законiВ про працю УкраТни) та Закону
УКРаiЪИ "ПРо колективнi договори i угоди" i реryлюс виробничi, трудовi i
соцiально - економiчнi вiдносини мiж власниками (адмiнiстрацiею) i
працiвниками пiдприемства

1.2. УМОВи цього колективного договору с обов'язковими для CTopiH, що
ЙОГО ПiДписали. Цi умови у випадку будь-яких спорiв i розходжень не можуть
трактуватись як погiршуючи, порiвняно з дiючим законодавством Украiъи,
положення працiвникiв, оскiльки в протилежному випадку вони визнаються не
дiйсними.

1.3. Положення цъого колектиВного договорУ поширюютъся на Bcix
працiвникiв пiдприемства i е обов'язковими як для власникiв i управлiнського
персон€tлу, так i для кожного члена трудового колективу.

1.4. ЖОДНа З cTopiH, що пiдписала колективний договiр, не може в
односторонньому порядку припинити виконання його положень.

1.5. Щей КОлекТивний договiр чинний у випадку змiни скJIаду, структури i
найменуВання пiдприемства, а випадку його реорганiзацiТ BiH може бути
перегляНутиЙ за згодоЮ CTopiH. У випадку змiни власника пiдприемства дiя
КОЛеКТиВного договору зберiгасться не бiльше року. В цей перiод Сторони
повиннi розпочати переговори про пiдписання нового чи змiну дiючого
колективного договору.

1.6. Положення цього колективного договору дiють до пiдписання нового
договору.

2. ОРганiзацiя виробництва i працi, забезпечення зайнятостi

2.1. Жодний iнший трудовий договiр (контракт), що пiдписуеться
пiдприемством з працiвниками, не може суперечити цьому колективному
ДОГОВОРУ ТакиМ чином, щоб порiвняно з ooTaHHiM, права та iнтереси працiвника
В ТрУДовому договорi (KoHTpaKTi) були якимось чином обмеженi. У випадку
виникненнЯ такогО протирiччЯ вiдповiднi положеннrI трудового договору
(контракту) визнаються недiйсними.

2.2. ММiНiСтрацiя не вправi вимагати вiд працiвника виконання роботи, не
ОбУМОВЛеноi труловими договорами (контрактами). Пiдприемство зобов'язане
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пер9дбачити в KoHTpaKTi чи розробити й затвердити для кожного робiтника
його функцiональнi обов'язки, ознайомити його з ними i вимагати лише iх
вшсонання. В цих функцiон€UIьних обов'язках чи в KoHTpaKTi може бути

пердбачеIIо виконанЕя одним з працiвникiв обов'язкiв iншого JIише у випадку

,й"u"о"оi вiдсутностi останнього у зв'язку з хворобою, вiдпусткою чи з iнших

влкIIивIID( причин, причому TaKi обов'язки можутъ покJIаДаТИСЬ На iНШОГО

пршliвни*ч ,r"-. за додаткову плату i з BpaxyBaHHrIM необхiдноi професiйноi

пiдютовки й зайнятостi при виконаннi безпосереднiх обов'язкiв.

2.3. Кожний працiвник зобов'язаний добросовiсно i якiсно виконувати своi

обов'язКи, працЮ"ur" чесно i добросовiсно, дотримуватись дисциплiни працi,

своечасно i точно виконувати розпорядження власникiв та вповноважених ними

осiб, дотримуватисъ трудовоi й технологiчноi дисциплiни, ВиМОГ НОРМаТИВНИХ

аlсгiв з охорони працi, дбайливо ставитись до майна власника, на прохання

qщ{iнiстрацii пiдприемства надавати звiти про виконання cBoik конкретних

обов'язкiв.
2.4. ПрацiвникИ можутъ бути звiлъненi з пiдприемства у випадку змiн в

органiзацii виробництва, при скороченнi чисельностi чи штату. В цих випадках

вони персон€шьно попереджаються Адмiнiстрацiею про майбутнс звiлънення не

пiзнiше' нiж за 2 мiсяцi. При цьоМу пiдприемствО надае працiвнИку iншу робоry
по спецiальностi, а у випадку неможливостi цього або при вiдмовi працiвника

вiд неi, останнiй працевлаштовуеться самостiйно.
2.5. Звiлънення працiвникiв допускаетъся лише пiсля використання Bcix

наrIвних i додатко"о Ъr"орених можливостей для забезпечення зайнятостi на

пiдприемствi.
2.6. У разi лiквiдацii пiдгlриемства забезпечити виконання умов прац1,

гарантiйН"", *оrrrенсацiйНих виплат та iншИх соцiальних норм у вiдповiдностi

iз чинним законодавством i колективним договором.

3. Нормування i оплата прачi.
встаповлення форми, ,идir-i розмiрiв заробiтноi плаТИ Та iНШИХ ВИДiВ

заохочувальних i компенсацiйних виплат.

з.1. Заробiтна плата виплачуетъся за мiсцем роботи нацiональною вaлютою

украiъи не рiдше двох р€в на мiсяць з промiжками у виплатi не бiлъше 16

(шiстнадц"rй) календарних днiв: за першу половину поточного мiсяця до 15

числа, за другУ половинУ мiсяця 28_30 числа поточного мiсяця. Заробiтнаплжа
за час тимчасовоi вiдпустки виплачусться не пiзнiше, нiж за 3 днi до початку

вiдпустки або у термiни, призначенi для виплати заробiтноi плати.
j.z. Вiдомостi-.rро o.rnury працi працiвникiв надаються iншим органам i

особам лише у випадках, прямо передбаченими законодавством.

З.З. При пiдписаннi трудового договору (контракту) Ддмi"iстрацiя

доводитЪ Й вiдоМа працiВ""*u розмiр, порядок i TepMiH виплати заробiтноi

плати, умови, згiдно з якими можутъ здiйснювжися утримання з заробiтноi

плати.
3.4. СтРуктура заробiтнОi плати скJIадасться з основноi i додатковоi

зарплати, а також iнших заохочувzUIьних i компенсацiйних виплат, змiст яких

полягае в наступному. Основна заробiтна плата с обов'язковою винагородою

працiвнИку за виконанУ ним робОту згiдно з встановленими нормами працi
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(норми часу виробiтку, обслуговування, посадовi обов'язки) i встановлюеться у

"-*дi тui"ф"их .ru"bn (оклалi") i договiрних розцiнок для робочих, i

посадовIlD( ОКЛаДiв длЯ службовЦiв. ,Щодаткова заробiтна плата - це винагорода

за праIцо понад встановленi норми) затрудовi успiхи i винаХiдливiстЪо особливi

рrо"" працi, вона вкJIючае ,rр.йi!, доплати, надбавки, гарантiйнi i

*о^оr"""uцiй"i виплати, передбаченi чинним законодавством (наприклад,

доIшата за сумiщення професiй (посад) доплата за виконання обов'язкiв

*uao"o вiдсутнього працiвника, компенсацiт при службових вiдрядженнях,

доIIлата за роботу в понадурочний час, в святковi днi).

з.5. KoH*p"r"i розмiри тарифних ставок (договiрних розцiнок) робочих i

посадових окладiв сrrуiбо"цiв визначаються в межах н€uIвних коштiв на оплату

пpaIri В суворiй вiдповiдностi з професiями, квалiфiкацiею працiвникiв,

складнiстю та умовами виконуваноi нимrроботи. При цъому основна заробiтна

Iшата не може бутИ меншоЮ встановЛеною законодавством Украiни

мiнiмальноi заробiтноi плати.
3.6.Темгrи росту заробiтноi плати

робiтникiв збiлъшувати пропорцiйно
Iшати.

3.7. Робота в святковi ДНi, якщо вона не компенсусться iншим часом

вiдпочинКУ, а також в понадурочний час оплачуетъся в подвiйному розмiрi, Пр1

вирiшеннi'iнших питань оплати працi власник (орган, що його представляе )

керуеться положенням статей Кзпп i Закону Украiни'опро оплату працi"

3.8. ПрачiвникИ пiдприемства, в тому числi i керiвник, мають право на

оrр"ru""Ъ надбаВки дО посадовИх окладiв за вислугу poKiB на пiдприемствi

понад 2 роки - у розмiрi |0% посадового окладу,

з.9. РобОта в нiчний час, регламентований ст.108 КЗпПУ (з 22.00 до 06,00)

оплачуеться в пiдвищеному на 25% розмiру тарифноi ставки (окладу)за кожну

годину роботи в нiчний час.

3.10. Оплата працi, премiювання, виплата винагороди за вислугу рокlв, 1нш1

види заохочув€tлъних та компенсацiйних виплат здiйснюеться вiдповiдно до

положень, що додаються до колдоговору.

3.11. Iндексацiю оплати працi у зв'язку iз зростанням цiн, а також

компенсацiю працiвникам частки заробiтнот плати у зв'язку з затримкою

TepMiHiB iT виплаТи провоДити вiдпОвiдно до чинного законодавства,

з.t2.з метою посилення зацiкавленостi працiвникiв i покращення показникiв

дiялъностi пiдприсмства проводитъся премiювання членiв трудового копективу

i працiвникiв апарату управлiння пiдприсмства,

3.t3.Мак."r-"""Й рЪзмiр премii нараховустъся по резулътатам роботи

пiдприсмства до7OОlо.

з.r+. Розмiр премii визначаеться для спецiалiстiв i службовцiв в процентах

до посадового окладу з урахуванням доплат i надбавок.

з.15. ПрацiвнИ*", 
- ^"ni 

пропрацюв.ли неповний мiсяць з рiзних

причин,виплата премiй здiйснюеться за фактично вiдпрачьований час в

."ir"ory перiодi. Працiвникам, прийнятих на роботу або звiльнених за

керiвникiв, спецiалiстiв, службовцiв i
темпам росту мiнiмалъноi заробiтноi
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lJПасЕимбажаннямбеЗ.'.ПоважнихпричинпротягоМ-У]:.1u"'премlяне
шараховусться. й;rr"";Ъ; ;!{*"устили поРУШеННЯ ТРУДОВОi ДИСЦИПЛlНИ

Чнжжfff*"ffi;#;ся наказом по пiдприемствУ З обов'язкоВиМи

!шазаmдr причинам" i ,rро"оо"""." за той перiод, в якому було допущенО

*#rf.ъ:#'Ьовуютъся на TaKi види доплат i надбавок до тарифних

ставок i посадових окJIадlв:

- за суl*лiсництво посад; 
,ъого працiвника;

.З{лВиконаНняобов'язкiвтимчасОВоВlДсУтнъоr'ОIlР.ацI.DлIr\ч

- за роботу у важких умовах працi;

- за робоry в нiчний час;

- за роботу в понадурочний час та святков1 дн1,

3. 1 8. Розплiр,р"iй може. бу," :_y:l::"о,
- за порушення трудовоi дисциплlни; __.|_

- за догryщення вроботi нещасних випадкlв;

.занеВиконаннязаходiвПоохоронiпрачi;
_ за пошкодження обладнання та iHcTpyMeHTlB;

-занеВиконаннянаказiвТароЗПоряДженЬкерiвництвагtiдприсМсТВа.
4. Встановлення гарантiй, допомоi", *о*rrенсацiй i пiльг,

4.1.ПрацiвникамнаДаюТъсягарантii,компенсацiiприсrryжбових
ы.н-*-*+*,,ж:#"?ЁЁ#ЖЁffi #;:'ъуЦЦЁiЁ.*l
#Б?;lЁffi tЖТ.Жt'#rffi#;;*;жffi r"i"T,ffiil1#;:'ffi "Т:
з€rконодавче затвердж.""r"*|"rйцiir" за 

^службЬВi 
ВiДРЯДЖеННЯ' ГаРаНТlr

забезпечення ,u.обur" iндивiдуалurrо.о ,u11o.1v "р"1::,1Т: 
СrryЖб ОХОРОНИ 1

безпеки, додатковi пiлъги дп" о*р.*их.категорiй прьiвникiв. тощо),

4.3. Кошти по наданп,о оо,оiазовоi до"о,iо," Ы::::кам пiдприемства, в

тому числi i -ЪрЙ"ry i'црr,*ства можутъ бчти видlлен1:

_притривалiй*uороо,'ii;ф;;riЯl+lу:*i_'_:Y,)jлл,^
- при тривалiй xBopoor;;;;" його ,iч_, (бiлъше пiвроку);

.У.",i,*Узiсмертюблизькихродичiв(бu'"*u,*атерi,сина,ДоЧки,
друж""", чоловiка);,____

- при народженнi дитини;
- при вступi до шлюО}, .ятi тпавми на виробництвii
;й"ЪЁ'i#"й;й".".,,л,noi?5}Ж'fffН#.::""r#;*йft збитки;

.Узв,язкУзВажкимйерiалЬниМсТа.ноВиЩемвсiм'i;
_ 
" оJ'##ffiщ;""*Ё "iд"риемства 

ciM, i покiйного,

4.4.Прачiвникам-юВlJIяраМ'ВТоМУчислiiкерiвни*У*.".1п"рУвзв'язкУiз30,
40, 50, 55, 60, 65,,7о_тирiччям надавати премiю в розмiрi _ 0,7 посадового

оЙ.оу 
&#JН ?r'rtЧ|#Ll#}У "и 

дiпят" тр анспорт пр ацi вникам в межах

районУ. _ матерiа_lrъну допомогу провоJиться по рiшенню
'"-'4i. Видача коштiв_на ,Bi заяви прuцrй"пu, що потребуе

;H:tr$ 
jнжнННi"'-,:^Ж,Ё:*:'i,ff;ерджуютьправонаТiОТРИМаННЯ'
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-_:.-,б\i_]ностi для надання медичноТ допомоги в ycix структурних пiдроздiлах,

:,s Органiзувати спiльно з радою трудового колективу видiлення коштiв на

:::\ HKIi для дiтей працiвникiв пiдприсмства до новорiчних свят.

5.РЕЖиМРоБоТИ.ТРиВАЛIСТъРоБоЧоГоЧАсУIВIДПоЧинкУ.

j i. Ре,ь.иМ прачi на пiдприсмствi встановити вiдповiдно до Правил

.. , .:iшнього трудового розпорядку та графiкiв змiнностi, Змiнювати чи

:-:оВа.],{\YВати новий режим роботи на пiдприемствi, в окремих пiдроздiлах,

: ; 1евних категорiй чи окремих працiвникiв лише пiсля погодження його з

:: - ]J] тр},дового 
^non"nr""y. На пiдприсмствi встановлюстъся такий режим

: , ]: - IT. якогО зобов'язУютьсЯ дотримуВатись Bci працiвники: початок роботи:

-,-зli.-lок - четвер. Ьв.00, закiнчення роботи - 17,00, в п'ятницю з 08,00,

::.:iЧення роботI4 - 16.00 перерва для вiдпочинку i харчування - з 12,00 до

- -5: ,.,r" ,rрuЧiвникiв, на якиХ розповсюджуеться двохзмiнниЙ режим роботи :

-.. ] зrtiна - початок роботи з 6.00, закiнчення роботи-14.30; перерва для

: -_ОЧrIНКУ з 11.00 до ]1.З0;2-га змiна: початок роботи _ 14,з0, закiнчення

: - ]oTlt - 22,ОО, перерва для вiдпочинку - з 18,З0 до 19,00,

r ]. У булъ - якомУ випадку триваJIiсть робочого часу працiвникiв не може

-.:евIlшувати встановлену законодавством Украiнw 40 годин на тижденъ,

j.3. Напередоднi святкових i неробочих днiв тривалiсть роботи працiвникiв

:: ]ЭОЧ\'СТЬСЯ На ОДНУ ГОДИНУ,
j.]. Тривалiсть щорiчноi вiдпустки для працiвникlв пlдприсмства

:, _ ]НоВJIюеться не менше 24 каJIендарниХ днiв. Особам, якi працюють на

-. -:pI1€}IcTBi i мають двох i бiльше дiтеЙ BiKoM до п'ятнадцяти poKiB або дитину

_зlli:а або яка усиновиЛа дитинУ, одинокiй MaTepi, батьку, який виховуе

:,:_;IH\, без MaTepi ( у тому числi-й у разi тривалого перебування MaTepi.B

..::\Ba-IbHoMy закЛадi), атакоЖ особi яка взял'дитину пiд опiку, то одному iз

-:;:йоrtних батькiв надаеться додаткова Iцорiчна оплачувана вiдпустка

-,,;;-,i;;; iO п-."дарних днiв без урахування святкових i неробочих днiв,

_ --.-,tiatt. якi В своiЙ роботi постiйно використовують персонаJIъний комп'ютер (

:.з \Iенше 4 год. при 8 год. робочому днi) надаеться додаткова оплачувана

:l-:l\стка триваJIiстю 4 каJIендарнi днi без урахування святкових i неробочих

-._.. ПрачiвнИкам, IцО маютЬ ненормованиЙ робочий день надаеться додаткова
,,э:iчна оплачувана вiдпустка тривалiстю 7 календарних днiв без урахування

: rlткових i неробочих днiв.
-<.5. ЩлЯ працююЧих на пiдприеМствi iнвалiдiв 1 та 2 групи щорlчна чергова

]_._еч}-вана uiд.rу.r*u встановлюетъся тривалiстю 30 календарних днiв, а

_..злi.]ам З групи - 26 каsтендарних днiв i надастъся в зручниЙ для них час,

j.6. Графiк чергових щорiчrпих вiдпусток затверджусться Адмiнiстрацiею

_:-прIlсМства. При визначеннi чергово;тi вiдпусток враховуються сiмейнi й

._-,,i особистi обставини кожного працiвника,

5.7.за сiмейними обставинами, iншими поважними причинами працlвникам

l] iхнiлrи заявами можуть бути наданi KopoTKoTepMiHoBi вiдпустки без

.i.ере,л.ення заробiтноi плаТ" 
"u,apriH, 

обумовлений згодою мiж працiвником i

],:iI iнiстрацiею пiдприемства, тривалiстю не бiльше 1 5 календарних днiв,



всi пiльги та

I гryаггii, передбаченi чийим законодавством про працю, зокрема, для них

r штановJIюеться скорочена тривалiстъ щоденноi роботи на одну годину.

I б. IIрийом i звiльнення з роботи

I 6.1. Форми i умови трудового договору (контракту), включаючи звiльнення,

I Ее передбаченi законодавством, пiдлягають узгодженню з профспiлковою

I оргапiзацiею пiдприемства.

I **1ý:жний 
працiвник зобов'язаний ознайомитися з умоваМи КОЛеКТИВНОГО

7. Умови працi i охорона прачi

-,1.Забезпечення безпечних умов працi е обов'язком власника пiдприемства
, ]зноваженогО ним органа), який органiзуе умови працi на робочому мiсцi,

';].^екr,технологiчних процесiв, машин, механiзмiв, обладнання, iнших засобiв
_.,::.lбницТв0, наявнiсТь-засобiв захисту, вiдповiднiсть санiтарно-побутових
-, _:],1атиВних aKTiB з охорони працi. Вiдрахування на охорону прац1 в cTpyкTypl
:l:ет пiдприем.ruu u.iановлйються в розмiрi не менше 0,5Yо вiд BapTocTi

_,:-f,Hllx 11ослуг. Конкретний перелiк заходiв по oxopoHi працi, щО ВКЛЮЧаЮТЬСЯ

: _- зIrтрат пiдприсмства, перелiк спецодягу встановлюсться в додатку до
: _.]tктI,Iвного договору i с його невiд'емною частиною.

-.i. Працiвники мають право вiдмовитись вiд дорученоi роботи, при якiй

_ _:.rэюстъся ситуацiя, небезпечна для життя i здоров'я, якщо TaKi Умови ПряМо

I- :ерелбаченi трудовими договорами (контрактами), а також для життя i
_ -,,.:ов'я iнших людей та навколишнього середовища.

'.з. Працiвники зобов'язанi знати i виконувати вимоги нормативних aKTiB

-:.-l оХоРону праЦi, правиЛа поведiНки з маШинами, механiзмами, обладнанням,

., 
''.rru 

засобами виробництва, користуватися засобами iндивiдуального i
l ]-ектIiВногО захисту, проходитИ обов'язковi медичнi огляди (можуть бути

_.:з:баченi i iншi обов'язки працiвникiв).
-._+. Власник (вповноважений ниМ орган ) зобов'язаний вiдшкодувати

:.-liвникам фiзичнi збитки, завданi пошкодженням здоров'я, пов'язаними з

:.1:tонанням трудових обов'язкiв, а також моральнi збитки, завданi внаслiдок

= эбезпечних або шкiдливих умов працi, на умовах i в порядку передбачених

: ,::"тя\lи |7З,7З-1 КЗпП УкраТни, статтями 1 1-13 Закону Украiни "ПРО ОХОРОНУ

_::lli та iншими законодавчими актами.
-,5. Працiвники зобов'язуються використовувати наданi Тм у користування

: ]зпорядження) транспортнi засоби, TexHiky й iнше майно власника лише в

8. соцIАльнI пIльги I гАрАнтIi.

8.1. Власник (Длмiнiстрацiя) пiдприемства гарантус надання працiвникам

вiльпого часу для отримання медичноi допомоги, вiдвiдуваннЯ державниХ
органiв для вирiшення необхiдних житлово-побутових проблем працiвникiв без

буш-яких стягненъ з заробiтноТ плати чи iнших безпiдставних санкцiй.

8.2. За рахунок пiдприемства можуть бути наданi безпроцентнi позики

працiвrшкам.
8.з. Ддмiнiстрацiя зобов'язуеться виплачувати додатков1 кошти на
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l *,]:ов--Iення перед черговою щорiчною вiдпусткою разом з виплатою

j :-'".^KHIix в розмiрi посадового окладу. KpiM цього адмiнiстрацiя виплачус
.,-з:.l-тьнУ допомогу працiвникам, в зв'язку з ювiлеем пiдприсмства
, j.]t_)poKiB) та з урочистими подiями ikнього особистого життя ( ювiлеi,

]::,...,я. народження дитини), а також день захисника УкраТни, 8 Березня, день
" ,.l',.-:а]ьника, день бухгалтера, день Незалежностi, Щень Конституцii, НовиЙ
: : _ э ре.-liгiЙнi свята Пасха, Рiздво,. Цi виплати проводяться за рахунок
- --:;:с\lства в межах наявних коштiв по рiшенню керiвника, €ше не бiльше 0,7
- _.;-ового окладу працiвника.

: j. Пi-rпри€мство визначае TaKi категорiТ посад, з ненормованим робочим
---],1. а ca\Ie: директор, головний бухгалтер, за роботу з комп'ютером, а саме:
: j - no\{icT. дiловод За роботу з ненормованим робочим днем, роботою з
. ,.:- ютером надасться додаткова щорiчна вiдпустка.

9. ГАРАНТIi ЛЯЛЬНОСТI ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНIЗАЦIЙ
ПРАЦIВНИКIВ.

" . -э{тIlв\,, проведення в неробочий час загаlrьних зборiв трудового колективу.*'. Адмiнiстрацiя визнас раду трудового колективу уповноваженим*:.-;тавником iHTepeciB працiвникiв, якi працюють на пiдприемствi i погоджус
:.:],: накази та iншi нормативнi акти з питань, що с предметом цього Щоговору.: -]. ^\дмiнiстрацiя зобов'язуеться: надавати радi трудового колективу

-. _- 1xi:H1, iнформацiю для компетентного ведення переговорiв при укладаннi
. . " :\тIlвного договору, охорону працi i т.п.

10. вIдповIдАльнIстъ CTOPIH. вирIшЕння спорIв.

. .1. У випадку невиконання чи ненаJIежного виконання обов'язкiв,
-.:з-бачених цим договором. Сторони несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до
-, l ;. :ОГО ЗаКОНОДаВСТВа.

_ - ]. При цьому притягнення осiб, що представляють власника або
-, ]-1оважениЙ ним орган, профспiлки, чи iншi вповноваженi трудовим
,-,.:_{TIlBoM органи, з вини яких порушено чи не виконано зобов'язання по
.. ,:,.;lBHoMy договору, до адмiнiстративноi вiдповiдальностi рада трудового
, "..\TIIB\, або представник власника направляють вiдповiдну iнформацiю в
: :.-1]I прокуратури. До дисциплiнарноi вiдповiдальностi як посадовi особи, так

-:.-,iвники можуть бути притягнутi лише на пiдставi перевiрки, в ходi якоI
_:,. ]ник повинен буде дати письмовi пояснення.
. ",]. Суперечки мiж Сторонами вирiшуються в порядку, встановленому

: : -, ], ;1о_]аВсТВОМ УКРаIНИ.
_ .. Притягнення до дисциплiнарноi, адмiнiстративноi чи кримiнальноi

: - -_trзi_]a*rlbHocTi не виключае цивiльноТ, матерiальноТ чи iнших видiв
. . - - ..] зi_]а_-Iьностi винних осiб.

_ . j. Сторони свiдомо погоджуються на запровадження на пiдприсмствi
, : . : :1 

-- 
I Iп\, колективноi (бригадноТ), матерiальноi вiдповiдальностi,



::. -,5зченою ст. |з5_2 кзпп укратни. керуючисъ цим пунктом з кожною

-. _-.] \,клада€тьсЯ вiДповiдний договiр про колективну (бригадну)

- .:. ] -bцl вiдповiдальнiстъ , якиЙ пiдписуеться кожним з працiвникiв,

11. прикIнцЕвI положЕння.

-- i. КолективниЙ договiр набирае чинностi з дня його пiдписання

.- ; _.1:1\1i1 i дiе до прийняття нового колективного договору.

. . ]. Зrriни i доповнення до цього договору протягом TepMiHy його дiI

: _ ь вноситись лише за взаемною згодою CTopiH,

_ -. Контроль За ВИкоНанняМ ДоГоВорУ зДiйснюсться
чи вповноваженими ними представниками за

- _ :,1ча\IИ згодоЮ (в письМовiй чи уснiй формi).

Масалова Д.В.

Сидор I.B.

безпосередньо
обумовленою

iщБ

'iН"'o'
ним особи)



доддток лъ1 колективного договору

9

до

_ _ о-]rкЕНо"
- 

: "-сзе РТк
ЕрдNtую"

,rЧисте MicTo"

:дор I.B. д.в.

ПЕРЕЛIК ДОПЛАТ I НАДБАВОК,

НА ЯКI НАРАХОВУ€ТЬСЯ ПРЕМIЯ

РОБIТНИКАМ ПIДПРИ€МСТВА

вi:повiдно цього перелiку встановлюються слiдуючi види доплат i

- ._ 1.зок до посадових окладiв та тарифних ставок:

.]оплати:

. За сумiсництво професiй (посад) - до 50%;

За виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнъого працiвника - до 50 %;

За роботу у важких умовах працi - до t2o/o;

бщ

lеfi;:

ýй

к

a

a

a

о i роботи на певний TepMiH - до 2аYо

Смерiчка Т.В.

. За роботу в нiчний час-до 25Yо годинноi ставки за кожну пророблену

го.]ину;
о За iнтенсивнiсть працi - до 50 ой окладу.

Надбавки:

За класнiсть - 10-25%;

за виконання особпиво
посадового окJIаду;

Го;lовний бухгалтер:
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додАток J\ъ2

10

до колективного договору

(ПОГОДiКЕНО)

_ о-lова РТК

ДЖЕНО)

<<Чисте MicTo>>

ова Щ.В.#ОЙ"Р сидор I.B.
----а-

Тривалiсть вiдпусток для окремих категорiй працiвникiв

ММкП <<Чисте MicTo>>

W

Yl

.п
Категорiя працiвникiв

основна
щорiчна

вiдпустка, к.д.

.Щодаткова
вiдпустка за
особливий
характер працi
та пенормов.

робочий день

.Щодаткова
вiдпустка на
дiтей , к.д.

,,Iriнки, що мають двох i бiльше
:iтей BiKoM до 15 poKiB або
_]llтину iнвалiда,усиновлення
_]llтини, одиноким матерям,

батька, який виховус дитину без
llaTepi

24 10

Iнва-цiди I та II групи 30

lнвалiди III групи 26

Працiвники, якi працюють за
.оrtп'ютером

24 4

працiвники, що працюють на
\ \{овах ненормованого робочого
:ас\' В Т.Ч. 24

J lr ректор пiдприемства 24 7

_ ,_..lовний бухгалтер

/,о
7

I

Смерiчка Т.В._ _,.овниЙ бухгалтер:
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ДОДАТОКNsS до колективного договору

,,зАтвЕрджую"JIогодцtЕно"
гоrова Ртк ,,Чисте MicTo"

1идор I.B. Масалова Д.В.

ПОКДЗНИКИО ЗД НДЯВНIСТЮ ЯКИХ НЕ ВИПЛДЧУ€ТЬСЯ
ПОВНIСТЮ, ДБО ЗМЕНШУ€ТЬСЯ ПРЕМIЯ ПРДЦIВНИКУ ЗД

мIсяць.

Невиконання вказiвок керiвництва;

Порушення гIравил охорони працi i технiки безпеки на робочому мiсчi;

Порушення трудовоi дисциплiни;
Незадовiлъне утримання робочого мiсця, пошкодження обладнhння,

iHcTpyMeHTiB, закрiплених за посадовою особою ;

Наявнiстъ шляхово-транспортних пригод;

наявнiсть нещасних випадкiв по винi працiвника,

Халатне вiдношення до виконання cBoix робочих обов'язкiв,

.эвний бухгалтер: Смерiчка Т.В.

a

a

о

о

о

a

a

lд/ь
,ý)

r"йь/ \
Ё{ .ь\
\,d.\

ý й9
"}Eti
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додАток ль 4

ПОГОДХtЕНО)

: зз РТК

до колективного договору

<Чисте MicTo>>

ва,Щ.В.Сидор I.B.

Перелiк спецодяry дл

IUМкп <<Чисте MicTo>>

ТВЕРДЖЕНО)
бJ,дсG

r,ýrt

ýк

ь

{,

:*

Назва засобiв iндивiдуального захисту,
спецодяry

Категорiя
працiвникiв

кiлькiсть на
piK, шт

l Костюм чоловiчий (лiтнiй, зимовий) Виробничий персонал 4l4

Черевики робочi та резиновi чоботи Виробничий персонал эlэ

Костюм чоловiчий (лiтнiй, зимовий) Машинiст бульдозера Il1

Черевики робочi та резиновi чоботи Машинiст екскаватора Il1

Костюм чоловiчий (лiтнiй, зимовий) Машинiст екскаватора 212

Черевики робочi та резиновi чоботи Машинiст бульдозера 212

Костюм чоловiqий (лiтнiй, зимовий) Водii трансп. засобiв 2l2

Черевики робочi та резиновi чоботи Водii трансп. засобiв 212

Костюм чоловiчий (лiтнiй, зимовий) Вантажник,

оператор АСН

212

Черевики робочi та резиновi чоботи Вантажник,

оператор АСН

2lz

костюм чоловiчий лiтнiй сторожi з

коотюм зимовий чоловiчий сторожi J

_ .]зний бухгалтер Смерiчка Т.В.



-t]ГоДхtЕНо"
_ .r.loB?. РТк

,,зАтвЕрджую"
ММКП,,Чисте MicTo"

Масалова Д.В.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРЕМIЮВАННЯ KEPIBHИKIB,

СПЕЦIАЛIСТIВ ТА СЛУЖБОВЦIВ ПIДПРИ€МСТВА IЗ

ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦI.

зАгАльш поло}кЕннrI

Положення вводиться з метою пiдвищення стимулюючоТ ролi премiТ у
виконаннi планiв та наданнi послуг.
з метою посиленнrI зацiкавленостi структурних пiдроздiлiв i покращенню

показникiв дiялъностi. Премiювання спецiалiстiв та службовцiв

структурних пiдроздiлiв повинно здiйснюватися виходячи iз конкретних

завдань, якi стоять перед ними.
Показники премiювання структурних пiдроздiлiв повиннi бути TicHo

пов'язанi з кiнцевими наслiдками господарсъкоt дiяльностl пlдприемства.

РобiтникИ основниХ дiльниць премiюютъся по наслiдках дiяльностi
вiдповiдНих пiдрОздiлiв, €ше З врахуванням заг€шъних кiнцевих наслiдкiв

роботи. Премiювання працiвникiв апарату управлiння повинно

iдiйснюВатися по пок€lзниках, характеризуючи Тх вклад в кiнцевий

наслiдок господарськоi дiялъностi пiдприемства в цiлому.

ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ПРЕМII.

l. KoHKpeTHi гlоказнИки, розмiри i строки премiювання робiтникiв
встановлюютъся щорiчно, виходячи iз завдань , Що стоятъ перед

дiлъницями, пiдроздiлами.

2. Максимальний розмiр премiй за ocHoBHi резулътати господарськоi

дiялъноСтi може вiдповiдати7Oо/о tIосадового окладу в розрахунку на

мiсяць, при наявностi прибутку на пiдприемствi.

#н
w
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3. Розмiр премiй для працiвникiв пiдприемства визначаеться в процентах до

ПОсаДоВоГо окладу З урахуванням доплат i надбавок в установленому
порядку /додаток Ns1/.

4. Працiвники, якi пропрацюв€LIIи неповний мiсяцъ з рiзних причин, виплата
премiТ проводиться за фактично вiдпрацьований час в звiтному перiодi.

5. Працiвникам звiльнених за власним бажанням без поважних причин
протягом мiсяця, премiя не нараховуеться.

б. Працiвникам, якi доIý/стили прогул, порушеннrI труловоТ дисциплiни
позбавляються премii повнiстю.

7. Працiвники, якi допустили скарги вiд населення, за низький
зIlкончваних
_rовнiстю.

: Позбавлення або зниження оформлясться
lади трудового колективу з обов'язковим

робiт, культуру обслуговування, позбавляються

за той перiод, в якому було допущено порушення в роботi.

Головний бухгалтер:

piBeHb
премiТ

нак€вом керiвника за погодженням
вк€lзуванням причин i проводиться

Смерiчка Т.В.



.погоджЕно"
голова Ртк

.- /,'- ri r lгl !, ,.' "Yi_Cилор l.B.
-______-_п-
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,,зАтвЕрджую"
П,,Чисте MicTo"

асалова Д.В.

1.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРЕМIЮВАННЯ РОБIТНИКIВ

ЗА OCHOBHI РЕЗУЛЬТАТИ ГОСПОДАРСЬКОi ДrЯЛЬНОСТI ЗА
РАХУНОК ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦI

зАгАльHI поло)ItЕннrI

.Щане положення вводиться з метою пiдвищення стимулюючоТ ролi премiй
i договiрних обов'язкiв по пiдвищенню технiчного рiвня, росту
продуктИвностi працi, зниження собiвартостi матерiальних pecypciB,
тощо.
Показники i умови премiювання iх у вихiднi визначаються у вiдповiдностi
з госпРозрахунКовимИ пок€вникамИ працi, встановленоi для даноi
дiльницi, iз врахуванням ступенiв впливу працi на змiни цих покzlзникiв.
премiювання працiвникiв здiйснюеться в першу черry за виконаннrI
виробничих /нормативних/ завдань, встановлених виходячи iз планiв
облiку, росту продуктивностi працi, полiпшення якостi робiт, ocBoeHHrI
новоТ технiки, збереження Bcix видiв pecypciB.
працiвники дiлъниць премiюються по пiдсумкам роботи мiсяця, при
yMoBi виконання об'сму робiт. Оцiнка виконаних мiсячних покzвникiв
премiювання здiйснюеться з наростаючим пiдсумком з початку року.
максимальний розмiр премii за ocHoBHi результати господарсъкоi
дiяльностi може вiдповiдати 70 % основного окладу працiвника, при
наявностi фонду.

Головний бухгалтер: Смерiчка Т.В.

15



, _огодяtЕно"
o.1oBa РТк

АтвЕрдхtую"
П,,Чисте MicTo"

дор I.B. Маса_гtова Д.В

положЕ

ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИПЛАТИ ПРАЦIВНИКАМ

ММКП ООЧИСТЕ MICTO"

ВИНАГОРОДИ ЗА ПIДСУМКАМИ РОБОТИ

зА PIK

,.Щане положення вводиться з метою стимулювання ролi заробiтноi
- _::Il в збiльшеннi ефективностi i якостi роботи працiвникам апараТУ

правлiння, ix трудового внеску в загальнi результати роботи колективу,
,нення трудовоi дисциплiни, зменшення поточностi кадрiв.

зАгАльнI поло}ItЕння

Пiдставою для нарахування винагороди за пiдсумками роботи за piK е

irложення про умови винагороди, затверджене керlвником пlдприемства За

Drодкенням з головою ради трудового колективу.

Винагорода виплачу€тъся при виконаннi рiчних планiв по покzlзниках. На

tr]ату винагороди спрямовуються викJIючно кошти з прибутку пiдприемсТВа.

ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОДИ I ПОРЯДОК
t{ rр.\хувАння БЕзпЕрЕрвного стАrtу роБоти, в зАлЕжностI

ВIД ЯКОГО ВИЗНАЧАеТЬСЯ РОЗМIР ВИНАГОРОЩИ:

Винагорода за загалънi пiдсумки роботи за piK виплачусться керiвнику

_ =:I1€\,{ства, працiвникам, якi знаходяться в штатi /списочного склаДУ

__:;1€\1стваl тапрацiвникам з вiдрядною оплатою працi.

Порядок, розмiр i умови винагороди працiвникам встановлюетьсЯ

. - з_аilком ММКП ,,Чисте MicTo" за погодженням з радою трудового
--.-, _ I1BV.

Вttнагорода виплачуеться в повному обсязi, якi пропрацювали цiлий
* :,: -зрниЙ piK.

яшФRФ,ffi
ЁГ.wМн"жffi
\\0 \."-- J-'./l\iуЪfi,Lу/\i}:*:*14,/

Вltнагорода працiвникам, якi звiльнились винагорода не випЛаЧУСТЬся,

16
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При роботi непоЙний календарний piK _ винагорода не нараховуеться. У
_ .х роботи, тривалiсть якого зараховуеться в стаж безперервноi роботи в

cпcTeMi комунzlльного господарства, який дае право на отримання винагороди

ra пiдсумками роботи за piK враховуються вiдпустки по догляду за дитиНоЮ,
lrac строковот сrryжби в армii, робота на виборних посадах, якщо до того
-:эцiвник або службовець працював на одному пiдприемствi i знов повернувся,
-: .-таж роботи на iншому мiсцi, якщо працiвник переведений на пiдприсмство

о рiшенню вищестоящих органiзацiй.

У безперервний стаж роботи не слiд зараховувати навчаннrI у вищих та
: _:e:Hix спецiальних учбових закладах, профтехучилищах. Проте, якщо
,:.liвники направляються на навчання з даного пiдприемства i повернулисЬ

аше на те пiдприемство пiсля закiнчення навчаннjI, стаж рахуеться
Е}перервним, аJIе час навчання в нього не зараховуеться.

Стаж роботи рахустъся перерваним у тому випадку, якщо робiтник
. ,.ьнений у зв'язку з порушенням труловоi дисциплiни, крадiжкУ, Не

_:_нiстю виконувати покладенi трудовим договором обов'язки, притягненням
-. э lrмiнальноТ вiдповiдальностi.

СКЛАД ЗАРОБIТНОi ПЛАТИ, НА ЯКУ НАРАХОВУ€ТЬСЯ
ВИНАГОРОДА

В склад заробiтноi плати, на яку нараховуеться винагородаза пiдсумками

боти за piK, враховуються Bci 
"Йrпur" 

iз фонду оплати працi, за винятком:

. Винагороди за пiдсумками роботи за попереднiй pik;

. одноразовi виплати;

. Виплати за днi тимчасовот непрацездатностi.

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМIРУ ВИНАГОРОДИ

Для визначеннrI розмiру винагороди за пiдсумками роботи за piK

] _f,чена шкала у вiдповiдностi до безперервного стажу роботи, з врахуванням

_:,-I1\I&цьного закрiплення кадрiв в управлiннi, зниження Тх поточностi.

\,fiнiмальний стаж для винагороди встановлено - один piK.

\' зв'язку з цим, вiдношення мiж максим€шьним i мiнiмальним розмiрами
- -:. ороди не може бути iншим, як один до двох.

Вltп_цата винагороди проводиться пропорчiйно фонду заробiтноi плати з

- :,. . з.]нням безперервного стажу роботи на даному пiдприемствi в розмiрах
шо заробiтноi плати за pir</:
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. З.: _,-... :oкr :о 2-х poKiB - 1,0;

о Bi_r ]-х:о 3-х poKiB - |,2;

о Bi:3-x до 5-ти - 1,5;

о Вi:5-ти до 10-ти poKiB - I,7;

о Вiд 10-ти та бiльше - 2,0,

ПiдвиЩенняВиНаГороДизапiдсУмкамироботиЗарiкоформля€ТЬся
наказоМ директоРа ММКП ,,Чисте MicTo" за погоДженняМ з радою трудового

колективу.

знихtЕння дБо зняття виндгороди зд пIдсумкдми
РОБОТИ ЗА PIK

Оформляетъся наказом директора ММКП ,,Чисте MicTo" за погодженн,Iм з

радою трудового колективу.

ддмiнiстрашiя за згодою з радою трудового колективу мае право зняти

винагороду повнiстю в наступних випадках:

о З працiвникiв, якi з'явилися на роботу в нетверезому cTaHi, скоiли

нестачу ToBapHID( та матерlаJIъних цiнностей, крадiжку, псування

матерiальних цiнностей;
порушили вимоги правил внутрiшнього трудового розпорядку;

У разi притяrтIеннrI винних працiвникiв до дисциплiнарноi

вiдповiдальностi.

Винагороду вiд |0 % до 50 О/о у випадку:

о Халатного ставлення до свотх обо 'язкiв;
не дотримання вимог технiки безпеки,

Головний бухгалтер: Смерiчка Т.В.

о

a

о Не виконання наказiв керiвництв

a



19

твЕ,рджую"
,,Чисте MicTo"

ва Щ.В.

ПОЛОЖЕННЯ

одноразовоi допомоги працiвникам

ММкп ооЧисте MicTo",

гtiдписання з метою упорядкування коштiв,

спрямованих на матерiалъну допомоry робiтникам, спецiалiстам, в тому числ1

,,погоддЕ,но"
гопова Ртк

Йдор I.B.

про надання

Положення вводиться з моменту

керiвнику пiдприемства, а також посиJIенню контролю за витратами коштiв,

КоштиПонаДаннюоДноразовоiДопомоГиМожУТъбУтивидiленi

- при тривалiй хворобi працiвника ( бiлъш_е мiсяця );

- при тривалiй *"оробi "n,"u 
його сiм'i ( бiльшелч:ч]:,," 

fil

;'r;,;".;;li .r.о;ю близъких родичiв ( батька, MaTepi ) сина) дочки,

др),жини, чоловiка );

- при народженнi дитини;
- прИ вступi до шrюб},; 

травми на виробництвi;- при ОТРИlчlаНнi iнваriдностi, в резулътат1

- потерПiлим в рез),-цьТатi стихiйного лиха, за HaнeceHi MaTeptaIIbH1

збитки;
- у зв'язку з важкиNl N{атерiальним станом в сiм'i;

-вразiсмертiпрачiвникапiдприеМсТВа,сiм'Тпокiйного.
Видача коштiв на матерiа*пъну допомоry проводиться по рiшенню керiвника

пiдприеМства i РТК на пiдставi заяви npuuiu""Ka, що потребуе допомогу i

вiдповiдних документiв, що пiдтверд){(ують ITраво на ii отримання,

Конкретний розмiр цiсi допомоги встановлюсться з врахуванням iнфлячiТ,

при наявностi коштiв,

N4атерiальна допомога видiлястъся у вiдповiдностi з дiючим положенням,

прашiвникам,якiПроПрацЮВаJIинапiдприемствiнеМеншеоДНоГорокУ..

одlIН раз В рочi безКоштовно видiляти працiвникам транспорт в межах району,

rýx,х 
|<

ý[ пYts,W
,.}Е,s
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Проводити заохор/вальнi виплати працiвникам пiдприемства у грошОВiЙ

або натуральнiй формi до ювiлейних та святкових дат :

. Дня працiвникiв житлово-комунаJIьного господарства ;

. Новий piK, Рiздво, Пасхи;
r ý Березня ;. Дня Незалежностi;
. Щня бухгалтера;
r Щня автомобiлiста;
r fня захисника УкраТни;
r Щня Конституцii Украiни;
. Дня створення пiдприемства (ювiлею).

Дане По--tоження дiе до прийня я нового колективного договору.

Головний бlхга--rтер: Смерiчка Т.В.
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