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п. Зотовiй Н.В.

Щ. В.Масалова

зАявА

На Ваш лист Ns 99-2tl0l3503 вiд 09.о2,2021 року Мукачiвське MicbKe. комуналън:-,--*

пiдприемство кЧисте MicTo> надае для IIогодження приведений у вiдповiднiсть колективнии

договiр. Щаний договiр не мiстить конфiденцiйноi iнформаrii,



1}i;цrrовiлт1о ло постаIIовrа ItIr4Y ]\Ь115 Bi;t 21.08.2019 РО1(,v. (i; ilc,i.llii,i
Tloo1aittlilи 1tабiнетry N4irricTpiB УкраТrrи вiд 21.08,2019 }rq 7ilhi), ,r:a Iioil;i_i;.,

ttolliдitlii,tltoT peecTparlii галузевих (мiжl,алузсiзttх) i ,ilcptaT,tlpie-itt,ltl,tx 
" 

i,-, -

коJIскI.ивIII4х zlоговорiв ресструго.rий opгa}I з мс,гок) IiOClir]ciji];]

iтrфорrчr;.,r]аi]i{я заillтересоваI{LIх оуб'схr:iв опрItJiIо/IIIIос] lra офiтriiitrttl.i-, .]ij,.-:

oari,r,i:

- рOсс].Р I(oJleItT.IlBtIиX },r,оД (договtlРiв), зп,rilТ i доliоiзltgгi}. ilO tlili',

- .!..екст. I1OJIeItT.IiRIIltx уI,од (доr,оворiв), змirl i ;.цоtttlвllеllь li() I]i,jx;

- B;laclli рек{)меIIдацii ii{()/Io 11риве/{ен}Iя yl,ol{lI (логоrrоllУ) _у зi;rrriltli,ili];"

,l l]иý{r)1,i}N,II.I :]itI(oIltiдавстRа (у рuзi iх rlаявlrос,гi);

-l;cllie"ltitt пiлtlрlлi;мств, ус,гаIIоR, орГанiзацiй, д.IlЯ ,IKLlx с- oбolз'li:ti(r;tli1\1

]l().rlOI(|)iii]ri к().цсi(1.1{}зtrоТ угtt/lи (у разi IIoJ\aIII]r1 таIItого ltciэcltitt_y c],0гi)i1.1i,,]l

,r l'r) iI1),

У lзв'язtсУ:J I]LIIце I]IаI]еДеIIИм,,I,8} керуIочись LI. З rT,7 Iiоря;дlсr,iiОl}1,Ili)\,iJlt_;

pccc.i.pirriii I.i.lJIузевих (rчrirrtга,liузевlах) i ,гсрr,r,горiа;lt,ttИХ ,YI'()l{. l{(); le K'i'tr lii i l,t )

itor.o,iopiu, хIроси]\{о, пр[l ttредtr'яв.ltенlri Ila псlвiдоivtllу 1 ec:i: l,i:;;lliiч

r.iull'зg'зl"х (мiжr-а;rузевих) i Tepи1,opia.ltbHlrx yl,oll, IсOJIeI(T,p{il.H1,1,,i ;1оt,оtзt:liil;

tlottilIoirr;Ir1.I.}l, члr мiс,ги,л,ь логовiр illфорпlаlIirо, i{ос'ГtП ;10 яtсоГ o{jrlltlil;e;tl

{J.I.op$Ixilfr{!{ /I()гоt]()рУ вiлllсltзiдгrО дО зilкоII}/ абО iХ 1эiliяeltb {зtlll1l,,l:l;:

r,;оrлt}эi;iсялlliйлtу, ,l,ilcý{lly чрI с.1rуrltбову irltPopnralдiro). У I]llIIaitIiv ii;iý{1,1iir:

iiotI(i}i/цeiяliiiixloT iлltРоJlмацii, rrpoc!,lMo Ila про,л,язi 2-Х 1lОбt;Iitr,l:\: .IiiilЗ i;ii"i;i:l
,t,il i(1/ ilr срорпла rцilо.
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КОЛЕ,КТИВНИИ ДОГОВIР
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Протокол загальних зборiв

,,грудового коллективу
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КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР
ПРИЙН ЯТИЙ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

З 1,1етою регулювання трудових вiдносин i соцiалъно-економiчних iHTepeciB

-::__з]lilкiв i уповноваженого представника роботодавця комунального

, :=:]:{\lCTBa uЧ".r. MicTo>>, в особi директора пiдприсмства Il4асаловоi

-. ':,1 Василiвни з однiеТ сторони, i трудового колективу комунагIьного
_ -t_:,l.\icTBa ((чисте MicTo>>, в особi вибраного i вповноваженого

-: - -. _:зн1.1ка трудового колективу Сидора IBaHa Васильовича (надалi
v ! кче взаемнi обов'язки,

_ , :: -- 
j;. l пiдпиаали цей договlр про поданl ни)

1. Загальнi положення

. .::._;: про праЦю (cTaTTi 10-20 КодексУ законiв про працю УкраТни) та Закону

.]:_:_,: "про колективнi договори i угоди" i регулюе виробничi, трудовi i

_. __ _:-_::-_tr - економiчнi вiдносини мiж роботодавцем i працiвниками

- _ -: ,1-. ],ICTBa.

- }'rtови цього колективного договору е обов'язковими для CTopiH, що

- ' _ - -:l1саЛИ. Цi УМоВи У ВиПаДкУ бУдь-якИх сПорiВ i розходженЬ не МоЖУТЬ

-:_."_ :_:_I1cb як погiршуючи, .ropiu"""o з дiючим законодавством Украiни,

- _ :-:::lЯ ПрацiВникiВ, оскiлЬки В ПроТилеЖноМУ ВиПаДкУ Вони ВиЗНаюТЬся не

дfiсшш.
t J- Положення цього колективного договору поширюються

" э*,...,KiB пiдприемства i с обов'язковими як для роботодавцiв i управлiнсько-
' - :: : _^:1а--Т\/, так i для кожного члена трудового колективу,

-ХоднаЗсТорiн,ЩопiдписалаколектиВнийдоговiр,НеМожеВ
_ - .::_:онньоМу tIорядку припинити виконання його положень.

-. _1еi-r колектиВниЙ договiр чинниЙ у випадку змiни скJIаду, структури i

.|:- -;.iтrIй за згодою CTopiH. У випадку змiни роботодавця пiдприсмства дiя
, :.--.:Бного договору зОерiгаеться не бiлъше року. В цей перiод Сторони

' i _ _ ЭоЗПочаТи ПереГоВори про пiдписання ноВоГо Чи ЗМiнУ Дiючогс
- 1"'- :';:{ОГО ДОГОВОРУ

- Iо.rоження цъого колективного договору дiютъ до пlдписання новогс

: - -'
2. Органiзацiя виробництва i працi, забезпечення зайнятостi

- ,,{..ОдниЙ iншиЙ трудовиЙ договiр (контракт), що пiдписуетьсl
- __:зЦем з працiвниками, не може суперечити цъому колективноI\[)

:, :,. :аки, т1""оr, щоб порiвняно з ocTaHHiM, права та iнтереси працiвник{

|, -;_ : , з.r\1\' договорi (KoHTpaKTi) були якимось чином обмеженi, У випадк]

шшвенЕlI такого протирiччя вiдповiднi положення трудового договор]

ШlшраJкгу) визнають ся недiЙсними,
ý РобОтодавецЪ ,. "rpu"i 

вимагаТи вiД працiвнИка викоНання роботи, Hr

оfoлшвтенот труловими договор ами (контр актами). Пiдприсмство з о б ов' яз ане

на всlх
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передбачити в KoHTpaKTi чи розробити й затвердити"i] т":ного 
працlвника

його функцiоналънi обов'язки, Ьзнайомити його з ними i вимагати JIише rx

виконання. В циХ функuiоН€шьниХ обов'язкаХ чИ В KoHTpaKTi може бу,и

передбачено виконання одним з працiвНИКiВ ОбОВ'ЯЗКiВ iНШОГО ЛИШе У ВИПаД(У

тимчасовоi вiдсутностi останнъого у зв'язку з хворобою, вiлгryсткlу ]j ,,1Ж
важпивих причин, причомУ TaKi обов'язки можуть покJIадатись на rншог()

працiвника лише за додаткову плату i з Bpaxy"u"o, необхiдноi професiйпот

пiдготовк и й зайнятостi при виконаннi безпосереднiх обов'язкiв,

2.3. кож";;;чi;; зобов,язаний добросовiсно i ЯКiСНО ВИКОНУВаТИ cBoi

обов'язки, працювати чесно r добросовiсно, дотримуватисъ дисциплiни працi,

своечасно i точно виконувати розпорядження роботодавrliв та вповноваженID(

ними осiб, дотримуватисъ "руловоi 
й технологi""оlл дисциплiни, вимог

нормативних aKTiB з охорон". rrрuчi, дбайливо ставитисъ до майна роб_от:оi:Y,

на прохання роботодавця пiдприемства надавати звiти про виконання своlх

2.4. Прачi"нй можутЬ бутИ звiльненi з пiдприемства у випадку змlн в

органiзацii виробництва, при скороченнi чиселъностi чи штату, В цих випадках

вони персонаJIьно попереджаютiс" роботодавцем "р" y1_9I:", звiльнення не

пiзнiше' нiж за 2 мiсяцi. При цъоМу ,riдrrрrсмствО надаС працiвнИку iншу робоry

по спецiалъностi, а у випадку неможливостi цього або при вiдмовi працiвника

"iд 
,r.Т, останнiй працевлаштовуеться самостiйно, 

-, л*_
2.5. Звiльнення працi"""пi" ДопУскаеться JIише пiсля використання Bclx

наявних i додатково створених можливостей для забезпечення зайнятостi на

пiдприсмствi, z --_л----^f, Бт'т'лпатJIJ<' vпrпR ппаI
2.6. У разi лiквiдацiт пiдприемства забезпечити виконання умов прац1,

гарантiйНих, комIIенсацiйН.и* "rrrnu, 
та iншИх соцiалЪних норМ у вiдповiдностi

iз чинним законодавством i колективним договором,

3. Нормування i оплата прачi,

встановленшя форми, ;;i;"tБr*ipr, ,"toбiTiloi пла:п та iнших видiв

заохочувальних i компенсацiйних виплат,

3.1. Заробiтна плата виплачусться за мiсцем роботи нацiональною вЕtлютою

украiъи не рiдше двох раз на- мiсяць з промiжками у виплатi не бiльше 1б

(шiсrнадцяти) календарних. днiв: за першу половину поточного мiсяця до 15

ЕIисла, за другу поповину мlсяця 28-30 числа поточного мiсяця, Заробiтна плата

за час тимчасовоi вiдпустки виIIлачуетъся не пiзнiше, нiж за з днi до початку

вi'щrУсткиабоУтермiни,признаЧенiДляВиплаТизаробiтноiплати.
3.2.ВiдомостiПрооплаТУпрацiпрацiвникiвнаДаютъсяiншиморганамi

особам лише у випадках, прямо передбаченими законодавством,

з.з. при пiдписаннi трулово.оЪоrо"ору (контракту) Роботодавець доводитI

до вiдома працiвника розмiр, порядок i TepMiH виплати заробiтноi плати, р{ови

згi.що . ,*"rJrо*уr" здiйснюв атисяутримання з заробiтноi плати,

3.4.СтрУктУразаробiтноТплатискJIаДасТЬсязосновноiiДоДатково
зарIшати, u,uno* iнших заохочуваJIъних i компенсацiйних виплат, змiст якю

lкlJIяпа€ 
" "uaryrr"oMy. 

Основна заробiтна плата с обов'язковою винагородою

щцiвшlку за виконану ним робоry згiдно з встановленими нормами прац1
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(нормИ часУ виробiтКУ;, ОбслуГовування, посадовi обов'язки) i встановJIюеться у

""rл"дi 
окладiв (тарфних ставок) i договiрних розцiнок для працiвникiв, i

посадових окладiв для службовцiв. ,щодаткова заробiтна плата - це винагорода

за працю понад ""йо"пенi 
норми, за трудовi успiхи i винахiдливiсть, особливi

у*о"" працi, вона включас .rр"йii, доплати, надбавки, гарантiйнi i
*оr.r.".uцiй"i виплати, передбаченi чинним законодавством (наприкtl4д,

доплата за сумiщення професiй (посад) доплата за виконаннrI обов'язкiв

тимчасово вiдсутнього працiвника, компенсацii при службових вiдрядженн,D(,

доплата за роботу в понадурочний час, в святковi днi),
3.5. Конкр.r"iрозмiри ЪЬр"фнrх ставок (договiрних розцiнок) працiвникiв i

посадових окладiв службовцiв визначаються в межах наrIвних коштiв на оплату

працi В суворiЙ вiдповiдностi з професiями, квалiфiкацiею працiвникiв,

сi<ладнiсТю ,u уrо"u*И виконуваноi ними роботи. При цьому основна заробiтна

плата не може бутИ меншоЮ встановЛеною законодавством УкраiЪи

MiHiMa_tlbHoi заробiтноi плати.
з.6.темпи росту заробiтноi плати керiвникiв, спецiалiстiв, службовцiв i

працiвникiв .ъiп"-у"ur" пропорчiйно темпам росту мiнiмальнот заробiтноi

пJIати.
3.7.Робота в святковi днi, якщо вона не компенсусться iншим часом вlдпочинку,

а такоЖ в понадУрочниЙ час оплачуетъся в подвiйному розмiрi, При вирiшеннi

iнших питань b.rnur" працi роботодавець (9рган, що його представляе )

керуетъСя положеннrIМ статеЙ КЗпП i Закону УкраТни о'Про оплату працi"

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

отриманНrI надбавки дО посадових окладiв за вислугу poKiB на пiдприемствi

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

з.9. Робота в нiчний час, регламентований ст.108 КЗпIТУ (з 22.00 до 06.00)

оплачуеТъся В пiдвищеНому на 25о/о розмiру тарифноi ставки (окладу)за кожну

годину роботи в нiчний час.
3.10. Оплата працi, премiювання, виплата винагороди за вислугу рокlв, 1нш1

видИ заохочуВ€lлъних та компенсацiйних виплат здiйснюеться вiдповiдно до

поJIожень, що додаються до колдоговору.

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

компенсацiЮ працiвникам частки заробiтноI плати у зв'язку з затримкою

TepMiHiB ii виплати проводити вiдповiдно до чинного законодавства.

з.|2.З метою посиJIення зацiкавленостi працiвникiв i покращення пок€lзникiв

дiя.тьностi пiдприсмства проводитъся премiювання членiв трудового колективу

i працiвlпакiв апараry управлiння пiдприсмства.
з.lз.МаКсим€шьнИй рЬзмiР премii нараховУеться по результатам роботи

jпrтпgмства до700lо.
з;+. Розмiр премii визначаетъся дJuI спецiалiстiв i службовцiв в процентЕlх

рiзних
час в
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власним бажанням без поважних причин протягом мiсяця, премiя не

нараховУеться. ПрацiЁники, якi допустили порушення трудовоТ дисциплiни
позбавляються премiТ повнiстю.

3.16. Позбавлення оформлястъся наказом по пiдприсмству з обов'язкови}{и

вказаними причинами i проводиться за той перiод, В якому було доп},щено

порушення в роботi.-i.ll. 
ПремiТ нараховуються на TaKi види доплат i надбавок до тарифних

ставок i посадових окладiв:
- за сумiсництво посад;
- за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника;

- за роботу у важких умовах працi;
- за роботу в нiчний час;
- за роботу в понадурочний час та святковi днi.
3.18. Розмiр премiй може бути зменшено:

- за порушення трудовот дисциплiни;
- за допущення в роботi нещасних випадкiв;
- за невиконання заходiв по oxopoHi працi;

- за пошкодження обладнання та iHcTpyMeHTiB;

- за невиконання наказiв та розпоряджень керiвництва пiдприемства.

4. Встановлення гарантiй, допомоги, компенсацiй i пiльг.

4.1. ПрацiвникаМ надаються гарантii, компенсацii при службових
вiдрядженнях i в iнших випадках, передбачених законодавством.

Z.z. РоботодавцеМ встановлюються TaKi додатковi (не передбаченi

законодавством) гарантiт, компенсацii i пiльги .(наприклад, компенсацiя за

використання оъобйсrого транспор]у; компенсацiя у пiдвищених порiвняно 
.з

законодавче затвердженими розмiрами за службовi вiдрядження, гарантiТ

забезпечення засОбur" iндивiдуального захисту працiвникiв служб охорони i
безпеки, додатковi пiльги для окремих категорiй працiвникiв тоrцо).

4.3. Кошти по наданню однор€lзовот допомоги працiвникам пiдприсмства, в

тому числi i керiвнику пiдприсмства можуть бути видiленi:
- при тривалiй хворобi працiвника (бiльтlте мiсяця);
- прИ тривалiй хворобi члена його ciM'i (бiльше пiвроку);
- узв'язку зi смерiю близьких родичiв (батька,матерi, сина,дочки,

дружини, чоловiка);
- при народженн1 дитини;
- при вступi до шлюбу;
- прИ отриманН1 lнв€lJllдНостi,в.реЗультатi травми на 119обництвi;
-потерпlлим в результатt стихiйного лиха,за HaHeceHi матерiальнi збитки;
- у звЪзку з важким матерiалъним становищем в ciM'i;
- в раз1 cMepTi працiвника пiдприсмства ciM'T покiйного.

* :,. Працiвникам-оЪiп"рur, в тому числi i керiвнику-ювiляру в зв'язку iз З0.

_ _< r. 55, 60, 65, 7О-ти рiччям наДаВаТи премiю в розмiрi - 0,7 ПосаДоВоГо

---. зе сумлiнну багаторiчну працю
- r о:lIн раз в роцi безкоштовно видiляти транспорт працlвникам в межах

з;t:ача коштiв на матерiальнr, допомогу проводиться по рlшенню
___.:з Iя i PTK на пiдставi заявrт працiвника, що потребус допомогу i
: ,- ,:\ .]ОКУМентiв,що пiдтвер:;к\-ють право на ii отримання.

-
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4.'7. Видiляти кошти на придбання медикаментiв для аптечок першоТ

необхiдностi для надання медичноi допомоги в ycix структурних пiдроздiлах,

4.8. Органiзувати спiльно з радою трудового колективу видiлення коштiв на

подарунки длядiтей працiвникiв пiдприемства до новорiчних свят.

5. рЕжим роБоти. тривдлIстъ роБочого чАсу I вIдпочинк},.

5.1. РежиМ працi на пiдприемствi встановити вiдповiдно до Правиr

внутрiшнього трудового розпорядку та графiкiв змiнностi, Змiнювати чи

запроваджувати новий режим роботи на пiдприемствi, в окремих пiдроздiлах,

для певних категорiй чи окремих працiвникiв лише пiсля погодження його з

радою трудового'попaпr"uу. На пiдприемствi встановлюеться такий режим

роботи, якогО зобов'язУютъсЯ дотримуВатисъ Bci працiвники: початок роботи:

понедiлок - четв.р . ЬВ.о0, закiнчення роботи - 17,00, в п'ятницю з 08,00,

закiнчення роботIl - 16.00 перерва для вiдпочинку i харчува:"" - з 12,00 до

|2.45;дп".rрuцiвнИкiв, на якиХ розповсЮджуеться двохзмiнний режим роботи :

1-ша змiна - початок роботи з 6.00, закiнчення роботи-14.30; перерва для

вiдпочинку з 11.00 до il.З0; 2-га змiна: початок роботи _ 14.з0, закiнчення

роботи -22.0О,перерва для вiдпочинку - з 18,30 до 19,00,

5.2. У булъ - якому випадку тривалiсть робочого часу працiвникiв не може

перевищувати встановлену законодавством Укратни: 40 годин на тиждень,

5.з. Напередоднi святкових i неробочих д"i" ,р""алiсть роботи працiвникiв

скорочуеться на одну годину.
s.ц. Тривалiсть щорiчнот вiдпустки для працiвникtв пlдприемства

встановлюсться не менше 24 каJIендарних днiв. Особам, якi працюютъ на

пiдприсМствi i маютЪ двоХ i бiльше дiтей BiKoM до п'ятнадцяти poKiB або дитину

iнвалiда або яка усиновиЛа дитинУ, одинокiй MaTepi, батьку, який, вихову€

дитинУ без MaTepi ( У тому числi'й у разi тривалого перебування MaTepi 
.в

-тiкувальНому закЛадi), а такоЖ особi яка взяла дитину пiд опiку, то одному iз

прrйоr"их батъкiв надасться додаткова щорiчна оплачувана вiдпустка

тривалiстЮ 10 калеНдарниХ днiв без урахування святкових i неробочих днiв,

,jсобам, якi в своiй роботi постiйно використовують персон€шьний комп'ютер (

;е \,{енШе 4 год. при 8 год. робОчому днi) надастъся додаткова оплачуванЕ

з.rпустка тривалiсТю 4 календарнi днi без урахування святкових i неробочи}

:-i". ПрацiвнИкам, що маютЬ ненормованиЙ, робочий день надаеться додатков€

lзiчна оплачувана вiдпустка тривалiстю 7 календарних днiв без урахуванн,

.:;.кових i неробочих днiв.
: 5. Щля працюючих на пiдприемствi iнвалiдiв 1 та 2 групи щорiчна черговi

- -:а\вана uiдrrуarпu встановЛюеться тривалiстю з0 кzшендарних днiв, i

, ,*- _ -elt 3 групи - 26 календарних днiв i надаеться в зручний дllя них час,

. : Графiк чергових щорiчних вiдпусток на пiдприемствi затверджуетьс,

- -]вцем. При визначеннi черговостi вiдпусток враховуються сiмейнi i

, . : ] бlrстi обставини кожного працiвника,
- ..: ;irIейними обставинами, iншиrtи поважними причинаМи працlвникаN

,: ЗаяВаМи можуть бути Ha:aHi KopoTKoTepMiHoBi вiдпустки бе:
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5.8 Щля осiб, якi не'досягли вiсiмнадцяти poKiB, встановлюються Bci пiльги та

гарантii, передбаченi чинним законодавством про працю, зокрема, для них

встановлюетъся скорочена триваJIiсть щоденноi роботи на одну годину,

б. Прийом i звiльнення з роботи

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

не передба"енi законодавством, пiдлягають узгодженню з радою Тк,

6.2. Кожний працiвник зобов'язаний ознайомитися з умовами колективного

.]оговору.

7. Умови прачi i охорона працi

7.1.забезпечення безпечних умов працi на пiдприемствi с обов'язком

rоботодавця (уповноваженого "", органа), який органiзус уrо"1 1|1* _r
.обо"оirу 

' мiсцi, безпеку _. 
технологiчних процесiR., машин, механlзмlв,

iбrur"uйrr", й-"" .u.ъбiu виробництва, наявнiсть засобiв захисту,

з::повiднiстъ санiтарно-побутових .нормативних aKTiB з охорони працi,

в,:рахування на охорону працi в _лструктурi затрат пiдприемства

Б,^тановJюються в розмlр1 не менше 0,5О/о вiд BapTocTi наданих послуг,

i,онкретний перелiк заходiв по oxopoнi працi, що включаються до витрат

-_:rpllclrcTBa, перелiк спецодяГу встановлю€ться в додатку до колективного
-.l.ц-lз9р\, i с його невiд'смною частиною,

- l. Прашiвники мають право вiдмовитисъ вiд дорученот роботи, при якiй

- .:.af ЮСться ситуацiя, небеrara.r"u для життя i здоров'я, якщо TaKi умови прямо

._= _еге.]баченi трудовими договорами (контрактами), а також для життя i

l - _-]trз я iнших людей та навколишнього середовища.
-"_]. Працiвники зобов'язанi знати i виконувати вимоги нормативних актlв

_: ] a\оРон}, праЦi, правиЛа поведiнки з машинами, механiзмами, обладнанням,

:'-'.1],1;l засобами виробництва, користува,гиQя засобами iндивiдуального i

: .=:._ilвного захисту, проходити оЪов'язковi медичнi огляди (можуть бути

-.:: -,jэченi i iншi обов'язки працiвникiв).
- J. РоботодавецЬ (вповноважениЙ ним орган ) зобов'язаниЙ вiдшкодуватu

: " -:,1-j-*-я\т тпyдових обов'язкiв, а також моральнi збитки, ЗаВДан1 ВнасЛlДо}

, ]._]---,,, ;d;;i^n"""" yrou працi, ,nu yro"ux i в порядкУ передбачени>

- - - .,"i,: _ 
--1. 7з-1 КЗпП Украiни, сТаТТяМи 11-13 ЗаконУ Украiни "Про охорон)

-: : ,* _- '-ltltИ ЗаКОНОДаВЧИМИ аКТаМИ,
- : -:.*lвнИки зобоВ'язуютьсЯ використовувати наданi iм у користуваннJ

, '_ :1_:,-.1ня) транспорТнi Засоби, TexHiKy й iнше Майно Власника лише ]

8. соцIАльнI пIльги I гАрАнтIi.
8-1_ Роб9rгодавецъ гарантуе надання працiвникам вiльного часу дJIJ

ilрЁшt шедгIнот допомоги, вiдвiдуваннrl державних органiв для вирiшенн,

ffii.,цкrпr ]кIттлоВо-побутових проблем працiвникiВ без буль-яких стягнеЕь ]

тоfrшоi п,Iати чи iнших безпiдставних санкцiй,

tg За рryнок пiдприемства можуть бути наданi безпроцентнi позик

|пЁЕЕ"яш
&}- Fобоrтодавець зобов'язуетъся виплачrвати додатков1 кошти на
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_ l_]оровлення перед' черговою щорiчною вiдпусткою разом з виплатою

;.-]\скних в розмiрi посадового окладу. KpiM цього роботодавець виплачус
,.1:lерiалъну допомогу працiвникам, в зв'язку з ювiлесм пiдприсмства

, _.15.20poKiB) та з урочистими подiями iхнього особистого життя ( ювiлеi,

==:_.-l.-tя. народження дитини), а також день захисника Украiни, 8 Березня, день
j"_ ],:\,на_-тьника, день бухгалтера, день Незалежностi, ЩенЬ КОНСТИТУЦii, НОВИЙ

..:: та релiгiйнi свята Пасха, Рiздво,. цi виплати проводяться за рахунок
_. --f i1€\1ства в межах наявних коштiв по рiшенню роботодавця, €tJIe не бiлъше

- :оса.]ового окладу працiвника.
!,-<. Пi:ПрисмствО визначаС TaKi категорii посад, з ненормованим робочим

__-],1. е ca\Ie: директор, головний бухгалтер, за роботу з комп'ютером, а саме:

...-..\IicT, дiловод . за роботу з ненормованим робочим днем, роботою з

. .,,I_ jtrТepo}I надасться додаткова щорiчна вiдпустка.

9, г_{рднтIi дшлъностI прЕдстдвницьких оргднIздцIЙ
ПРАЦIВНИКIВ.

- ' Пi:присмсТВо гаранТУе свободУ органiзацiТ i дiяльносТi раДи ТрУДоВоГо

, - ::- . .: З\ . проведеНня в нерОбочий час загаJIьних зборiв трудового колективу.
* _ РоботоДаВеЦЬ ВИЗнае раДУ ТрУДоВоГо колекТиВУ УПоВноВажениМ

-: _:: _:з jlil6o\r iHTepeciB працiвникiв, якi працюють на пiдпРИСМСТВi i ПОГОДЖУ€

l __:::].зI1 та iншi нормативнi акти з питанъ, що с предметом цього Щоговору,

-: ?.-,ботодавець зобов'язуеться: надавати Радi трудовогО колектив\'

-,: 1,_-_*,-. _нформаЦiю длЯ комгIетентного ведення переговорiв при укладаннi
, - : :-:,: З j-.O:O _]ОГОВОРУ, ОХОРОНУ ПРаЦi i Т.П.

10.ВIДПоВIДАЛънIСТЬСТоРIн.ВиРIШЕНн'IСПоРIВ.

:, зIlпа.fку невиконання чи ненаJIежного виконання обов'язкiв,
- . -:_],...;lx цIlм договором. Сторони несутъ вiдповiдалЬнiсТЬ вiДповiДно Дс

" - - j:.,.J:{O.]aBCTBa.

rтrптiпарноi вiдповiдальностi як посадовi особи, так i працiвники MoжyTI

рвтшнlтi лише на пiдставi перевiрки, в ходi якот порушник повинен булt

шъпювi пояснення.
Сlтерш<И мiЖ СторонамИ вирiшуютъсЯ В порядку, встановленоI\d)

lш!штюн Украiни.
гфrтгпенrrя до дисциплiнарноi, адмiнiстративнот чи кримiн€Lлъно

iтпшпостi не виключаС цивiльноi, матерiальноi чи iнших видil

;дпшЕостi винних осiб.
_ Сторошr свiдомо погоджуютъся на запровадження IIа пiдприемств

щ[ кLIективноТ (бригадноi), матерiа-пьн оi вiдповiдально cTi,
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_:-:j:IбаЧеноюсТ.|з5-2КЗпПУкраТни.КерУючисЬциМПУнкТоМЗкожноЮ

],"l,]_..o|o укладаеться вiдповiдний дойiр про колективну (бригалну)

:: _.ri&-IbHy вiдпоВiдальнiсТъ, якиЙ пiдписуетъся кожним з прачiвникiв,

11. прикIнцЕвI положЕнн,L

.--'!,КолективнийдоговiрнабирасчинностiЗДняйогопiДписання
.*-:-.п.]\1I1iдiсдоприйняттяноВоГокоЛекТиВноГоДоГоВорУ.

...:. зrriни i доповнення до цього договору протягом TepMiHy Його

!l!(IЁ-.а-э вноситись лише за взаемною згодою CTopiH,
' 
, _a 

';;;^й" за виконанняМ договорУ здiйснюстъся безпосереднъо
лбlrллпп пр,нсltrо

-,: - -.:\f 11 вповноваженими ними представниками за обумовленою

писъмовiй чи уснiй формi),

Масалова Д.В.
женоТ ним особи)

Сидор I.B.

дiт
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додАток Nьl

9

до колективного договору

- _- ,.,+iEHo"

].: РТК ,rЧисте MicTo"

Сиrор I.B. ова Щ.В.

ПЕРЕЛIК ДОПЛАТ I НАДБАВОК,

НА ЯКI НАРАХОВУ€ТЬСЯ ПРЕМIЯ

ПРАЦIВНИКАМ ПIДПРИ€МСТВА

Вiлlовiдно цъого перелiку встановлюютъся слiдуючi види допJIат 1

щ,дfrцюк.f,о посадових окладiв та тарифних ставок:

Дрrлатп:

. Зl сунiсшrцтво професiй (посад) - до 50%;

. 33вшонаЕнlI обов'язкiв тимчасово вiдсутнъого працiвника - до 50 %;

t зr робоilу у вzDкких умовах працi - до 12 Yо;

. !lробопу в нiчний час-до 25о/огодинноТ ставки за кожну пророблену

IWу;
о Зr irтепсшнiсть працi - до 50 о/о окладу.

Н: _,',зВкIl:

.,., - :-.-:..,ть - |0-25оh;

. - ] ,],_- .*.]ння особливо
-: -,_rЗОГО ОКЛаДУ;

роботи на певний TepMiH - до 209 о

Смерiчка Т.В.

важливоi

t
ы

,,зАтI

-/



додАток J\b2

10

до колективIIого договору

: -,годхtЕно>
- ]]L

] ' '" Сидор LB,

/tflЙцýррддtЕно)

ffiп<чистемiсто>>
\r,КWЙ#i' j й"*ова,щ.в.\' ,Ф{,f1*_ rc-,7;"/
\,ilu**'zы",l"}У"-,:ЕЁ#

окремих категорiй праuiвникiв

<<Чисте MicTo>>

Т prlBa.-ricTb вiдпусток для

lчtмкп
,Щодаткова
вiдпустка за

особливий
характер прачi
та IIенормов.

робочий день

,Щодаткова
вiдпустка па

дiтей , к.д.]: ]",r-;- гiя прашtвникrВ

основна
щорiчна

вiдпустка, к.д.

10

Бщо }iirють двох i бiльше

дmсЁ riпоrд до 15 poKiB або

.щ* ilваrl.Iцусиновлення

щ- оfllноким матерям,

fuлп- шrй вrп<овус дитину без
24

-:\ п}I 30

-- - l 26

4, ] " _f эцюють за 24

, -::1цюють на

- : :,'_чrrго робочого
24

\ l ! Dn 24 1

24 7

ъ
Смерiчка Т.В.-: --Jn'
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додАтокJtз до колективного договору

,,зАтвЕрджую"логолкЕно"
готова Ртк

a

a

о

a

П,,Чисте MicTo"

-Сrrдор I.B. .* IVIасалова Д.В.

пок.\зники, зА нАявнIстю яких нЕ виплАчу€ться
[л(_)внIстю, дБо змЕншу€ться прЕмIя прАцIвнику зА

мIсяць.

}lввшсошання вказiвок роботодавця;
tlrylшеЛlltя правИл охороНи працi i технiки безпеки на робочому мiсцi;

lIшрцшешя трудовоТ дисциплiни;
JkдовЬне утриманнЯ робочого мiсця, пошкодження обладнання

irтрuентiв, закрiплених за посадовою особою;
]N;шiсть IIuIrD(ово-транспортних пригод;
fuL,тъ Еещасних випадкiв по винi працiвника.

a

a

a

Смерiчка Т.В.
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ДОДАТОК М 4 до колективного договору

ММкП <<Чисте MicTo>>

Ш fIазва засобiв iндивiдуального захисту,

ril 
спецодяry

Категорiя
працiвникiв

кiлькiсть ша

piKo шт

Виробничий персонал 414

, _ ] : : , l:, i] гtrбочi та резиновi чоботи Виробничий персонал зlз

л , _ -"_ ,.t ч...lовiчий (лiтнiй, зимовий) Машинiст бульдозера llI

п ,:-_: .:1 :_.1iцlqi тарезиновi чоботи Машинiст екскаватора 1l1

l Машинiст екскаватора 2l2

-шшmэr робочi та резиновi чоботи Машинiст бульдозера 2l2

Водii трансп. засобiв 2l2

Чщgшl рrзбочi та резиновi чоботи Водii трансп. засобiв 2l2

Вантажник,

оператор АСН

2l2

Вашгажник,

оператор АСН

2l2

, -,-j,,r сторожi э

- - a 
,ч1,1}i

л
сторожi J

?
Сrrерiчка Т.В.



1з

-погош(Eно"
Го,това РТк

джую"
,rЧисте MicTo"

ролi премiТ r,

i покрашlенню
службовцiв

iз конкретних

ШОЛОЖЕННЯ

ПРО IIРЕМIЮВАННЯ КЕРIВНИКIВ, ,

сIIЕЩАЛIСТIВТАсЛУЖБоВцIВПIДпРи€МсТВдIЗ

,,зА

(ф;

ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦI.

ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕННrI

iш !Е[Iодарськоi дiяльностi пiдприсмства В ЦiЛОМУ,

tt]ря-]ок випллти прЕмIi,

n шýшlгЕIщ розмiри i строки премlювання працiвникiт
стоять пере;шорiщо, вID(одячи iз завданъ , що

резулътати господарсъко
окJIаду в розрахунку Hi

шшшшсЕтi пршбlrrq- ша пlJприс\{ствl,

д.в.
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: ,..l_: премiй для працiвникiв пiдприсм"ТU,визначаетъся в процентах до

.j:]зоГоокЛаДУЗУрахУВанняМДоПЛаТiнаДбавокВУсТаноВпеноМУ

L чзýр**ся 
ПРеМu lIUБI1rUr 

Iаселення, за низъкий piBeHb

ршt-*r,ш' якi доttустили скарги вlД 
*:1;,"?.rЁЬ,

в щiзашt робiт, кулътуру обслуговування, позбавляютъся прем11

Ж;'ouo"TpyДoBoГo*on.o'""y.oбoв'язкoBиМBкaЗyBaнняМпpичин.-лy,л fiлп\rтттётrlJя в поботi.

Го;lовний бlхгалтер:
Смерiчка Т.В.



*_,_:Fно"
_ TL-- __ _ l l\

Clr:op I.B.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО IIРЕМIЮВАННЯ ПРАЦIВНИКIВ

lл ocEoBHI рЕзультдти господдрськоi дlяльностI зд
РАХУНОК ФОНДУ ОПЛАТИ ПРШI

зАгАльш полохtЕннrl

_,_, - . _ --.]о,&енНя вводиТъся З метою пiдвищення стимулюючоТ ролi премiй

: - - - З.:нlтХ обов'язкiВ пО пiдвищенню технiчного рiвня, росту
-"- _. --.,:ЗЧосТi працi, Зниження собiвартостi матерiалЬних pecypciB'

ш.
ПГвqПш i уrrлоВи премiЮвання Iх у вихiднi визначаються у вlдповlдност]

t цщшрозРахунковимИ ,ron*rr"*u*" працi, встановленоi дJUI даноl

пйшщi. iз врахуванням ступенiв впливу прачi на змiни цих пок€Lзникiв,

ЩЕшвашя працiвникiв здiйснюсться в першу черry за виконаЕн,

Й"ý*.r*. /"ф*аrивних/ завданъ, встановлених виходячи iз ппанiI

.fййт". росгУ .,родупr"вностi працi, полiпшення якостi робiт, освоенн,

ffiTtlшirш, збереження Bcix видiв pecypciB,

ЩМш дiльницъ премiюютъся по пiдсумкам роботи мiсяця, прI

щi шюЕ.lння об'смУ робiт. Оцiнка виконаних мiсячних покzвникiл

"lПцфrашя здiйснюсться з наростаючим пiдсумком з початку року,
лfuВшкrп1 розмiР премiI за ocHoBHi результати господарсъко

'.I,ai*c вiдпЬвiдати 7о ой 
rосновного окладу працiвника, прI

рдхtую"
,rЧисте MicTo"

ова Щ.В.---7-

ФW

1, -,,. elTep: Смерiчка Т.В.

15
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- -. 
-l 

l
- - -,J

,,-_-.

,_.rD I.B.

,,зАтвЕрджую,,
Дире КП,,Чисте Micтo"

,с ГМu"^ова 
Щ.В

положЕнIrя
ПЮ ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИПЛАТИ ПРАЦIВНИКАМ

ММКП ООЧИСТЕ MICTOOO

ВИНАГОРОДИ ЗА ПIДСУМКАМИ РОБОТИ

зА PIK
JaHe положеннrI вводиться З метоЮ стимулЮвання ролi заробiтноi

fi-ьшеrшi ефективностi i якостi роботи працiвникам апарату
I* iч. т}дового внеску в загальнi результати роботи колективу,
трl-дбц11 лlсциплiни, зменшення поточностi кадрiв.

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

шlо Jш нарахування винагороди за пiдсумками роботи за piK е
1що 1апови винагороди, затверджене роботодавцем пiдприемства за
пш з геrовою ради трудового колективу.

шWоJа вЕIL-Iачустъся при виконаннi рiчних планiв по покulзниках. На
шороJП спрямовУються викJIючно кошти з прибутку пiдприемства.

П?ЛВО НА ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОДИ I ПОРЯДОК
LrШП.Я БЕЗlТFРЕРВНОГО СТДItУ РОБОТИО В ЗАЛЕЖНОСТI
[П яrýоrо ВшЗнАЧА€ТЬся РоЗМIР ВинАГоРоЩИ:
[WшД за заrаJIЬнi пiдсуrики роботи за piK виплачуеться керiвнику
а щашiвltккам, яd знаходяться в штатi /списочного складу
п те врацiвнlшсам з вiдрядЕою оплатою працi.

Е- ршшiр i рлови винагороди працiвникам встановлюетъся
ш m [к}rо_Dкеншш з радою трудового колективу.

чш.пil' Впп:tач\r€ться ts повному обсязi, якi пропрацюваJIи цiлий

,ll,,,

ФаrriвrпТкам, якi зв LTbHllrиcb винагор ода не випл ачуеть ся.
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: : _,,IoTi неповний каJIендарниЙ piK - винагорода не нараховусться, У
-,:. тривалiсть якого зараховуеться в стаж безперервноi роботи в

, ...._:_-1ьного господарства, який дас право на отримання винагороди

, : ,, эоботи за piк враховуються вiдпустки по догляД} за дитиною.

-,.rr я..би в apмii,рмii, робота на виборних посадах, якlцо до того

--.,r ,lбовецъ працював на одному пiдприсмствi i знов повернувся,

-,: :-.3 iншомУ мiсцi, якщо працiвник переведений на пiдприемство
, - стоящих органiзацiй.

вrшй стаж роботи не слiд зараховувати навчаннrI у вищих та

_ 1.bчIlx учбових закладах, профтехучилищах, Проте, якщо

--:-_з.-lяються на навчання з даного пiдприсмства i повернулись

-. -:pllc\,IcTBo пiсля закiнчення навчання, стаж рахуеться

_:--: Ч3С НаВЧаННЯ В НЪОГО Не ЗаРаХОВУСТЬСЯ,

. - ,,- L-rа\\,еТЬся 11ерерВаниМ У ТоМУ ВиПаДкУ, якЩо працiвник

: 1]\\ з порушенняМ трудовоi дисциплiни, крадiжкУ, Не

- .:_.i ПОКJаденi трудовим договором обов'язки, притягненням

, : - _ttrзi:а--tьностi.

.l \l ] \роБIтноi плАти, НА яку нАрАхову€ться
ВИНАГОРОДА

_ . *ол п.lати, на яку нараховусться винагорода за пiдсуirrкаrtll

:." i,r _ ься Bci виплати iз фонду оплати працi, за винятко\1:

зз пi:сумками роботи за попереднiй piK;

зIlп..Iати;
- Hi тrtrtчасовоТ непрацездатностi.

ЕВПАЧЕНЕЯ РОЗМIРУ ВИНАГОРОДИ

шшЕя розмiру винагороди за пiдсумками роботи за piK

т пi,TloBiдrocTi до безперервного стажУ роботи, з BpaxyBaHH,IM

щfurrешrя кадрiв в управлiннi, зниження ix поточностi.

й стаж дтIя винагороди встановлено - один piK,

!пшL вiшошення мiж максимаJIьним i мiнiмальним розмiрами

re блтп iшпrц, як один до двох.

a

*

a

шlllшll1lll1]]lii] lll l , li 
, , ,

rШШlllfllllllfili iill]illl]i l,,,,,,

ll

:: -;1 прово.]иться пропорчiЙно фонду заробiтноi плати :

стад.ч роботи на даному пiдприсмствi в розмiра:

ЖlШlmlщ1*r,,,

,фrцшл,

pilttlttllitlшIlllilt tt l l ll

шшtttttшшlf,tпшшlrr;
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. Bi.] 1-го року до2-хрокiв - 1,0;

. Вiд 2-х до 3-х poKlB

о Вiд 3-х до 5-ти

- |,2;
- 1,5;

- 2,0.
о Вiд 5-ти до 10-ти poKiB - |,7;

о Вiд 10-ти та бiльше

[ýлппrтеттня винагороди за пiдсумками роботи за pik оформляеться

. :=]З&,ntеним представником роботодавцем директором ммкп

,: :lОГОДЖеННЯМ З РаДОЮ ТРУДОВОГО КОЛеКТИВУ,

РОБОТИ ЗА PIK

ШFоrшд-lЯстъсЯ наказоМ уповноважениМ предстаВникоМ роботодавцем

шшЦ ]ьL\lкП ,,Чисте MicTo" за погодженням з радою трудового колективу,

шсrmдавець за згодою з радою трудового колективу мае право зняти

-. з-iстю в наступних випадках:

] Нlt,hЕння дБо зняття виндгороди зд пIдсумкдми

- :;'шttrИ ВиМоГи ПраВил внУтрiшнЬоГо ТрУДоВого роЗПоряДкУj

У разi притягнення винних
вi.:тповiдалъностi.

працiвникiв до дисциплlнарно1

. : 10 9/о до 50 % у випадку:

r ; _:эцiвникiв, якi з'явилися на роботу в нетверезому стан1, скоlли

:-:_зЧ\' товарниХ та матерiальних цiнностей, крадiжку, псування

, . ерiапъних цiнностеЙ;
a

о

,* - j. , ,r ставЛення до своiх обов'язкiв; 
и безпекIt.:!'-jзНЯнаказiвроботодавцяi,неДоТриМанняВиМоГТехНlк-

,._ .: тер: rL Смерiчка Т,В,

'Jlц

al

l
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_,-)_:]

ПОJОЖЕННЯ

.. " 
,-jlJql

l lJ н0 разовоi _]опомоги працiвникам
\I \I кП "ЧIIсте tticTo".

rct
m lFцrrп:r ryалrЬшглка}l, спецiалtiстам, в тому числi

- j _,: з;] ll_.IeНl :

",] :--- *::: l*:з;iробнlrштвi;
, :. _:I:*-Jз:-_i \Iатерiальнi

l 
,, _ - _. . . l..: *: j"itsHIIKa, що потребус допомогу i

.* . - -::-]_-:-. ],alb право на iT отримання.

ШПfrшп .шхпюrа вrrтiляgгься у вiдповiдностi з дiючим Положенням,
пi пропрашоваJIи Еа пiдгrрисмствi не менше одного року..

шв a.роцi бсзкоrrговно видiJuIти працiвникам транспорт в межах району.

,,Чисте MicTo"

д.в.

il , ,, ii] lll l , ll,

,llll

lll]

i]lll]lilllllilll]l]lШllilli rlfilL| ]lil]]lli]r

шlшлllшlillшlшlшlшlil]ш lшli 1,1,



ПI}f!"Е.тr шочуваlьнi виIIпати працiвникам пiдприемства у грошовiй
_ : __ ]_- : ." . ei:Hltx та святкових дат :

-Шr ryцiвш* житлово-комун€rльного господарств а ;IШ riь Рiздро, Пасхи;
rýтFЕ;

" *::.-t-lCTil
--л]t

- -tJ.

1..-TicTa;

УкраТни;
iT Украiни;
пiдприемства (ювiлею).

_.с _]о прииняFтя нового колективного договору.

Смерiчка Т.В.

a

a

a

:


