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\1r качiвсьttого мiсьttого коN,lу}{а-х]ьного пiдllрlrсплсr-ва кМчка,liвпастраttс>
заl,всрджений гtа зага,цьних зборах трудового колек,гI]ву

MN4KIl к Мукачi BtlacTpaнc).

|]поrокол Л9 2/20 Bi;r 03 серпня 2020 року ,

ДОГОl]IРНI Сl'ОРОНИ :

\lrtitliсlрацiя ММКП <MvK:1.1iBIlacTpltllc>> в особi дирекr,ора пiлприсмства Бiiзiлti
l. l_:.,к(lII!dрп BoлrlDu,lltlPOBllLla, rlto дiс tIlt ttiJ{cT,aBi CтaTyTv. l,а упOвноl]аrкена особа
I р\.I(}вого колективу ммкП <Мукачiвпас,грilнс)), в особi Мuzсtлttчсt Вiпtплiя
l ) i.,K(l!11dpOB!!ll0^ щtlitiс Ita пillставi Закону УкраТrtи " IIро KOлeIITIIBHi договори таугол1.1 ".

зАгАльнI поJIожtiн[Iя

l. 1 .\:lririiсr,рацiя M]\4ltll кМукачiвгIастранс))
_l, _ iijlз }'краiни про працIо,га Законопt УкраТttи

,,1-, 
. tlIt] ефективного розвитку triлпрtlсмс,гва.

, :. t] I ] tr \1 i LlH их iн,гересiв п pal цiвltикiв пi1lltрисм ства,

та трудовий ко:lектиtl згijtно :з Кодеttсопl
"Про колективнi llоговори ,га \/I,оJ(и)"]
захисту l,ру/lових прав i соцiально-
уIIJIаJIи I(оJlективIlий дtоговiр.

t,2. /lаrIий ItоJlсктивнийr доt"овiр с IIор]\,Iатиl}IIо-правовиNl актоN,I, }/клалениNл згi/(тtо
::;:HIj()I'o зако}lо,цаВсТВа. tIa octtc'lBi взасN,IIIих зобсlв'язаltlь та сl]i,ll1,Ilих ,llo,\loI],|lcllocTcii з

',1-'Itl}t) рt't,\ ,лIоваIlIIя виробttичих, cclt{ia_:Ibt{o-cкoIloN{i.Tllиx i трl,лових вiдгttlсиlt blirtt
_, _rljtlicl'paltic'ro ]\4NlКП кМyка.tiвпасr,раltс>> ,I,a лiог,tl ttраlцiвникап,tи Tta пiлставi tз:зас:мtltlго

_ ]t1_1z\c-ll I]я iHTepeciB cTopi tl.

I.З. СгороIltlмtl колск,I-иI]IIого догоt]орy с:

- lt_trtiгtiс,t,раuiя N4МКГl KN4yKa,liBtIacTpaIIc). rз особi директора Бidliлi O.,teKcattdptt
В ().l0o lt,|l чров ltч0,.

- lрr:овий ко,l]ектив МI\4КП <N4yKa.tiBгracTpilнc) в особi гоjIо]]и трудовоI,о KoJleKTIJBy
Ilu.,п.ttt,tп Вiпtалiя олексаttdровл!чо, яку уповнова)Itу€ тру;tовий колеItтив rtiдпрлtсмства
]--..r]B. Irl'I'и iнтерсси працiвникiв в колектllвllt]х переговорах. tк,ца;\еIIIIi. зп.riгri.

. .,:lHcHi колективного /iоговору та KoltTpo.1ti за його виконанняi\{.

l.]. /[ilний к(),пектиI]Itий дttговiр уlс.;tаltсний на 3 poKrt i rlабирас- .lиttttостi з:tняt
,, ,il IIi.lгtl.tсаtttля пре.ilстаI]IIиками cTopilt, IIiсirя закilt.леtlttя строку дiТ ко-rtеrстивltий доI,овiр
,:^a.'toI]7livC лiяr,и :llO тоI,о час)/. IIоки cTOpoI{11 Iie \,к,:]ад),гь ttоtlий.

1.5. Bci yl'olllt ММКП KN4yKa.liBllacIp.iI]c)) I1po оплату rrраrцi ,I,a преп,tiюваtrttяt
..е;lрlgtlilОrirttня). IIс заiрiксованi в /(aHO]\,Iv KojlcKl1.1Blttl\{y ,lltlt,tlBclpi визнаються

.чс_tiй сн иrIи.
1.6. Зп,tittлt i ,tоповttеliIIя jlo lt()JIект,l.iвIIого доI,овор), вlrося,гLсrl :]L] взасN,{tIоIо зго.IlоIо

.Ti)PiIl ltiС,ПЯ tlottcPe:tгrix переговорiв. Проlttlзlлtlil' tllo,,1o з:чriн i доl]овIIеIlI) ltовиtlнi бчr и

.tlr г) \1 t,I I гоIJttII i.
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-Llгл вpеп,_,Iювання розбiжностей в ходi колективних переговорiв i виконання
шl;Еrг[iвньlго договору сторони використовують примiрнi процедури, передбаченi cT.l 1

fuшщ УrраТни "Про колективt"tiдоговори i угоди",
l-". !-rtoBll Галузевоi угоди, укладеноТ мiж MiHicTepcTBoM iнфраструктури Украiни,

@елсцtшiсrо роботодавцiв транспорту Украiни" спiльним представницьким органом
[IрфсrтLrкlл прачiвникiв автомобiльного транспорту та шляхового господарства УкраIни i

ВШryщfrнськоТ незалежноТ профспiлки працiвникiв транспорту у сферi автомобiльного
Tpв]Bcпr-rpTr,. с рекомендованими длясторiн колективного договору.

l_t. А:rлiнiстрацiя ММКП кМукачiвпастранс) визнас уповноважену особу
ъ[\(КП,,\Irкачiвпастранс) представником трудового колективу i окремих прачiвникiв
]l;J::эtl€\{ства з питань трудових i соцiально-економiчних вiдносин.

1.9" Сторони домовились, що в перiол дiТ колективного договору, при yMoBi
ýiit}iчlнзння адмiнiстрацiею Його поло}Itень, працiвники не висовують нових вимог з
:Ё:зliь. якi охоплюються колективним договором, i не використовують, як засiб тиску

,, -.:.:iIli]o. з)/пинку робоr,и (страйк).
:..,н гро:lь за виI(оIlанr{я\1 даного колектI{вI{оt,о договору здiliснтосться стороI]а]\,{и,
, }i,l lt.l It .

- :l } разi рссlрt-аrliзаrliТ МN4КП кI\4ука.IiвпасlраIIс) або розiрваtIня трудов()го

,.l alрок\,. lra який його укладеttсl. або пtоже бу,ги IIерсг"пяlI),то за взас]\{IIо}о

, . 
"iliH.].l] }- разi "лiкlзiдаlriТ N4MKII кN4укачit]Ilастраr{с)) ко.ilекl,ивгtий /Iot,oBip :tic протяI,о\{

1.1_] С гороIII] доNlоl]иJlися про вза€]N,{I{е безttерешколrIе Itадal}I}Iя IIpaвoBoi', eKtlHoп,ti,tHol',
_ ,,.,,' rа iHtttoT irrtPopп,rartii,

1.1] IIо,-tоlttегIгlя цього колекl"ивноI,о договору IIоширlоIо,гьсrl Ita Bcix ltрацiвникitз
. .,,].,,]alва та обов'язковi як для вJIасникiв ,га уltравлillсr,кого llcpcollaJIy" так i лля

, ':',] . - tl Li.'ICtl8 ТруДоВоГо ко,ЦеltТИВУ.

1.15. 'fiодгта зi CT,opiH, що уклали колектиl]t{лtй договiр, не N,lo)Iie в одIIостороt{I{Lо]\,Iу
.- 1__:,\ ]1рIlп].1Ilи,ги B}IKo}laIlHrl йоl,о rloJtoittettb.

1 .1 б ll1lацiвrlикiв лцоittе бl,ти звirtt)iIеtlо з ltiдприсмсl,ва у разi зшлir; в оргаlriзачiТ
- -::;]Il г]]а. rIри скоро.ленгli LIисельIIостi або IIITaT),. У l{llx виIlадках адпrilriстраrtiя

::.l]IlI{O попеlэед;ltус Тх про пtаЙбчтгtс звi,ltьненrtя за llBa мiсяrti. lIри цьоN,Iу
,:,\1ciB() IIilдitс llpatliBHltKy,itlmy робо,I,у за сrlсlliальнiстtо. а в рitзi не\lо)Iiливостi цьогtl
_,.:.rI]}I пpatIiBlIl.tKa tii/t ttcT ocl,atttliй IIрацев"паIrIтов\,сl,ься саьlос,riйttо.

2, тру/IовиЙ договIр,,]лБEзIIЕtlI,]IIIlя :}лЙIIятостl

]. l . .\,rrlitliстрачiя МN4КП << Мl,качiвпас,I,раIIс)) зобов'язус:,гься :

- \ к,lаjlати з праtliвникаr,tи Tpy;toBi вiлносини згiднсl
..:,_ :;r\_lllBC,rBoшl Украiни про працю. CTpoKoBi ,lруловi договори
: -1_1Ki-l\. ко,ли тр},довi вiдносини не \,{о}кчть бу,ги встанов"цсtti
::,,]\\ ва}{Itям характеру роботи або 1,b,tclB tT витtогlангlя;

з виN,lогаNlи LI1.1IIllOI,o

(коll,грак,ги) укlала,ги ri

IIа lIеI}изl{ачсltий T,eplr itl

- орr-анiз5,вати робоц,працiвltикirз згiдно ух,lов yltладен1,1х:} Il1.IN,Iиl,р),/Iових Bi-Itttlcиtt.
. . irl]\I\ ват1,Iся LIинIlог,о зLlKtlIlo/llaBc,I,I]a про r]paI(IO i lIpaBlt.lt oxOl]OtIIJ llparli \ |]i-lilil{t)

, _::lIltliся .:Io llсlтреб ttpittliBtttlKiB" tloKpatl(),I}t,tl,и },MoI]LI r'x прitrti i гlобу-r,1,1

- iIc I]клIоLILt-гl{ lз T,plrltoBi договори (коttтракr,и) упrови. шlо ltol,ipttIyютb с,га}]оRиIItс

. :,,liIiBHtrKa cl,ocol]H() чинного закоIlо,ilавсl,ва. KOiIeIiTl.IBtlOI,0 jloI,oBop}, Til поло)liсIIIэ
,_iпptlcrtcTBa про опла,г)/ rrpaIti i ttрспtit.rвltгtня (дсIl1lспtit<lвltння):



шriHi в органiзаuiТ дiяльностi
прашiвникiв, повiдомляти про

l:..:\ I{e стосу€ться. lte пiзнitле

- ЩFШIiняги укладання безстрокових трудових логоворiв з новими праuiвниками за
1:.:. к) \Iасових звiльнеllь та на час ,гаких звiльltеtrь,

- ;е р\JзГо-пошувати iнформачiю, що стала вiдома у зв'язку з виконанням службових
L шгtr'зесiГlнrtх обов'язкiв працiвника пiдприсмства ;

- . :',:\1\ Ва'гIl Спрrjятливу атмосферу прачi в коле]{тиI]i lriдприсп,Iства ,

: _: t ,:,lс'\1[l'I tIЧt{е НеВИКОГIання працiвником без пова)I(Iiих приLIи}{ обов'язttiв
-,:-,. illl НI)ОгО трудови]\,I дtоговороN,I або правиJIа]чItl tзll\,трirлнт,оГо трудового

., . Якlllо до працillttиl<а paHiltIc засl,осовувались зtlходи ,цисцигt.itiнарного чи' - : . --О С'ГЯГНеIl}Iя НадаС право розiрва,ги труловиЙ доr,овiр з прztцiвником з iнiцiативи
- :- з-l lбо a.rrliHicTpaltiI.
:.-l l.-)_]llIJ раз IIa п'я,гt, poKiB проволиl,и перiо/tичгtу атес.гаl{ilо lrрацiвникiв
- 'l- :1:1 (За _\\IОВи що IIа Ili/цIIри€N,Iствi с праlliвниI(ц. робочi мiсця яких ь

. : . ,, 1.1гtовi-ttlо ло ПолоrкеIlI{я про порядок аlес,гацiТ керiвгIих. iнлtенерllо-технi,lних
'',, l:l jншttх cltctIiaпicTiB пi,ttприс:мс,гва" за,Iвсрд)I(еноt,о кt,рiвl]икоN,{ гti;Ulрц6,хlсlgп.
:],: :ltlгрс'бi прово/tити IIозачергоI]у атесгаI(iкэ гrраrliвrlикiв пiдприсмствal. що до

:1,1:.,.;J с\ rtttiBrt у вiдповiдtlостi iх заЙманiЙ посадi. У разi LIемо)Itливостi проведе}lня
- , -:. L'c гi-ltliя tle з 1]ини пiдприсп,tства рсзультilти а,гестаuiТ робочих за умовапtи працi

- ] :-, i, .,iiяти доlIоки не булу,гь встановленi r;oBi.
: 5 ' 

:1-1 li вIlявлення tзi;цсутltостi ltраtliвника lli,,1ltрис]ч{с,гва на роботi протяго]\I бiльlltе

,, --,бr,l звijlltlення працiвника Ilаступtлого робочог,о дlня пiдприсмства,
:, -,. j,,бсзпс.tуIзаr,и прачiвникiв ItаJIllвIIо-N,lас,гильi]иN,llr мат,ерiалами 5, Ki:tbtcocl i

-, ,: tIаказом керiвllика пiдlприсмсl,ва /{,]]rI виконанlIrI IIиN{и посадових обов'язкiв.
- - , al .latloI t) tlраrцiвгlика llоси,Iь роз'IздItllii характер.

:. -. З i:гrовiда,пьгltlпl особаN,I за викоIIанIIя колективlIого логовору Iiадасться lзi,,tt,ltltй
_ 1:1,,,з7IiсIItlям cepe,illILoI,o заробiтку, /l,rl}I l]иI(о}lаIIIIя гроNIадськtlх обов'язttiв t]

---,-.-.\ Кt]_IСктив}"Iа л,пя вирiшtеltttя пtjTatIb Iц0 сгосуtоться ко-пекгивtIоl-о логоrзору i

,, _..ttl1-1rtc\{c,гt]a (вiдповi;lлrо до ст, 252 КЗпП УrtраТгrи).
],ч. Ззстосrэвl,вати для забезпе.lення продуктивноТ зайнятос,r,i гтtучкi ре)(ими працi га

,:\,.]_]lI. яlti сtl1-1ияtогь зберелtеIlгItо Til розвиlку системи робо.Iих п,lictlb (ст, IЗ Закон\,
, , ^ .,;l ttятiстr," ).

4

i прачi, l] тому числi IIри скорOчеltlti
Ite TpylloBoN,{y коJIективу i гlрацiвниitап,I
нiж за 2 п,tiсяItя;

3, роБочиЙ чАс



fttшрпltt тривалоdгi робочого часу i вiдпочинку для
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рiзгI их катсr,орiй працi вttиtliв
: ::-:L]зк)ться згiдно з чl4llцим :]акоI{олавстI]оN4.

, ,,: .l}оJ}{ни с llpaBo FIa IIраItю. Праllо Hti ItраIIю забезllе.lt,с,ться /tcp)t(aBoro
вttrtи засобами. обов'язI(овоIо уN,lовоIо.грулових вiдносиrr с'тривалiс.t.ь

_ .,,,5то чаlс\,. протrtI,о\,I яltого прtilliвtlик вiдповi/itrо до :]акоIlодавс1 l]tl.
. ,_ri]op\,. )/го/Iи про праItIо i праtзlrл BHv,l,pilltHboI-o l,рулоRого розпоряi{ку

_ -_ 
_,1 :}1 \ вI,1зIIачеIIо]\I}/ йоплу r,rictli iвl.tкоttYвати роботу. lцо йому д(ор),чеIIа.

Ш,flШРшШтьна тривалiсть робочого часу працiвникiв не може перевиIцув ати 4О годин на
--_ ...t'leHa r'ривапiсть робо.lого часу називil€ться IIорN,lальною ToN{y. що calN{e
- ,,,-.liCl-L с загальноI]стаI]овJlеною IIopN,IoK] часч. яку прачiвtlики повиннi

, i'LlIяl'О}I тll)I(ня на роботах з нор]\,{аJIьIiиN4и чN,{овап,tи ltрацi. Пiдприсп,tства i

цппmйтя,пii прп },кладеннi колективного договору можуть встановлювати меншу норму
lШШт; робочого часу, нiж передбачено законодавством про працю,
ЬДшшовстанов-rений робочий тиждень тривалiст}о в 40 годин як норма робочого часу
diЩ*'Шrься Bir робочого тижня як складовоТ частини графiка роботи, тривалiсть якого
m ri-тrш_rятllся вiд цiсТ норми, але в середIIьому за облiковий перiол повиrIна
fu|тrшою Tl"t вiдповiдати. Встановлена законодавством тижrIева rlopMa робочого часу
ШmШШЦСГЬСя як при п'ятиденному, так i при шестиденному робочому тияtнi, Робота у
пmll pfiKrl_va\ передбача€ лише рiзну структуру полiлу робочого часу протягом
rЦШ@рtlого тижня. проте не змiнюе норми робочого часу 

- 
загальновстановленоТ

щmeLTýgTi робочого ти}кня.
3_2_ HoprraJTbнa тривалiсть роботи не мояtе перевищувати 40 годин на тиждень,

Ш ЩЕ ШTimoвJelro ст.50 КЗпП Украiни, oKpiM випадкiв застосування пiлсумованого облiку
ршбочого час1,.
rfuгшrr з:rконодавством лля праuiвникiв-пiдлiткiв встановлена тривалiсть робочого часу

шlтЕLlень: BiKoM вiд 16 до 18 poKiB - 36 годин, BiKoM вiд 15 до 1б poKiB * 24 години.
ПШrШговi гоJ,пни оп_lачуються: робiтникам-вiдрядникам - за тарифною ставкою робiтника-
ri,тцдчцца вiдповiдного розряду; робiтникам-погодинникам - за тарифною ставкою
рgбiштlлка-погодин ни ка в iдпо вiдного розряду.

3J. Час початку i закiнчення щоденноТ роботи, ре}ким роботи, подiл робочого дня на
ЩTlillll- з:rстос\,вання пiдсумованого облiку робочого часу, перерви [Ia обiд i вихiднi днi
штшltý&lюються правилами внутрil_tlнього трудового розпорядку
шгршфiкаvк робочого часу прачi вникiв.

гti;lприспtс t Blt та

i - ,., пi:IIp1.1crtcTBi встаIIов,чIосться
.,,.-l ll1lаtliвгtики. rIкI-1]\{ I]cTatloB-lIctlo
._,__.):

[],, t t e_li. Iок-ll'ятнltllя
].,III 8.00;

_ l. ]]tlботи - l7.00;
., обiд l2.00 ло lЗ.00

.,i Ilt lte_li.lrr - вихiднi дrri.

т,акиtj peжI.1\I роботи. ltto зсlбов'яз\,Iоться
п' яl,и.ilенll liй робочlл й ти)t(деl l ь

_1 ,5 ]э згодою cTopiH пpalliBHlrKy N,lоже вста}Iов,rIIова,I,ися робо.tий час за
_ ,:,.: зlIittIll.tlt граtРiком роботлt з до,IpиманняN{ вимоги трудового зако[Iодавс[ва

- : :.]-'It)CIi рсlбо.Iого часу Ilc бi;rьше I]стаt{овлеItоI lrорп,lи гол[lн гlа bticrlt(l,,
-].6 -1, 1я о1,1-1спtих гlраtliвникiв за зго.l1оIо cтopitl Nro){te встаноl]JIlоватися:

- L аtrl-]оLIеI{иЙ робочиЙ де}Iь LIи неIIовниli рсlбочиЙ ти)(день з опла,гоIо ttроttорцil.iно
_ -..__: .)з.1I1о\1\, Llacyl

, 1 ,,::-i t 1lllBli-:tic,t,l, робочого tlilc), Bc,l,aIIoI]J,IIoCl ься:



6

_. : -;..\-iB BiKoM вiд iб до l8 poKiB 
- 36 ГоДLllI L{а Ти)l(/{еНЬ, ДЛЯ осiб BiKob'r Biit

' ,,__.icTb робочого часу учт,tiв. якi прачюIоть протягом навчацьногtl року у
-- ::_:]iI]Я LIac. I{e N,IoI(e перевищуI]ати половину ]\{аксимапьноТ трива;tосr,i

J]j-tбаченОi в абзаrti перII]оN{у lIього пункту для осiб вiдlIовiдтlого BiKy."., 1:|,,.;iB. зайttяТих IIа робо'гах iз rпкiдливи]\,Iи УМоВап'tи ttраЦi, _'не бiльш як 36
],.

:.]бtlчltl".t де[{ь - uе робочиГt деrtь" що встановлк)сl.ься l]Jlя 0кре]\Iих
_ _,,,l;tкiВ,гривапiстЮ ]\{elll]]c Ilopмclrtbнot,o робочсlго дIIя з l\,{еl,ою ltадаttня t'пt
1 .. LllII1IIliv i створеlII{я )1]\,{ов дrlя пiдвищеtlоi'охороltи tlpalli. Прrl цьомч

- -l:llЗ-lЮСТЬСЯ iСКОРОЧенl.rЙ за кiльltiстlо робочих годин робочrtй тиждень.

:l,:_1 ГВ- цехiв, професiй i посал iз tшtti/{ливиN,Iи умовапли працi, робота L] яких
:-: aКОРОЧСНY ТРИВаЛiСТt, Робочого час),, затверлжусl,ься l] IIоряlrlк\1.

- * ]_'i..Го LIaCy ДЛя окреМих кат'егорiй працiвllикiв (Учителiв, лiкарiв та iH.).
]_',J\_]чI1I:1 :leнb 

- це робочий день, t](o встаноl]Jl}осться для окремих катег,орiй
, :,.lз:L-tiстю ]\,lеilше норN{аrIьного робочого днrt з MeTolo надання iпл лодаткового

".]]ОРеllНЯ УМОВ ДЛЯ пiДвищеllоТ охорогlи праrti. При цьопrv BiiflloBiдTIo
- : -v. i скоlэо.tеttий за кiлькiстю робочих годин робочий тIl)ltдеIJь.

. 
- 

- ._,,,itй Ilобочий День З lIаДаIIНrIN'{ До/(а.IкоВоi' rrlорiчllоТ вi/lпусr.кtt тривалiстто
__:.-::,]\ _rrliB (/]олаток Nч 1),

,.,: эrlбочltй ilettb -- це особливиl."t режим. при яI(оNlу праlliвник lJ окремих
l ,:,l_ за_ltIlUаl,ися на робот,i поIrад, BcTaIloBjleIIy норму робочого часу без

, __.r]Bcll\ (I{a вiлмiну вiд загlучеttгlя гlрацiвtlикiв ло Ilадурочних робiт), Робо.га
- :-З.]iI{\ тривалiсть робочого час), прr{ ре}ItиN.,Ii нормованого робоLIоI,о l,ilIя

^ _ J,,га ) озttаtlаС переIJиlItеНtrя шliри працi. 1, зв'язку з Llи\,l tlередба,tасться
_: ::.lI]Ol оп-патИ праrli. Робота понад устаI{овлсIrу триваiriсть робо.tог-о часу tIри

_ :-,,:aгJ:lIlого робочого дня не означас перевищеtIня мiри гtрацi, оскiлl,кl,t Botta
, : : _'-lt]\1 i обсягом викоIIуваНих обов'язкiв, У зв'яtзку з L(им i не перелбаr{астьсrl

_: . _l:а перспрацьованого часу. Як компенсаLIiя за роботу в надуро.iний .Iac
' :'] : ;{е]lОр\{ованиN,I робо,тим днем наласться додаткова вiдпустка трtrвапiстlо ло

_ ^]:,:\.lHiB. Ненормоватлий робочиir День може вс,Iанов-пIова.гI.Iся для осiб
_ _ ',1:;Itllо. r,правлiнського, r'схttiliI]оГо i госllодарсЬI(оГО I]ерсоНа-ЦУ, ГIраl{Я яI(Их Ilc

1,-iKoBi в ,taci (коltсvльтанти. ittсr,рYкторtl. аI,еtlти тrlLцо); праuiвtlикiв. tl1o
, j lJ:lc д,lя роботИ rla свiй розс},lI; ltрацiвttикiв. робочиl"л час яких за XapaкTepo]\,I
. .;r_,ться I{a Ilастини невизнаtIеноi' r.ривалостi,

_ . ,,,:Й робо.IиЙ час

_ - _ r] rIi;tt пpartiBHI.IKo]\{ i tз,,lасником або VIloBHoBatil(cIIиN.l rrим opI,aIJOI\I N,{оже
- _--iГIlсь як гIри прийня,гтi на роботу. так iзгодом негIовtILtй робо.rий деrtь або, ^,JtlчtIl".I I1,1)I(деlIь. На гlроханttя вагiтttоТ iltitlки.;liiltки" яка N,IaC диl]иI{у tliKclпt.tlo

- . _.: . i1 pclttiB або llитигlу-itrвалi,ца. в ToN,Iy .tислi таку. що знахоilиться гr i;r iT
_,::::.|:\I. або здiйсr{lос догJIяд за хвориN,{ члеIIом сiм'i вiдповi/(тlо до медиLlного
, , , ]:_]ilCI]IlK або у,повltоваltений I{им opl,al{ зобов'язаний встановJIIовати i'й неповний' -_-';1ь або rtеttовгтий робочий тиrкденt,. оплата праrri в L(их I]иtlаlдi(ах [Iровадиться

:" _ ,,,:.l rзilпраllьоваr{омУ часУ або зале)itно вiд виробiт,rtу. Робота на )i \,1овах
], Ir()бочогО tiacy не,гя],lIе за собоlО бу,/lt,-яtt1.lХ обпtеlltегtь обсягутрудових IipaB

,,,,,.З, РОбОТ'а З неповIIиN{ робочи\,{ часом N.,1оже застосовуRа,гись на lIi;lгlрисNlствах. в
.1 1. tl})ГЭНi:Заl(iях IIезалежно вiл форпли tз"цасtтосr,i. ле I]JlacHиIt або Vtlовноваlrtений

,- .,:1 зl]зll11с це за доIliJIьне в itTr.cpecax виробницl l;a.



. :]i-'lIОвI]иЙ робочиЙ час BBc/leHo в itl,гересчlх жiIroK.,IKi N,{aloTb дir,ей BiKor,t

Lt-,leIIzlN,Iи ciM'T. На прохання зазIlаLIеFIих гtрацiвllикiв влас}lик або
:lll\1 OpгalI зобов'язанlrЙ Bcт,atlol}jlIoBaTи Тм ttеllовItиЙ робочиЙ ,llctlt, або- 

',,:й гLl;liлень. Tarta Hopitla поuIирюсться на батькiв. якi виховуюгь дiтсй без
_ ',,:.-.Ii i в разi триI]алого ttеребуваltня пlaTepi rз лiкува,rьному закладi). a,raKo;rt
. - lK.lr вальникiв. Власник або уповноважений ним орган зобов'язанийt
- ,,llllIi-i робо,lиЙ леtlь або tlсповниli робочlrй тиiклеIlь на гlрохаIIItяt itltlzuti,llilз.

]шiшrlmйзняють неповний робочий день i неповний робочий ти)ltдень. При неповному
.:1,1цiвнлtк IцоllеtIIIо IIраItю€] \lctIIIIy tti-цькiст,ь часу. ltiilt tlc l]и\{аI,ас,I,Ilся зii

]^_l]]l1_Iarttl вгIyтрilхllього рtl,]Ilорядк1, (гrаприк,паll. IIе 8 годиtl. а 4 чи б годиlr).
,l, l]tlбочопtу тижнi запцiсr,ь зN,{сtlIIlеIlI{я ],ривалостi робо,-lого llttяl MorKe бч,t,и

, ,: a гt, робоч1,1х днiв протягоN{ ти}кня. зокре\{а. \4o)I(e бути обчпlовлеrIо lIpo

д@шшшьпгrпзня i робочого тижня. !омовленiсть про встановлення неповного робочого часу
lfillIшшшшшlфгý робочого дня або неповного робочого тижня) може вiлбутися як при прийняттi
шшпцfirутr- так iтодi, коли працiвник вже працюс на пiдпри€мствi, в ycTaHoBi, органiзачiТ
шs:iшiшшш повного робочого дня,

Гфш встановленнi неповного робочого дня або неповного робочого тижня вiдповiдно
lшlmшпrryсгъся обсяг трудових обов'язкiв та заробiтноТ плати працiвника, яка виплачусться
]hщ шрtопоршiйно вiлпрацьованому часу, а при вiдряднiй оплатi - за фактичним
lпiiii,щпlшбilшtt. _tt. }' цьому полягае одна з основних вiдмiнностей неповного робочого дня вiд
liшrmFвпцешого рбочого дня, при яkому праця, зокрема, неповнолiтнiх, оплачу€ться в такому
щшilщ рrозлriрi. як i прачя вiдповiдних категорiй праuiвникiв при повнiй тривалостi
ШшшшсlнноЕ рrоботи.

Pofo-rTa на \,\toBax неповного робочого часу не призводить до будь-яких обмежень
Фffiцfiгl, тр},.1ових прав працiвникiв: зокрема" не обмехtус Тх права на шорiчну вiлпустку
mщ-}lп r;ачот тривалостi, що й при роботi протягом усього робочого часу; не змiнюс
lш|,."ш-]Еýд!ФвL-тановленого порядку обчислення трудового стажу; не позбавляс права
шшiрmст} ватllся вихiдними, святковими i неробочими днями вiдповiдно до чинного
frшlш{ltfrtФ-]двства тощо,

Нсповний робочий час мох{е бути встановлено як без обмеження строку роботи lra

}ilлшФш&\ пеповного робочого часу, так i на певний TepMirt (до досягнення дитиною певного
шrrшц- нз перiо.r навчаJIыlого року, до полiпшення стану здоров'я тощо). У трулових
ffi]шr,Iшi}:r- вiдповiдно до Iнструкцii про порядок Тх ведення, ре)ким i норма робочого часу
шшш }д}Е{tчаються. Отже, запис про прийняття I]a роботу вноситься без уточнення про
шшшý&шIlt*l робочий день чи неповний робочий тиждень.

- Пi:сl,ллований облiк робочого часу. який регулюеться графiками роботи (змiнностi),
М сlьlаlаються на весь облiковий перiод, Тривалiсть робочого часу не повинна
шшЁFtсв}tшп,вати норми робочого часу, передбаченоi ст, 50 та ст, 5l КЗпП за облiковий перiод
iliроfrлта Bo:iTB автотранспортних засобiв (автобусiв), диспетчерiв, MexaHiKiB, слюсарiв,
шпoir{Tt\}_Iepi в). (лолаток Nэ2 ).

:.- ii-lllсрс-,rоднi сt]ятковllх. ltеробо,tих l{tliB грrtвапiстl, робо,I,tt скороLI),(1,tся IIа

.,'j:', . B]i-IIOI]aIOLIИ ВИПiiДItИ ПСРСIIОС\I В YCl'tlHOBJleI{ON{)' ПОРrrrlКУ ПеРеjlСI]ЯТIiОВОI'О
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.,::ь ги)I(Itя;:] MeToto об'сднаtlня ;tHiB lзiдttо.линкy. а також стосоlзгтсl осiбл

llс,ttиплi скороченого робо.tоI,о часу.
- _,l:]tlки можуть звJIуч;l,рцar, до "IlонаllнорN,{ових робiт". Понztдttормових
. . 

",1 
tle бiльrttе l20 на piK, }Iкrцо працiвник перепрацьt-lвус, роботодавець

,]-]i]т}Jти за Ko)iHy поt]аlдtlорNIовy гоllиII\/ у ttо;lвiйном1, розпriрi. /lo
L{acy IlалеI(ить час. вi;lпраlцьоваrtlrй у зви.tайнlrй робочий д€IIL [Io}l&!

. t . -ll{OBJeH}, д.ltя ]IаtlоI про(lссiТ: tlac. вiдпраIll,оtзаний у IIсреl(l]Lrхiдгli i

.,li ttottail )/стаIIов-цеlIу 
,l 
рива,lliс1,1,; .1зg. вiдпрittlьоtзаний у ,гi дirri. якi за

:l,it}liKort N,Iають бt,тl.r вrtхiдними.
ý-r- }:-трчвсlж)/вати пiдсумований облiк робочого часу для праuiвникiв, умови робо'ти

_ .,,,i з :lоJlеря{анняп,t мiся.тttоТ трива,постi робочого часу (гrри гrеобхiдностi
. -. _-_ rtiсяць" квартаJI, пiврiччя, piK).

l,,:,1 IlpilBti.]ilN,ILI I]II},трiшrIьоr,о l,рудоRого розIlорядк}, (Дlодатоrt.Nlл3).
_ - :lцiBt]tl]{a]\,l IIа,ца€ться tttopi.ttia OIL,IaLIyBaIIa вiдгl\,с,гкатривалiстю tIe N,{eHIIIe

ЗШ ш;швlt+_ъзрнltх днi за вiдпрацьований робочий piK,
Шiд:т},,,-тки робiтникам i службовцям за перший piK роботи надаються по закiнченню 6

,шiiсшщйшв безперервноТ роботи на даному пiдприемствi. Тривалiсть вiдпусток BciM
rщшmгil'пшiпtдчIr}i розраховусться в календарних днях. Сума вiдпускних нараховусться виходячи
!l ,Ф ш,i!щ,li!i{t.tго заробiтку за ocTaHHi 12 мiсяцiв або за менший срактично вiдпрашьований
rrпш!]l!шшr"]ц: з KirbKocTi календарних днiв у роцi чи меншого вiлпрашьоваI{ого перiолу i кiлькостi
rпп]llшш,Jm,дpнlt х JH i в вiдпустки.

{J" Праriвникам молодше 18 poKiB надасться щорiчrrа оплачувана вiдпустка
шl шштлстlо не \Iенше З 1 календарний день.

{.4_ Прчiвникам, якi прашюють з ненормованим робочим днем, надасться додаткова
lшрМ,л огJач\-вана вiдпустка до 7 каJIендарних днiв (Додаток Nq 1) згiдrlо iз перелiком
iшрфriГr i nl-rca.]. вIlзначеним даним колективним договором .

{ý Прlriвникам, якi працюють на електронно-обчислюваних машинах, до яких
]щl]щпlfть i персональний комп'тотер надаеться додаткова щорiчна оплачувана вiдпустка,
]пшfrш шшцшокtна в додатку Nя 1,

{J OKpilr вiдпусток, перелбачених законодавством. працiвникам надаються (за Тх

Iшшшýrр*J} _](-}J,aTKoBi одноразовi вiдпустки без зберея(ення заробiтноТ плати :

- } разi шлюбу - до 3 калеIIдарних днiв;
- пttlt народженi дитини - до 3 календарних днi (протягом мiсяuя)
- шрш c\lepTi рiлних (батькiв, дiтей, друх(ини, чоловiка, брата, сестри, бабусi, лiлуся)

- дl'll_] }iален.fарних днiв.
{-. ttlорiчнi дода,гковi вiдпустки надаються прашiвниковi одночасно з основною

шшiшрпчнtrю вi.lпусткоtо. За баrканням праuiвника додаткова вiдпустка надаеться окремо,
{д Щорiчна додаткова вiдпустка за роботу у важких i шкiдливих умовах прашi,

цдil&м*пlttsL.r вilкких i особливо шкiдливих умовах працi та за особливий характер пparri

ш&,Jшшш},тъся прачiвникам, зайнятим у несприятливих умовах праui за списками виробництв
шr шшд:_ з;lтвердженими постановою Кабiнету MiHicTpiB Украitrи вiд l7.11.97 р. N9 1290
ri'r;!шi}ддгOк 1_2 в релакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 1З,05.2003 р. М б79.).

Ш,шшшrрsтна триваrriсть за умовами праui (пiл час надання вiдпусток за роботу iз шкiДлИВИМИ

,ш шлшжкrt.ъllt \,}{oBaMI{ праui) чих вiлпусток встановлю€ться цим колективI]им договором
f,щlшсjкнL1 Bi: результатiв атестаuiт робочих мiсць за умовами праrri та часу зайнятостi

щшдлiвнлtка в цих умовах.



о

]:-']]Г()ВИх Ittорiчtlих вiдttl,сr,ок затверl{iltу€l,ься адмirliстраltiсю rriдпрI]смства
, .lt)LiГlOI-o року, яttсий для Ilього tIe ttiзнiItlе l5 сiчня IIодас.гься iЁl ,грчдовrlшt

, ,.l вltзна,lеннi черговостi вi,Llltус,гок ураховуIоться сiпtейнi "га iнrшi особис ri
: ::,)ГО праrцiвника, Псрелil< категорiй працiвникiв. якi мак)ть право Ila Ha/(aHIlrI-. ,:liltй дJIя rIих час, визI{ачсний ст. 10 ЗаконУ УrtраТrlи кIIро вiдпчстItи)) .

- -,rteiirti обставини та з iнlлих tIова)кrIих приl{ин працiвникаN,I l]ii]lприсN,Iс.гва,l ,;IiL- б\'lи Ha,llal]o Kopol,KotIacHi lliilп},cTKlr без збереiltенllя заробiт.rrоТ п,гtit.глt
, - -'1]r_'чIiСI]ий уг,одlою btiTc Itрittliвником та адплiliiстрацiсlо гli,,цпрl,tсмсr,ва"
_ :,.it,Iue l5 калеtt;:lарних дttiв .

- _-]\I I i II груп I{адасться lliорiчна OcIIoBrla вiдгtустка триtзit-пiс t,to з0
,, :,. ittBii;ti;II&N,I III групи 26 каrtенларних днill ,

_l'.l. ЯКi \IaIOTb,'1Box i бi,llьttrе,,(iтсй BiKtlltt i{o l5 ти pottitз. ;1бо,,11.11ц,,ч iнtlалi,ilа}
-.',,IJa ocIloBtlil вiлпустltа,t,рl.tвt,-tiсгlс,l 2/t кiLlеIl,itарtIих днi т.а.цодil l.KOBa

_ ,, 
a Iка тривапiс,t,lо l0 кirIе}rдар}lих дтliв без врах),ваlI}lя святкових .гal

,:': ,llJlIЯ\1 праI(lвника ЧаС]'ИIIJ- щорiчноI вiдltlу,с,гки заr,tilltосться I poLiloBoK]
.,l1r'IIPIi IlboN{v триваjtiсть tlадаtlоi'ltpatlitзHttKoBi tцорi,ttlоТ rзi:lпус.гки IIе
,.:-,:]iIIOIo Hi;rc 24 ка]леIIдар}Iих rцнi.

,,;trl _{lti осrrовIlоi tлорiчrrоТ вiдпустки. а .гаI(о}It дол|lткоl]о1 gi,l1tIYC]Kll Bciп,t
1: ,]\1 I]OI]a гtередбачена данtl\{ коJIсктtlвним доI,овором.

. -. :,1] r зв'язку з }IaBчaHIlrIN{.

,.. }cttittlttc,l IlllвLlаIOться бс,з вiдр1.1в1, rзiд tзиробтtrtцr.ва у l]иIIIих LIaBLlaлblItlx
, ..^:::lr)lO I,a ,]aoIIIIoIo сРорп,litпtи IlatвlIаII}Iя. [IадаIо1.I)ся j(о.цit,гковi oп,lta.lvBaltti

,.,]i{OBIIIJx заIIя,Iь. викоtlаI]ня лабораторrrих робiт. скла/lаIlIIя зzutiкiв .га

. \]tl ]ItlBltacTbcrl на IIepllloN1}/ 1,а лр},го\.,Iу к},рсах }. виIIlt.Iх I{aBLIa,]IbHиx

'., .' О piBrtiB акрс,цИТаItiТ з всчiргIьою формilIо IiаВIIаIIItя - l0 ка-rIеНдарtIИх

, :: - i^ I ОГО piBHiB акредитаЦii'з вечiрнЬою форп.tоIо навLIаннЯ - 20 капен:lарних

. :l:внЯ акрсдита]liТ з заочlIОlо (lорплоlО навLIанIlя - 30 календарttих,,Ittiв;

,]- -.1HOI]ilII\ зililя,I,ь. виконаIilIя лабора,горlrих робiI.. ск-I]адilнIIя за_,tiкiв га
,. \lо IIавчас,гься lla трt,,гьо]\r1 i rrаступIIих Kyl]cax Y виIII]{х I{авча.Iьних

^, -.I-0 piBHiB tlкрелитаItiТ з вечiргlЬою форпrОIо навlIаrIIlя - 20 ка,цсндарtIих

::.'}1 It)Го рiвнirз акреllи],аItiI з вечiрнl,ою (lopblclK] tIавLI;lнIIя - З0 Ka,,lct jдарIIих

_] рlвня акредитачiI з заочною форплtllо навLIаt{tlя 40 калсt1,1tарtiих дtliв;

' ,1_1.II{НЯ .lержавниХ ictttl,riB у Bt-{Iлlrx IJавtlа]льних за]{,падах llеза:iс;tttlо вi.ц
. , - ](l ка_]еIl.]1.1рних днiв;

- ,]trBKti l а захисту ,l{ипJIоNIIIоI,о t]pOeIiTy (роботи) с t,l,деrl,t ам. якi
-.- ::]i1\ зак"падах з вечiрttьоIо та заоLIrrоlо формtlми IIавчаIIIlя

,l:,l]C.-|lITtll{i]'. - ,rtuu ьriсяцi. а1 у виLI{их lIавчаjIьIlих закJlалах

t{aB,lalOTbcrI

IlсрIUого га

трс,t,ьогсl i



,:.KOBt]x оплаliYI]аIIих вi,]lгtчсток праllitзltикапt. якi здоб),ваIоть .ilр},г},
.'cBiTy За ЗаОчноrо (tзс,лiрtlыllо) tPopшloKl }IaI]tIaItliя \, навtIiLпьних заI(_па.Itах

_ свir,и т,а I]ищих навча]]ьt{их зtlк,Ilаi(ах. tцо ]\,1аlо,гь )I cBOCN{\, lIi;lltорядкr,ваttlti
,,llIII"ЦОМНОТ ОСвiти. визI{ачасться як /(ля осiб. якi IIавIIаються IIв третьоп-I\i i

J-1\ виIIlого нtlвчLп1,IIого закjIа/{у вiдпоtзiдrtоl-о рiвня акредитацiТ.

]]l\ lIlсIIИМ j(o ск-ГlаilаIlIlя Rс,г},пtlrlх icttltTiB в асttillаltгl,ру з вi:tривоьI абtr бе,l
,.,бItицтва, rц.ltя Ili.,l1,oToBI(Ll та ск,rIаl]lаIIIIя iclttl,t,itl lIi.l/(а(]ться о:lиtI раз lra piK
:]\ваIIа вiдпустка з розрахуIIк1, 10 ка_псIli{арних lltliB на кожltий iспl.tт.

;-.Ki навчаIоl,ься без вiдриву вiд rзиробництва в аспiрантурi та успitltttо
,,-;,вi_fуальний план пiдготовки. надасться додаткова оrIлачуваtlа вiлпl,стка
j кaLlендарIIих лrтiв,га за Тх бажанням lIротягоN,I чот}lрьох poKiB tIaBLIaIlFIя -

зlr роботи день FIа ти)кJ(сtIь з оплатою йоl,сl в рtlзп,liрi 50 Bi,itcorKiB cepc;tHboT
,,. ii праlцiвI{иltа.

" ,,.;iB. якi навчаються у виIlI}rх IIавчzLпьних закладах з Be.tipttbolo та заOчноIо
-,::Ч:iння. .l'1е Il3вllольний процес мас своi особливостi. закоIIодавство\{ N{o}Ke

.:.,,]сь iгtпlа т,ривапiсть вiдпус,гоtс у зв'язк}, з [IавчаIIIIя]\I,

, :__]llx I]иIIадках. якi ttеtlередбачеtti llaI]LI\{ колеItтивIlим логовороN{, ItepyBaT]icrt
. - ::I]_]а.BCTBoM УкраТни .

5, опJIл,гл IIрАцI, t,лрАI,IтIi I коN,{IlЕt{сАцri

: -]]а прitцi здiйснюстLся вiдповiдно до Кодексу заrtогliв про IIраltю УкрttТни.
. ,_'. iltt "Про оttлату праtIi" та llолохtенtIям "ГIро оплату гrрачi та препtiюваtlня
, :l ii1 робiтlrикiв МN4КП кМукачiвпастранс), яке затL]ердI(усться дI{ректоро]\l
'. 1,. хачi вгlастранс).
_..l{ HiI ОlIЛа'ГY ПРаlti СклалаIотLся з заробiтtlоТ п;tа1и. iltlllих заохоLIуваjlьFIих та

. :,., з;iп.-lат (о;lltоразовi заохо.tсllня. прсп,riТ . п.tа,герiаtl,tlа /lоIIод.{ога. cyN,{a надаIIих
, 

"t'lt[jаJьних 
tti';tl,г та iнпli), гарантiй i компенсацiй в tsиlIаj{ках. передба.lених

, . Bt)\1 IlPO lIPaIUO.
- . :l:1}1Kil\l I,араIiтусться опла,га i'x праlti не ни}Iiче пliItilvt;t-ltblloгo розплiру заробiтноi

- _.]HOB_,Ielloi законодавствоN,,I lIpo працlо на даний ltерiол,
:l .l:]Ilя заробiтноi плати здiЙсtttосться у розрах),IIкоtзих вiдомостях по Ko)KIloN,{y
:', ]i] I]l1даN4и (вiлрялно, ilоI,одинIIо. премiТ. iHIlti tlарах\,вагtнi. /{о яких вiilttсiсяться

, --: робо,t,у iсвятковi лнi (вихiltrli дIri). роботу в понадурочний LIac, персональгti
.lопо\lога IIо тимLIасовiй непраI{ездатrIостi. Розмiри допомоги по типt.lасовiй

, - -..1тнос,гi lзизна.Iаються вихоляtIи з сереllнього заробi,rку за шiсть попередlliх
:].l ocHoBi якого обчислюстт.ся середньодеtlниЙ заробi,гок шляхом дi.чення- , . ]е rtticтb лtiсяtlirз lta кiльltiсть робочих дtliв за цих шiсть плiсяцiв; rci:tbKicтb днiв, ' : : тр\ _1ового стажу роботи.

5.3, Р.lзrriрlr заробiтноТ пла,rи праtliвниttiв ви,зttа.rаються згi.цltсl з гарисРltltь,и сiткiiN.Iи
_ ..,:,: ]Iосадових окладiв (згiдно ш-гагIIо],о розгrису),
5,_1 Вltп.rатr, заробiтttсli п"пати здiйсlltосться в перLItоLIерговоN4у порядк}I гtе рi,rltше;lвох

,: \1iaяць 1, 
,гсрплirrи. встагIовленi ttсl.1lективI]иN{ /tоговором .

5"-l. Зrробi] IIа IIлата випjlачvс,Iься за bticlleпl робоr,ll ;lBil рази tta л,tiсяll1ь з псрiоли,ttliстю
] __., lб Ka:lcttjlapIlиx .цltiв. а carte 7 та 22 .tис:rа rutiсяttя нас,гvпllого :за якtlii

- ]- . ]ься l]иIIJIаtа. а якIцо день заробiт,lrоj' п,лаl,}l збit,ас.,tt,ся з tзихiлllип,1 .ltIIc\].

---, _1.1}li Itьсlго.цня. Заробirнir п;lаr,а за .iac,tcpгoBoT вiдlпl,стtttл l]иплачусться не \1енLuс,

, ] _-:гti .lo початку вi;1llус,гки,



ll

.-_tBtTtrletti tИiНiПlzulьгlОТ заробiтноТ плаr и в обов'язковоNlу Ilорядку провоltи,ги
.:::.lбiтноТ llлати yciM працiвttикашл пiдпрllсмства в IIорядку, вс,IаLIов,цеr{оN,1},
: _]ilВС'ГI]оN{.

..,tt,tIcHtti працil]Ilика виIIлаtIус,гься HiUIcжrli йошrу с),NlIи в деltь звi;tьt]еI{Iiя. al в
]]я цI)оI,о строку з BI.II]Ll пiдttрисrtсr-ва середнiй заробiток за весь чalс

-.' ЗBi.ll,HelrHi праuiвlIика або tlихс,l/(i lla пеtIсilо з ниN,I зiliл"lснtосr,ься остато.tltийl
" .Io Заробiт'нiЙ ll"llaTi за вi7lltраt1l,tlваний.tас r,звit,ttоь,Iу мiсяrti.,гitк i,за час
-,: ..t],]I]i.цbНeIlIIrI rle була BиKop}JclaHa.

-. 
гlt1,1 ILпата tlрацiвttикiв ск.,lадасться з:

: _ Ir_] оклодY згiдно шl,атIIого розпис)/ ltiдприсьlства у
_. r вi.ltIlовiлностi з професiйrlоIо lсвалiфiкаt(iсltl ,га

. _i Bt1\I,rloI-oBopo\t (ttottTpaKтoM):

:i за счлlillцегtня rrрофесiй. }]икоllаннrr робiт з

,. ;, rl Il зння обов' язкiв тиN,{tлАсово вiдtсутrliх працiвникi в

N.,Ie)(ax IlаяRFIих Kotltтi в

cK.ltailtt icTto Blt KtlrtaHoT

McllIuoIo чисс. ll,tticl K-l

за згодоI() cTopiH:

. :l,-)p i ч tl l.tx вiдпусток tз i,,ttl oBij(l;cl до законодавсl,ва I I ро rIрацю,

:' crr i r"t за рез}/льтатами r rроtРес iir rrоТ дiяльностi i ви конання чмоI] тру,дового
:'-iKTr ). rlpcrriЙ до дep}ItaBllrtx, ре:tiгiйltих,га профссiйн}lх свя,г iгltпrlx дOгIлаl,

,l i] IIрСrtiЙ. lI,oIIJIaT. на.,lбавоtt. виIIall,ороi( здiйсtttс,llотI)ся гlрri лосягltеrllti
':, . .1НОI].'lСIIИХ ПОКаЗIIиltiв в lrpalli. l{иректор гtiдпрlrс,шtсl l]a \,{а(] право tli_,I1,IIo

: ,^t\з\liр rlреп,riй. ло1,IJIат. наlIбавок ,га виI]аt,ороll.
',, ]litttlHo;,IaI]LIoгo гtiдвиil(сllняl MiHir,taлt,ltoT заробi,гltоТ плаr,и lti,ilприсьtс-гtзо
._] ;:]Ц\ Ва'Гll ТаРИ(lНi Ставки ittосаловi оклади 1,сiп,r lrрачiвIIика]\,I iti;lItрисмства.
- :. t]\I TepП,riIly лii труrrових вiдrtосlлн llрацiвникам пое,Iапно сItJIачуютьсrl
^ . tlI]i KoNf IIetlcaI(iЙHi виtl:lати. за заявоlо ItpaцiBrtltlta IIаJlаються о/r(IIоразовtl

\]r)Ill B\Ic)I(ax lllяItIlих ttоlltгiв. Tpr.toBi i cortilr.r1,1ti пi..rIbttt.

- .i]etltlr] рОзмiру'гарифних cTil]]oк i ltocitлoBllx окладiв поtIад встанов,rlсtlих
_lЯВI]ОСl i КОrштiв з вi;lнесенtlяN,{ на Ba.ltoBi вI{трати lIa виробltиrlтво продукlцii'
. .L-lc- lIe зttстосовусться на пiдцприспrствilх. .lIe плас пlicrle заборговаIliсть :з- ,;оt'п.lаl,t{,

, . ,,tlltttall IIалак)'гьсr{ l'apallTii i ttопtпеlIсацiТ при с.rtу)I(бо]]t,lх вi,,1ряt.,i)ltснIlях
..i.l\. перс.lба.lенliх закоIIолаI]ствоNl l1po I]раIlю.

' : itic r 1lаlцiя tiajlac тр},довоNl), I(о,пек,гllв\, МN4КГI кN4чкztчitзltitс]раIlс)
, :tljcTl, lrpo заборгованiсr-ь iз заробiтrrоi' lIIlа,l,и ,I,a ittrшlrx соI(iальIILlх

,-,: .lя ctti.ltbHl,tx :захо]liв tIlодо il ltiKBi;taltil'.
.1Ia ПраLli за роботу в rrалуроrIниЙ час" у свят,ttовi . неробOчi Tat вихiлlIi дrri

' :lt)-1Iзiйttilпt\l розпriрi зг,ij(tltl з lL]tII{l.iN,l ззItоIIо;filвс,гвоN{" якIItо вона IIс
.',:I]J]I\I tIaco]\l вiдпо.tl,ttIttу.

_.,.'ягнсIIнi tIpalliBHиltobl гlсttсiЙttоI,сl tliKy l]иIlJIач\,(]т,ься о;цIIоразовit гроllIова
, 

: ll-,i l -rliся.lного ссl]сдньоI,о заробi,гк1, прztцiвttикir.
_ r,}] пiдпрltсьtстI]а встаl]оlз'lttсlс tlадбавItи та лоIIJIаги /1о IIосatдоl]ltх оlt:tа.,titз
,- . ,: l ltpi-,ttliBHиKiB пiдlприсплства,

- - ]iсt{IIя в ltpatli -- j{() 509/t, rloca,rtoI]OI,() oItJIttl()/:
, Jtlб,lll1]о гзault,,lt-lвоl'робсl,гtl tIa гlсвltttГl T,epпliH Jto l 00%l rrосалового 0li.лд_1\ :
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,]Dо(ЬесiйII} N{aйcTepгlicTb -- llo l00% посаilовоI-о окJ1.1л):
. :loKiB (труловий сr,аж) - до 50% поса/lового окладу:

, ,l вllкористаIlI{я в робогi iнозсмнtlх N,lоts --ло З0% IIосадовоI,о оItJIадуl

ctlixll та вигtахiдливiсть /lo 100% llосадового окладу;
- ,,,я про(lесiй (посал) 

- до 100% посаjIового окладу;
--::]]rI Зoгtl.t ОбслуI'овyвання або збi.lrьtltення обсягу робi,г - до 100ОZ rrосалового

" ,, . 
", 

l t, Itpatli 
- до 1 2%о посадового окJIаду;

:-.r]oTt в гlоIlаднорr,tованlтl:t LJac 
- 

100% tIосадового оклалу;
]: j, l)б()в'язкiв тип,tчасово вiлсут}Iьоt,о ttраtlilзltика --- ло ]00% тарифlrоi с,гавки

. --, ilI)OI,() праltiвtlика;
, ,,,:чi_Ilti i святковi дrli -- до l00% поса.rlоRого oliJtaJly;

, * ' :::]l1ll г]]С) брига]{оrо (брига.,tирr,. tte звi.ltьIlеIIоi\Iу вiд основлlоТ робо,ги)
t,,.,i;tiiIо}оться залL,)IiIIо вiд Ki:tbKocl,i робiтrrикiв у бриr,адi (,lto l0. понад l0.

. встаtlов,цюlоться 1, розrriрi 20. 40 i до (l0 % rари(lноТ ставки. розряд},.
':^;t га.-lrtр1,:

.,, ] IIеIIорNlованиNt робочrtм днеп,l водiяп,l автобусiв до 25 % тарифноТ
, . , , з.l t]laKTlt.tHo BirtltlpaцboBatll.tr:i час.

- - , ,.-liTlt o.'(IloN,Iy пратliвlтику ]\{акс1,1\,{аJILIIиN4и розмiрап,rи ttc обп,tеrкуlотт,ся i

- ' ,,,lяRIliСтю оДержаIIоi економiI за r,арифнип,Iи ставкztпtи i окла:,{ами. якi N,{ог_lи

: -]; ],i \ \lOBI{ HopN,Ial,иBItoi чиссльностi tlрацiвникiв.
., -,',: lI]ТОТРtlIIСпОРтIlих:засобiв (ав,гобуса) вс]аllовлI()€]ться поl,о]lllнна оплата
. l , _la) вi.lпрацьоваttоi кiлькостi годиtt \, звiтно]ч{у пliсяrti. Поголитlttа ОIIЛаТа

iз cIlcl,eN4 почасовоI (lорми огIJiа,ги trpalli iпередба,tас IlарахуваrIня
...: . б i I ttol' п,ltitт,и виходlяL]Ll з I lo годLl н rroi l,ари(lно j' сr,аllки i факти чr roI Ki:tbKoc гi

,:, :i]i\Ill годин за розрахуrlковий гrерiод. Згiдrlо iз ltос.гановilю MlitliMaJlbHt}
. .l i; lIОl-оJIиннопlу розпriрi влtзна.лас,гI)ся ]]Llхо/lr[t{и з розмiру Mittiпla;lbHoT
, ,, ::-l rtiсяllь та середI]ьоплiсячтlоТ нор\lи трIJI]алостi робочсlt-о LIacy за piK Irри

- :"(It)\l} r иlttlri.
-,:..3НIlКИ N4MKII кN4укачiвttаlстранс). баiltttючi отриN,{ilти b.,taтepia.;tt,tty

__::i I Ь .1ирекТору ЗаявY на йогсl iь,t'я про tIаi{аIIIIя MaTepia-rbttol' дсlпоltцоги.- ,.]_::{1{я rtатсрiсt-пьtlих доIlоN,,tог NlаIо,гь працiвltики MMKll KMyKa.liBtlacTpatic)).
-\l]\ TIII{\1 ьlа,герiальниN,I сl-аFIоl]иIIlс\l IIотреб1,1оl,t, Koltl,Till.

rlагсрiа.rьtIу iilопоNlог1, ttpalliBlillttalt ММКII кN,4укачiвпастраtlс> lta свiй
. :- \1c-}jLIle l000 грн. Супlу llоllомоги BiH визttачас саN{ос,гiйlrо. вихс)дячи з

.'Г.1I{ОI]ища та потреб праlliвнитtilз МN4КГI KI\41,Ka.tiBпacTpзtlc)), rIK1.IN,I

-'- ,:_]bIl[l ;llОIlОN,{ОГа НаДаСТЬСЯ У ТаКИХ ВИIlаДКаХ:
, l-,:lгi Iо:l},вil-пьника або батькiв;
- , l;:.:i .to_ttllBiKa (;tруlrtиrrи). ;tiтсй;

-',:c1ll't пllаtliвttика пiдttрис:пtсr,tза Його ttаЙб-пи;It.lllrl ро/{ичаN{. лруlrtиrri

:, , ilt iчнсlt' olIcpauii або ск.llа/lного N,{сJlичного обс t,еrкеIII]я:

: :.i)бII (бi"цьrlrс l 4 дrнiв) заяl]Itика або йоt,tt ;tiтей:
. _::: iIЯ i

, .,l-,rltti lIpatliBItl.tKor,l ltеttсiilrlого tзitty:

,- _1.1СilIIЯi
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В ýrтеIlих випадкаý за рiшенням директора, працiвникам, якi уже отримувztли
шврiапьну,допомогу, мо}куть призначатися додатковi MaTepia,rbHi допомоги.

5.2l Прачiвники пiдприсмства ММКП <Мукачiвпастранс) мають право на отримання
шщ,дrfrавшl J,o посадових окладiв за вислугу pokiB на пiдприсмствi:
- Iппшш{&f l piK - 5 вiдсоткiв посадового окладу;
- шtшшд&l1 роки - 10 вiдсоткiв посадового окладу;
-шIlfiпTrj}L.t -ý poKiB - 15 вiдсоткiв посадового окладу;
- дшh}щfl&I I0 poKiB - 20 вiдсоткiв посадового окладу;
- шшtшшщl 1-i рюкiв - 25 вiдсоткiв посадового окладу,

ШШш-шбавц за вислугу poKiB не виплачусться прашiвникам, якi прийнятi на роботу за
,,щц,йgшrшцтвоrt i тимчасовим працiвникам,

6. УМОВИ РОБОТИ I ОХОРОНА ПРАЦI

_\rrлiнiстрацiя ММКП кМукачiвпастранс> зобов'язусться:

ý.t- Ъбезпечити виконання комплексних заходiв щодо дотримання нормативiв
,ffiшшшlешt- гiгiснi прачi та виробничого середовища, створення безпечних i нешкiдливих
!ilлшшlш ш,plti. пi.f вищення iснуючого рiвня охоро I{ и праui ;

с.!" ПрrовоJити при прийняттi працiвника на роботу i в процесi роботи:
iнстрr,ктаж з охорони праui;
iнстрr,ктаж з безпеки руху;

- без rгiliкоТ втрати працездатностi до 10 днiв FIепрацездатностi - у розмiрi 10 9'о

- у розмiрi 20 %
- у розмiрi

_,,,,.-i заробiтноТ плати, до 20 днill тtегlраIlез.,l{атI{ос,гi

,.liсяtчttсlТ заробiтноТ IIJIати. бiльrпе 30 дrliв непрilцездатнtlстi ].

- _,-,.l] tbol' rtiсяtчItоi заробiтrtоТ l1.1tll t,и.

,,i:iit BTpaтi праrlсзда,l,tlосr,i гtраtlillttикош,t Il,я llоIIоN.{ога пoB1.IllIIa бr,'гlt ]{J

__ ,:. яliа l]I.t:]IIачflс,г},ся iз розрахуrIкч ссредньопцiсячноi зарплати Ilотерпi.tt,г,,
,,_l.,1 1{l1\1 професiйrrоТ праtlездатнос,t,i.

- -:^, i ltраIliвника вiд tlеlцасIIого виI]адку rlа виробництвi з вини власника

рiчноТ середньоТщшlшлiвнlrка виплачуеться одноразова грошовадопомога у розмiрi 1

ýý Прчiвник мас право вiдмовитись вiд дорученоI роботи, якщо створилась
- -1liiя f.-tя L"lого )Itиття ,-tи здоров'я. або розiрвrrгрl трудоllий.,tоt,сltзill _,

_, tl\()PoIli lrраIцi та у]\lови колектл{вriого j]оговору з r{их питзIILl
fil' Гроrtапський контроль за додержанням законодавства про охорону праui

, 
:l ,lй t,о.-tеltтив через обраrrу, tIи\,1 yIIoI}Iloвax(elIy особу труДового ко. IcK., .,

ц,\!,лкачiвпастранс) згiдно з ст.ст. 46,47,48 Закону УкраТни "Про охорону прашi"
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6.7. У разi cмepl,i Друlltини (чоловiка), батькilз. дiтей праlliвника пiдllрисмс,гRа,
:]:,ilТИ ПРацiвгtику однор€tзову грошову допоN4огу у розмiрi l00 % вiд 1-мiсячноI.о

- _ _ ,_]IIього заробiтку працiвника встаIIовJIеного на день випла1и допомоги ,

6.8. l1раuiвниКи ММКП кМукачiвrlастра}rс) маютЬ правО зберiгати власнi ( або ,ri
,.:;1 вони користуються на законних пiltставах ) автомобiлi на.гериторiТ пiлllрисN,Iства,

6,9 Щиреrtтор або уповноважений нипl орган розробrrяс за участrо iHxteHepa з охороIIи- .- . r РеаЛiЗУС KoMIIJIeKcFIi заходи п{одо охорони прашi у вi;tповiлrtостiдо Закону Украi'lrи- ,]\opolly гlрацi". ГIлан :захолiв що-по охороIJи lrpaui вкJIIочасться до колек],llвного
. lr . (Стаття 1б1 iз змiнами. вI{есеIlими згi;itlо з Указом ПВР N 46|7-10 вiд 24.01.83)

".l0. Ilадавати працiвникапl пiдприспlства перева}Itне IIраво на зап,tiщенFIrl вакантних" ::,:\ rtiсць i посад.

". l 1' Iнформу,вати .tлеltiв трудовогО ItоJlекти]]У про наяlвltiсть IIа пiдгtрисп,tствi
-]:;1\ Ilосад.

7, соцIАльI{Е I мЕдI,Iч[tЕ оБслуговуI]АtI[{rI

.\:lriнiстрацiя ММКП кМукачiвпастранс)> зобов'язуеться:

-.1 }'ЗГОДХtУВаТИ з трудовим колект1lвом пilltlрисплства проекти докупtентiв
. ., розпоряд)tень, наказiв). rчо стосуtоться трулових i соцiально-еконоплiчllих
_--- :.,:зltiвникiв;
- : - _:'it наяlзностi копtтiв надавати працiвгtикам за Iх особистою заявоIо MaTepizulbily

, :jЭ прtl,цбання лiкiв при ва)кl(их захворIованнях. а також за необхi;цrостi
,]..laTlt BapToc'Ti проведе]lоТ операцiЙ праtlillttика у розплiрi визначеному

,.l 
_, i:ItprlcMcтBa;

- ] ], .'_.'Ill'CKa]'I'l затримки випJIат KoпltleHcar(it'i праlliвникам. яttсi брали чttас,гь у
.::_::]i'l' rra ЧАСС" та працiвникам, яtti пос,гра}кдаJIи tзнаслi/Iок Чirрнобильськоl'

]i ,-' :.,]Tli jIo ста}кУ роботи, LцО даС правО на шlорiчrtУ вiдпусr,rсу. перiод
] .--\ сТки без збереяtення заробiтttоi trла,ги, яка }Iаласться v випадках.

. l.cl. 25. 2б Закоrлу УкраТни "Про вiдпус-гкиО';
- : -_ Зl]) BaTli працiвниltilз безкошtтовниN{ xtlpllyBaIltIяM. IIитIiо}о l]oJloIo, llосудоNl Iз

. :.,lBt,lIO . LIaCN,{. цукроN,I. засобами гiгiсни та iншип,t.

:]]Jlшш;trЁ д-а ;,знаторiТВ , пансiонатiв , булиНкiв вiдпочинку згiдно плану, а також придбанi
] lеIJ]L-В.'IСIiНЯN,I У ВСТаНОВЛеlIОN{} ПОРЯ;]КV.

,,:r r131gрiх-ltitз" подавати заявки lra ix придбангlя. та виilавати л.пя наIIоI]lIеI{ttя

?*il" Щъriнiстрацiя пiдприсмства гарантус надання працiвникам вirlьного часу лля
, .,1:{ IIIl\ t-lL,t!t,цiI]. отри]\,1аIlIIя п,tejll,t,Tttoi.ilOпoN,loI,I1, вiдвiдуRаIIIIrI держаiвIItlх

* . ..'il}]Я iкt,lТ,цово-побутовrtх ttроблем праtliвtrикiв без здiЙсttенгtя б1,1ь-яких
пз таiюбiтнот плати чи iнших безпiдставних стягнень.

rfг,[нпi JIяльностI тА зоБов,язАння трудового колЕктиву

ilr Щ"ши:нi"-трацiя ММКП кМукачiвпастранс) зобов'язус.гься:
- лTз["|?i.Tlt необхiднi умови лля нормальtjоТ дiяльностi труловоI-о колективу;
* mшrlбe,paitl l тр!,довим активiстам надавати при потребi вiльний час зi збереженням

заробiтку для виконання громадських обов'язкiв в iHTepecax колективу
.]IФ r.-T. ]52 КЗпП Украiни);
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,.:. -I'рудовLll.i 
ко-rIсктив через уповноI]ажену особу зобов'язусться:

- вI,IосиТи I] установлеI{оNIY порядкУ IIоданнЯ про Bi;tlrilly рiшrень ,Ia дiй
-lparliT. якi счпереча,гь Llинному закоriо/Iавстt]y в N,lежах iх копtпе.геttl{iТ;
- rlОСТiЙГlО ПРОВОДитИ оргаrliзатtiйtlч робсl,т1, в коrlективi п{о/(о змillгlеttгlяt- ,,:чо[ i труловотдисциtr.ltiни. гtillBlltI{eIlIlя IIро/r{уктивllос,гi праlti;
- забезгlечуtsаТи контроль за св()сLtасниNlи i tlовtrими виплатаN,{и i{tllIоN,Iоги у
l тI.1j\{часовоIо непраr{ездатrtiстю. по вагiтностi i llологах, :з наголи I{ароджеr{ня
iэ iншl1.1пlи Rипадками вiдповiдно ;io дiю.rих законодав.tих актilз.

\._1. \.trлiгtiстраuiЯ визнаС дiяt.ltьlliстl, на пiдприСплствi угIовIIоважсI{оI.tl IlpeilcTaBI]I.1Ka
" t] колективУ, як предСтавIIика труl{овогО колектиl]у tIo вирitilегiнк-l трудових

-':: заробiтноТ плати, соцiапьних пiльг, та гарантiй rrраrliвниtсiв. та ycix irтших
:,1 \ TI]\ .:1ових вiдltос и ll, I цо стосую,гься шраrliвникiв пiдпрrтемства.

q. кон,гроJIь зл вико[Iл[{IIrIN4 коJIЕк,I,ивtlог,() доI,овору

9.1. Призначити вiдповiдальних
;шrшшп:лiстраrriю ммкп кмукачiвпастранс), в особi директора пiдприсмства Бidзiлi
ОrшсаdРа Волоduмuровчча, та уповнова}кену особу вiд трулового колективу ММКП
,*lМтшачiвпастранс), в особi Мuzалuча Вimалiя олексанDровuча.

9J_ Сторонам, якi гtiдписали цей колективний логовiр шорiчно (не пiзнiше З0 сiчня)
ш!ппmi,ц]пrп,.;rФ з колективоМ аналiзувати стан виконання колективного договору,
Ф!гl]Е\афВ1 вати звiти cTopiH про реалiзаuiю взятих зобов'язань IIа загальних та
liшш]]lJffiт!|вн lt х зборах ММКП к Мукачi впастранс).

ко;шектtлвнltй логовiр вiд адмiнiстрачiт пiдписус директор ммкп
,ш,i[*Ш*шшiвПзстранс) БiDзiлЯ ОлекснdР Волоdu-uuров.лч,, вiл трулоВого колективу -
slшшшt}в,!шена особа трудового колективу ммкп кмукачiвпастранс) Мuzалuч Вiпtсutiй
lrщdршгrJt.

rý. [Ш:trговiр складений у трьох примiрниках, якi знаходяться у кожноТ iз cTopiH та
ШшpLTit{Hi соцiа.тьного захисту населення MicTa Мукачева та мають рiвночiнне

\ 1r rili.tiBпac граI{с))

Бidзiля о,В.
У п о вн о ваrкегr а особа ц}з9 во 1,o ко,lе кl,и l]\,

,__*:"-.-,-.'1. ,|Iulu,ltt,t В.О.
0l .()9.1020 poKr
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{о колективного договору
додАток лъ 1

на 2020-2022 роки

пЕрЕлIк
якиNl IIадасться долаткоI]а оплtlчуваrIа вiдIIуст,ка за

7 капен.царних дttiв з урах"уванням професiй i посад
е-rIектронно-обчислюваних ]\1ашиIIах. до яких напеiltить

-.. .,ll:lцiвttикiв, . ,,] trрацi до
:}е- ýýi працюють на

- :,.,* . _lIIil

з ranpiB - 7 кал. днiв;
- , _ll, _]IIiB;

-]:-'i] 7 ка,п.,,ltliв;
к0_Iони-4кал.днi;

:],i]]]liI\ станцiй - 4 KaTr. днi;
,,l..бi.tl,ttоt' колони - 4 Ka;I. лнi;

,-_:::ч,ilорrIJl,тх засобiв (автобусill) - 4 KаJl. днi;
-_,,1,-,,:{ г\ aBToTpaIiclropTy - 4 кап, дrri;

- - _:-,-1,1iIlpcI)KoI,o Iранспорту 4 кал. лrri;
- -,, ];:гrrьнllк р\ \о}lого складу - 4 кшr. лrri;

, ' :..Tel].

Пqlt*il шрофесiir i посад працiвникiв яким надасться додаткова оплачувана
1-1lrBltй ýaprrкTep праui з урахувrrtrllяпl llрофесiй i посirд lIрацiвllикiв,

llПrтъ на електронно-обчислюваних машинах l до яких належить
коrrп'ютер:

, -:-,,I),

- _ ,^э - 7 ка-ц. днiв;
Ka,lt. /(TtiB;

* a:Ll . _]Hl:

.1bHIlK сj]ужбових прlлrtirцегtь - 4 кап. днi;

у кач iBttacTpaHc) Уповноважена особа трудового колективу

БiDзLця о,В.

01.09.2020року
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{о колективного логовору

tIEPEJIIK
'J 

агаlr ьн pt r'l граф i к роботи працi вгI икi в п iлприсN,Iс.гва.
якi працюю,rь за позмiнIIим r,рафiком,

пасаrtiирсько го транспорту :

,. -. ,\l]гtllrх засобiв (автоб"чсiв) :

mобOт}l згiдно графiку роботи (змiнностi);

., \ 1r,качi вгIастранс) Уповтtоваlttеrtа особа 1.рудового I(ojIeKl и t]y

додАток л} 2
на 2020-2022 роки

БiDзLця о.В.

01 .09.2020 року
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{о колекти в ного договору ""{8#fi 'r-r*;

загальltий графiк роботlл ltраiцitзllltttiв пiдlrрtlс]\Iства,
:xIl\I Вс'ГаtIовЛсно п'яTиденний робочий r,ttitiдcHb з двома lзихiднип,tи

I IolIe_ti;tol; - lIОя-гrIllця

- lt]l rr 08.00 .

шоJенноТроботи 17.00.

- ] til :ro l3.00

С.r-бота та недiля - вихiднiднi .

: ..iH о,В,

}'пtlBtloBarltella особа труi{ового Ko,rleK I t.lвY

Мttесшuч В.о.

01 .09.2020 року
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