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Публiчне акцiонерне това риство
<<Мукачiвська трикотажна

фабрика кМРlЯ>

Joint-Stock Соmрапу
"Mukachevo Knitted-Goods

Factory "MR]YA,
вул. МасарикаТомаша,13 м.Мукачево
Закарпатська обл., yKPAIHA 89600
тел.:(03131) 5-46-99

факс.:(03131) 5_46-66

ел. поlлта: mriуа@ mriya.ut.lt

Masaryk Tomas str.,13 Mukachevo
Transcarpathian region, UKRAINE 8960О

tel.:(03131) 5-46-99, 2-3О-18
fax.:(03131) 5-46-99

e-mai mriуа@ mriya. ut.lt
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Началънику управлiння працi
та соцi€Lпъного захисту населення
Мукачiвсъкоi мiсъкоТ ради
Н.Зотовiй.

Про повiдомну реестрацiю
колективного договору(угоди)
(змiн та доповнень до них)

д дyuw-rrrvrw Jлrиutlzl l 11 uuljrлuмну ресстрацlю колективного Договору
ПублiчнОго акцiонерного товариства"Мукачiвська трикотажна фабрипu ''Mpi"'',
укладеного на 202t-2025 роки.

попереднiй колективний договiр був зареестрований виконавчим koMiTeToM
МукачiвСъкоi Micbкoi ради J\ъ 0з2 вiд 06 травн; 201Ь р.

надаемо згоду на оприлюднення тексту колективного договору на
офiцiйноМу саЙтi MicbKoi ради. (Вiдповiдно дЬ п.7 Порядку повiдомноi реестрацiiг€lлузевш((мiжгаlryзевих) i територiальних Угод, колективних
договорiв,затвердженого Постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд Iз.02.20lзм 115 (в редакцii Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украши вiд21.08.2019 Jю 768).

Щодаток: 1 (один) ру на 26 арк.

Керiвник Рощина T.I.

Просимо зд1lианити повi1домну реестрацiю

примlрник колективного догово

/ /'l
/ ,/l /,САfrr

Голова первинноТ
профспiлковоi органiзацii

Вик,: Шиманська Н.В.
Тел. 0504З241 1 l

..'

Шиманська Н.В.

nnr-"*JЖ,Г"1:lffi;ffir*-*"
Вiддiл оЦен?р БйБня

89600,M.Mvffi,?.



((П p}it Й нято>> |

на конференцtl
тDудового колективу
гiАТ ..МтФ <<Мрiя>>

26 KBITH я 2O2Lp,

ПУБЛIЧНЕ ДКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
<< МУКАЧIВСЬКА ТРИ КОТАЖНА

ФАБрикА,,мрI.я"

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР

НА 2O2L-2O25 р,р,

\

м. Мукачево - 2021 piK



ЗМIСТ :

Поздiл I,rЗагалЬнi положення"...l.........I t...lt....t.. rr..1.1..tt... lI...t

Fозпiл II ,,Виробничо-економiчна дiяльнiсть i розвиток
Роботодавця.r......l..r...t..tI....rt..........l.....tr..l.....r.l...!.t.l....r
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Fовдiл IV ,,Трудовi вiдносуlни, режим працi та
вiдпочИнку".........i.r.!t.....r..l..........l.tr......r.r.f....r..t

Рtоqдiл V ,rУмови i охорона працi r...rr....rr.......r.rrl!.t.....l.tI..r...

hздiл VI ,,Соцiальнi пiльги, гарантii та компенсацii.'..t.l....lll

Fоздiл VII "ГаpaHTi[ дiялbHocTi Профспiлковоi органiзацii''....

hвдiл VIII "Заключнi положеНня "..;1rrrrtr.......tl.r..r...t.r.r....r.r..

flРfiАТКИ :

Е 1 - <<Перелiк доплат та премiЙ до тарифних ставок i посадових
сладiв>>.
р 2- Положення про оплату працi працiвникам на вiдряднiй
crrraTi працi
Е 3- Положення про премiювання для працiвникiв на
шподиннiй оплатi працi
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ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сторони колективного договору i ix повноважень
1.1.1.Цей колективний договiр (далi flоговiр), Уtrёдений мiж
пiдприемством В особi Генерального директора / уповноваженоl'
пiдписати цей Договiр вiд iMeHi Власника з одного боку,(далi
<<роботодавець>>) i виборним органом первиннот профспiлковот
ОРГаНiЗаЦiТ,працiвникiв в особi голови профспiлкового KoMiTeTy , який
представляС iнтереси працiвникiв i мае вiдповiднi повноваження з
iншого боку- (далi профспiлкова сторона), (далi - Сторони).
L.t.2. РОбОТОдаВець пiдтверджу€, що BiH ма€ повноваження, встановлен]
чинним законодавством i Статутом Роботодавця, на проведення
колективних переговорiв i укладання цього flоговору.
1.1.З. Профспiлкова сторона пiдтверджу€, що ма€ повноваження/
встановленi чинним законодавством i Статутом Профспiлковот сторони/
на проведення колективних переговорiв i укладання цього flоговору.
L.L.4. СТОРОни зобов'язуються дотримуватися принципiв соцiального
партнерства : па ритетностi п редста вництва, рiвноправностi cTopiH,
ВЗаеМНОТ вiдпов jдальностi, конструкти вноТ та аргументова ноТ позицiТ з
метою органiзацiТ проведення переговорiв (консультацiй) щодо
УКЛаДаННЯ ffОгОвору, внесення змiн i доповнень до нього, вирiшення Bcix
питань, що е предметом цього flоговору.

1.2. Мета та предмет |]оговору

t.2.L. Роботодавець визна€ профспiлкову сторону повноважним
представником Bcix працiвникiв Роботодавця, як органiзацiю, що будуе
свот взасмини з ним вiдповjдно до чинного законодавства Укратни.
L.2.2. Метою цього flоговору е забезпечення ефективноТ роботи
РОбОТОда Вця, захист трудових, соцiал ьно-економiчних прав, законних
iHTepeciB працiвникiв Роботодавця, пiдтримки гiдного рiвня Тх житгя.
1.2.3. Положення i норми flоговору розробленi на ocHoвi Кодексу законiв
про працю Укратни, Закону Укратни ,, Про колективнi договори та уrоди",
ЗакОнУ УкраТни ,,Про професiйнi спiлки, Тх права та гарантiТ дiяльностi",
iНШих Законодавчих i нормативно правових aKTiB, мiжгалузевоТ угоди мiж
MiHicTepcTвoм економiчного розвитку i торгiвлi УкраТни, Фондом
державного майна Укратни, спiльним представницьким органом
всеукратнських репрезентативних профспiлок машинобудiвного i

оборонно-промислового комплексiв Укратни в особi профспiлок:
п рацiвникiв автомобiльного та сiльськогосподарського
pt а ш и нобудува н ня, п ра цi вн и kiB енергети ки та електротехн iч нот
п ро м исловостi, п ра цiвн и Ki в космiчноТ та за гал ьного
u' а ш и нобудува н ня, п ра цi вн и Ki в л iсових галузей, ма ш и нобудiвн и Ki в та
- э иладобудiвникiв, пра цiвн икiв ма ш инобудува ння та
, эталообробки, п ра цi вн и Ki в радiоелектрон i ки та
'" Э :l и н обудува н ня, п ра цi вн и Ki в суднобудува н ня, п ра цi вн и Kj в текстил ьноТ
-з,:lегкоТ промисловостi (далi-Мiжгалузева угода).
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t.2.4.,Щоговiр е праdЬвим актом, що встановлюе загальнi принципи
регулювання соцiально- трудових вiдносин i пов'язаних з ними
економiчних cтocyHkiB мiж Роботодавцем i його працiвниками на ocHoBi
узгодження вза€мних iHTepeciB CTopiH.

1.З. Сфера дiТ Договору

_1:3.1. ДоговiР поширю€ться на Bcix працiвникiв Роботодавця
Пiдприемства.
1.з.2. Положення ,Щоговору € обов'язковим для CTopiH, якi його
пiдписали.
1.з.з. Протягом TepMiHy дiТ цього.Щоговору жодна iз CTopiH не може в
односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе
зобов'язань.

1.4. Порядок внесения змiн та доповнень до Договору

1.4.1. Змiни та доповнення до цього,Щоговору протягом TepMiHy його дii,
вносятьСя тiлькИ за вза€Мною згодою CTopiH, а також в обов'язковому
порядку у зв'язку iз змjнами в чинному законодавствi.
L.4.2. Сторона, що jнiцjю€ внесення змiн i доповнень до flоговору,
письмово сповiщае iншу Сторону про початок переговорiв (консультацiй)
i направЛяс своТ пропозицiТ, якi розглядаються спiльно в семиденний
TepMiH вiд дня iХнього одержання iншою Стороною.
1.4.з. Перевiрка виконання,Щоговору здiйснюеться представниками
CTopiH за пiдсуМкамИ РокУ, обговорю€ться на загальних засiданнях
роботодавця та Профспiлковот сторони.

1.5, Порядок i строки доведения flоговору до працiвникiв

1.5.1. Сторони цього.Щоговору забезпечують доведення його до вiдома
працiвникiв Роботодавця протягом одного мiсяця пiсля повiдомнот
ре€страцiт у порядку,встановленому чинним законодавством, а також
при прийомi на роботу.

6. Повiдомна ре€страцiя Договору

1.6.1. СторонИ у встанОвленомУ чинниМ законодавством порядку
подають flоговiр на повiдомну ресстрацiю.

роздш II

ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ I РОЗВИТОК
РОБОТОДАВЦЯ

2. 1. Загальнi зобов'язання CTopiH:
2.1.1. Маючи на MeTi picT виробництва та пiдвищення соцiального
захисту працiвникiв Пiдпри€мства, Сторони зобовЪзуються спjльно дiяти

ý
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для досягнення мети цього flоговору,а саме:
-сприяти високоефемивнiй дiяльностi Пiдпри€мства з метою
забезпечення високот дохiдностi цjет дiяльностi для гаранryвання
зайнятостi та отримання сво€часнот компенсацiт за працю;
- удосконалювати управлiння Пiдпри€мством в ycix його ланках,
забезпечувати високий piBeHb рентабельностi, якiсть та
конкурентноздатн icTb п родукцiт та послуг П iдприемства, мiнiмiзовувати
затрати Пiдприемства,

РоботодавецЬ зобов'яЗу€тьсЯ прикласТи Bcix необхiдних зусиль для
забезпечення Пiдприсмства замовленнями на виробництво продукцiТ та
надання послуг, високоефективнот господарськот дiяльностi
Пiдприемства, тоц{о.
2.L.2. Сторони домовилися вживати заходiв щодо усунення передумов
виникнення трудових конфлiктiв, а в разi ix виникнення вирiшувати
шляхом переговорiв.
2.1.З. ,Щомагатися вiд органiв виконавчоТ влади та мiсцевого
самовряДування вирiшення питань, ЩоДо захисту економiчних,
соцiальних прав та iHTepeciB працiвникjв.
2.L.4. Вiдстоювати спiльнi iнтереси в органах законодавчоI, виконавчоТ
влади, мiсцевого самоврядування та громадських органiзацiях
(об'еднаннях).

2.2, Роботодавець зобов'язуеться :

2"2.L. Органiзувати стабiльну роботу пiдприсмства.
2.2.2.3абезпечити належну органiзацiю працi, що дозволя€ кожному
працiвниковi реалiзувати право на високопродуктивну i якiсну працю
вiдповiдно до своеТ спецiальностi та квалiфiкацiТ.
2.2.3. Вчасно i у повному обсязi забезпечувати працiвникiв матерjально-
технiчними ресурсами, необхiдними для виконання трудових завдань,
норм працi, створенню належних умов прачi та одержання
за планованого прибутку.
2,2.4. Створювати i пiдтримувати на робочому мiсцl, в кожному
структурному пiдроздiлi умови прац!, вiдповiдно до нормативно-
правових акriв, а також забезпечувати дотримання вимог законодавства
в частинi прав працiвникiв на охорону працi.
2.2.5. ПРоводити систематичну роботу з технiчного оснащення робочих
мiсць, пiдвищенню технiчного рiвня i впровадженню прогресивних
технологiй.
2.2.6,3абезпеЧити екоНомiчнi права та iнтереси у сферi зайнятостi,
соцiальних гарантiй i пiльг, встановлених працiвникам чинним
законодавством i цим ,Щоговором.
2,2.7. ЗаСтОСовувати систему матерiального та морального заохочення
працiвникiв за високi трудовi досягнення, ефективне управлiння,
п iдви щен ня п родукти BHocTi пра цi,збiл ьшен ня обся гiв продажу п родукцiТ,
РаЦiОнальне i турботливе використання устаткування i матерiальних
pecypciB.

t
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2,2,в- Спiльно з Профспiлковою стороною органiзувати збiр та розглядпропозицiй працiвникiв з питань полiпщення роботи Роботьдавця,
пiдвищення ефективностi працi.
2 -2 -9 . 3абезпеч ити участь уповноваженого п редста вн и ка П рофспiлковоТсторони в нарадах, зборах, засjданнях Роботодавця, завчасно
iнформуВати йогО, ЩоДО дат проВедення i порядку денного таких заходiв.
?-2.L0. БратИ участЬ в органiЗацiТ заходiв, що проводяться
Профспiлковою стороною, ЩоДо питань захисту трудових i соцiально-
економiчних прав працiвникiв, оздоровчот, культурно-масовот i
фiзкул ьтурно-масовоТ роботи.

2,з, Профспiлкова сторона зобов'язу€ться:

2.з.1. Сприяти змiцненню трудовотта технологiчнот дмсциплjни в
колективах структурних пiдроздiлiв.
2.3.2. Своечасно вносити пропозицiТ та брати участь у переговорах з
Роботодавцем по вдосконаленню системи та фор, оппаrЙ працi.
2.3.3. ВноситИ пропозиЦiТ РоботОдавцевj, щодо пiльг i компенсацiй,
встановлених законодавством про працю, iншими нормативними актами i
цим flоговором.
2.з.4. Разом з Роботодавцем домагатися забезпечення безпеки на
робочих мiсцях i полiпшення умов працi.
2.з.5. Проводити роботу з працiвниками Роботодавця з питань
ра цiонал ьного та дба йл и вого ви користа н ня обладна н ня (устаткува н ня ),матерiальних pecypciB, збереження майна Роботодавця.
2.з.6. Запрошувати повноважного представника Роботодавця на
засiдання, що проводяться Профспiлковою стороною при розглядi
питань, що стосуються захисту трудових i соцiально-економiчних прав
працiвникiв.
2.з.7. Разом з Р_оботодавцем розглядати пропозицiт працiвникiв з питань
1о4ilшеНня робоТи РоботОдавця, пiдвищеНня ефективностi роботи.2.3.в. Забезпечити участь повноважного представника Профспiлковот
сторонИ в засiданнях керiвних органiв Роботодавця (виробничi наради,
засjдання i iH.).

2.4. Працiвники Роботодавця зобов'язуються :

2.4.L. Сумлiнно виконувати своТ трУдовi обов'язки, покладенi на них
посадовими iнструкцiями та трудо вими договорами.
2.4,2. Сприяти пiдвищенню ефективностi роботи. Не допускати
погiршення якостi продукцiт, постiйно пiклуватися про
конкурентоспроможнiсть, зростання прибутку, як факторiв, вiд яких
залежать розмiри заробiтноТ плати i розмiри виплат соцiального
характеру.
2.4.3. Забезпечувати правильну експлуатацiю технiчних засобiв,
обладнання (устаткування), iHcTpyMeHTiB, матерiалiв та iншого майна
Роботодавця.
2.4.4.,Щотримуватись трудовоТ i виробничоТ дисци плiни, правил
внррiшн ього трудового розпорядку.
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2,:,5. Утримувати робоЧе мiсце в порядку/ виконувати правила i норми
сх:эOнИ працi, пожежнОТ i еколоГiчноТ безпеки, пiклуватися про особисту
безпеку i здоров'я.
2,4.6, УдосконалюватИ тРУдовi навички, пiдвищувати професiйнi знання
та квалiфiкацiйний piBeHb.
2,4.7. Пiдтримувати сприятливий моральний та психологiчний клiмат
колективi.
2,4,в. Сприяти дiяльностi Роботодавця та iHTepecaM всього трудового
колективу.
2-4.9. Поводитися коректно, гiдно, вiдповjдно до визнаних норм дiлового
спiлкування.
2.4.tО.,ЩотримУватисЬ ЗаконiВ УкраТни ,,Про охорону працi'' , Кодексу
цивiльного захи.сту УкраТни, КЗпП УкраТни, iншиi за*о"ода.чr" aKTiB, що
регулюють професiйну зайнятiсть громадян.
Z.4.L1. Знати i виконувати правила i норми охорони працi, технiки
безпеки, пожежноТ безпеки, виробничоТ caHiTapiT.
2.4.L2. Знати i виконувати положення цього ,Щоговору.

ОПЛАТА ПРАЦI

Сторони домови лuся про наступне:

З.1. У сферi форм i систем оплати працi

з.1.1. 3 урахУванням росту споживчих цiн у регiонах УкраТни
Роботодавець бУде сприяти пiдвищенню доходiв працiвникiв,
використовуючи для цього iндексацiт розмiрiв мiнiмальних державних
соцiальних гарантiй та iнших форм видаткiв працiвникiв у межах власних
коштiв Роботодавця вiдповiдно до чинного законодавства.
3.1.2. Виплачувати винагороду за виконану роботу працiвникам за
затвердженими формами i системами оплати працi, керуючись чинним
законодавством.
3.1.з. Разом iз Профспiлковою cтopoHoto переглядати питання, lло
стосуються оплати працi.
з.1.4. Впроваджувати HoBi або змiнювати дiючi у Роботодавця умови
оплати працi, премiювання, погоджувати Тх з Профспiлковою стороною,
сповiщати про це працiвникiв пiдприемства.

Роботода вець зобовЪзу€ться :

3.2. У сферi тарифнот системи, мiнiмальнот заробiтноi плати

3.2.1. Виходячи з фiнансових можливостей, пiдприемство самостiйно
визначае форми i системи оплати працi, розцiнки, систему вiдрядноТ
оплати, схеми посадових окладjв, умови впровадження i розмiри доплат,
премiй, винагорОд i iнших заохочувальних, компенсацiйних i гарантiйних
виплат з дотриманням норм та гарантiй, передбачених законодавством.
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з,2,2, оплата 
:l:::_1з пlдприсмствi проводиться на ocHoBi вiдрядноiоплати працi, посадоьих окладiв,положень по премiюванню та оплатипрацi по пiдпри€мству.

з.2.з. Фонд оплати працi на пiдприемствj склада€ться з посадовихокладiв згiдно штатного розкладу, вiдрядноI оплати працi-повстановЛениМ розцiнкам/ систеМи премiювання та iнших компенсацiйнихвиплат згiдно нормативних aKTiB встановлених законодавством.Премiювання та додатковi заохочення працiвникам здiйснюютьсявиходячи з фiнансових можливостей пiд'прйемства.
3,2.4. Положення про оплату працi i змiнй до них погоджуються зпрофспiлковим KoMiTeToM до Тх запровuд*u-r"".
з.2.5. оплата працi осiб, Цо ,u мають ДОСВiду роботи у швейномувиробництвi i не виконують норми працi (виробiтку): нЬ перiод в TepMiHдо З - х мiсяцiв провод,иться доплата ,згiдно положення про оплату працiна пiдприсмствi.

з.3 У сферi доплат до тарифних ставок, посадових окладiв iматерiального заохочен ня

з.з. 1. Роботодавець, враховуючи фiнансовi можливостi пiдприемства,передбача€ можливiсть здiйснення доплат до тарифних ставок iпосадових окладiв, згiдно перелiку, встановленого Мiжгалузевою Угодою(Додаток ц9 1) та iнших додаткових доплат, премiЙ, що стимулюютьвиробничий процес.
з, 3, 2, Роботодавець, враховуючи фiнансовi можливостi пiдприемства,передбача€ можливiсть виплати працiвникам пiдприсмства премiт порезультатам фiнансово - господарськоТ дiяльностi за звiтний piK.з,з,з, Доплати за роботу у вечiрнiй i нiчний час встановлюються дляпрацiвникiв за кожну годинy роботи вiд основнот мiсячнот заробiтноiплати в розмiрах :

- 20 О/о за вечiрнiй час ;- 40 О/о зё нiчний ;
з,з,4, На пiдприемствi забезпечена гласнiсть внутрiшнiх положень прооплату працi, у тому числi про премiювання, доплати, заохочувальнiвиплати шляхом видання вiдповiдних ,akajir, оформлення службовихзаписок за поданням керiвникiв структурних пiдроздiпir, згiдно чинногозаконодавства.

3.4. У сферi виплати заробiтноi плати
з,4.1. Працiвникам гарантовано щомiсячне повiдомлення про загальнусуму заробiтнот плати з розшифровкою за видами iT нарахувань j

гqlмань, Суму зарплати, що належить до виплати.
з,4,2, 3дiйснюв ати виплату заробiтноI ппаrи працiвникам у нацiональнiйгрошовiй одиницi, що ма€ законний обiг на територiт Укратни.

з 5,1.

З.5. У сферi гарантiй оплати працi

3аробiтна плата виплачуеться
на мiсяць через промiжок часу,

регулярно в робочi днi не рiдше 2
що не перевищуе 16 календарних



;* l -: -= - З'iШе 7ДНiВ ПiСЛЯ Закjнчення перiодy за який здiйснюетьсявиплата, Строк виплати заробiтнот плати встановити О7 та 22 числокожного мiсяця.
з,5,2, Здiйснювати оплату працi за понаднормовий час, вихiднi,святковi iнеробочi днi в порядку, передбаченому чинним законодавством.З,5,З. Пiдприсмство забезпечуе виплату €диного соцiального внеску/rередбаченого законодавством Укратнй, що € забезпеченнямпрацiвникiв Bcix соцiальних гарантiй.

з.6. У сферi заборгованостi по заробiтнiй платi
з.6.1. У випадку затримки виплати заробiтнот плати надаватиПрофспiлковiй cTopoHi iнформацiю про причини iT затримки.

З.7. Профспiлкова сторона зобовЪзуеться

3.7.L. Здiйснювати контроль за дотриманням Роботодавцем
законодавства, нормативних akTiB з оплати працi i вiдповiдних положеньМiжгалузевоТ угоди.
з.7.2. Представляти й захищати iнтереси працiвникiв пiдприемства всферi оплати працi.
3.7.з. Виявляти i розповсюджувати досвiд iзаохочувати передових,iнiцiативних працiвникiв з метою виховання молодих робiтникiв накращих традицiях колективу.

4.1.трУдовI вIдноСини, РЕжи]"l ]tрАцI тА вIдпочинку
4,7.L.Трудовий договiр може бути розiрваний працjвником, якщо BiHпопередив про це Роботодавця у письмовiй формi в термiни передоаченiзаконодавством
4.t.2.За узгоджеНням мiЖ працiвнИком j РоботодавцеМ трудовиЙДоговiрможе бути розiрваний i до закiнчення TepMiHy попередження .4,1,з Режим працi та вiдпочинку регламенту€ться встановленими попiдприсмству Правилами внутрiшнього .рудъuо.о розпорядку дляпрацiвникiв та законодавчими актами УкраТни.

4.2, Р аботода вець зобов'язу€ться :

4,2.7. Разом з Профспiлковою стороною вносити змiни iдоповнення доправил внутрiшнього трудового розпорядку наказами по пiдпри€мству.4.2,2. Розглядати Bci питання' пов'язанi з jозiрванняМ 
'рудБrr*договорiв за iнiцiативою Роботодавця jз значною змjною структури, атакож скороченням чисельностi або штату працiвникiв за iчЪсrю

П рофспiл ковоТ сторон и.
4,2,з, НадаватИ працiвнИкам робОту вiдпоВiдно lx професiТ i квалiфiкацiТ.4,2,4, Передбачити в штатному розкладi робочi мiсця для iнвалiдiв i на ixпроханнЯ встановЛюватИ неповний робочий день або iиждень.



Пllll,

забезпечити iнвалiдiв належними умовами та оплатою працi/ наданням- _ : -5эчених соцiальних пiльг.
tr _ _: Сприяти забезпеченню дотримання встановленот законодавством-::,,/ тривалостi робочого часу - 40 годин на тиждень, за винятком
] t -:r"r,,X категорiЙ працiвникiв з гнучким графiком роботи.

" Випадках, для виконання невjдкладних, наперед непередбачених
: -i -, зiд негайного виконання яких залежить в подальшому нормальна::5:-а пiдприемства i З причин згiдно ст. 62 КЗпп Украiни/ за згодою-: : эспiЛковогО KoMiTeTY, адмiнiСтрацiя може застосовувати надурочнi::-эти, роботИ В вихjднi та святковi днi. Залучення працiвникiв до-э:урочних робiт оформляеться наказом i оплачусться в подвiйному
роз'iliрi вiдрядних розцiнок, годиннот ставки, або на бажання працiвника,якиЙ пРёЦюваВ У святковиЙ абО неробочиЙ день, йомУ може бутинаданий iнший день вiдпочинку.
4.2.6. Встановлювати тривалiсть денноТ роботи(змiни), перерви длявiдпочинку i харчування ,згiдно з Правилами внутрiшнього трудового
розпоряДку з враХуванняМ специфiКи виробництва, режиму роботиструктуРних пiдроздiлiв з розрахунку нормальноТ тривалостi робочогодня (тижня).
4,2.7. Встановити скорочену тривалiсть робочого часу для категорiй
п ра цiвникiв, визначен их за конодавством Укратни (длi п'рацiвникiв в jkoM
вiд 16 до 1В poKiB - зб годин на тиждень, для осiб вiком'вiд 15 до 16poKiB - 24 години на тиждень.
1,2,в, Погоджувати в установленому порядку з Профспiлковою стороною
будь-якi змiни тривалостi робочого дня (тижня), р"*rrу працi, введення
нових режимiв роботи пiдприемства, окремих пiдроздiлiв для категорiй
або окремих працiвникiв,
1.2,9. За взасмною згодою з працiвниками - встановлювати на Тх
прохання , неповний робочий час (день, тиждень), гнучкий графiк
эоботи на умовах i в порЯДКУ, встановленими законодавством УкраТни.1,2,|0.Вагiтних жiнок, на пiдставi медичного висновку/ переводити на.iегку працю.
1,2, L1 . Вста но вити тривалiсть основноТ щорiчноТ оплачуваноТ вiдпустки
з-lдно чинного законодавства УкраТни.
!,2,|2, Черговiсть надання вiдпусток визнача€ться вiдповiдно до графiка
зiдпусток, затвердженим Роботодавцем i погодженим з Профспlлковою
:-эроноЮ. За бажанняМ працiвника ( родиннi обста вини|'iншi причини)
згодИ адмiнiстРацiТ вiдпУстка може надаватися i в iншi термiни.:,2,IЗ. Працiвникам, якi не досягли 1В-рiчного BiKy, основна вiдпустка

з]-ановЛю€тьсЯ тривалiСтю З1 каленДарниЙ день i може бути
:,,iсристана у будь-який час за Тх бажанням.!.2,L4. ДодаткОВj щорiчНi вiдпусТки за бажанням працiвника можуть
-Э;аватисЯ одночасНо з основною вiдпусткою або окремо вiд неТ.: 2,15. Надавати додаткову оплачувану вiдпустку працiвникам, якi-:э-{юють i мають двох або бiльше дiтей до 15 poKiB, дитину-lнвалiда,
] -"iоким матерям - згiдно чинного законодавства УкраТни: 2,76. НадаватИ працiвникам додатковi вiдпустки у зв'язку з навчанням: -]эядку i на умовах, передбачених чинним законодавством.j ] :7, При можливостi надавати подружжю, яке працю€ на пiдприемствi-: э:] на щорiчну вiдпустку в один перiод.
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- _-"^э|"t, За t'x бажанням, вiдпустки без збере*е"r, заробiтноi' плати:: :/ -,1|,1И обставиНами та з jнших причин на термiн,згiдно чинного

::1 --,--DLlBd,
* : _ - За рахунок власних коштiв пiдприемства надавати додатковi: - -:-, занi вiдпустки працiвникам (без зменшення щорiчноi вiдпустки) у:,,-:-.,аY,

, ':" :ltepTi близьких родичiв(подружжя, батькiв, сестер, братiв, дiтей) -]:-
- -:,, одруженi працiвника - З днi.:.Z,20, ПрацiвНики, якi досяГли пенсjЙного BiKy, можуть продовжитиэ:5эту на пiдприсмствi.
4.2,21. З врахУванняМ точкИ зорУ ПрофспiЛки , РобОтодавцеМ може бутиприйняте рiшення про перенесення робочого дня або дня вiдпочинку наiнший день з метою рацiонального використання робочого часу чивиконання невiдкладних робiт з дотриманням чинного законодавства.

4.3. Профспiлкова сторона зобов'язуеться:

4.3.1. 3абезпечувати дотримання працiвниками трудовоТ i виробничоТ
4илсчиплiни, П ра вил внутр jш н ього трудового розпьрядку для прац jвникiв.
4,з,2. Здiйснювати контроль за дотриманням чинного законодавства зпитань робочого часу i часу вiдпочинку,
4.3.3. У випадках, передбачених законодавством УкраТни, розглядатиписьмовi подання Роботодавця про розiрвання трудових договорiв зпрацiвниками - членами Профспiлковот сторони.
4.3.4. Письмово повiдомляти Роботодавця про прийняте рiшення в
тьохденний TepMiH.
4.3.5. НадаватИ працiвникам безкоштовну правову допогlогу i
консультацjТ за чинним законодавством.

УМОВИ I ОХОРОНА ПРАЦI

з }rетою створенFtя здорових i безпеtlних умов працi на пiдприемствi:

5. 1. Роботодавець зобов'язуеться:

5.1.1. ЗабезпеЧуватИ викона1.1ня заходiв промисловоТ безпеки,
полiпшення умов працi, гiгiсни працi, технiчнот, пожежнот та
екологiчнот безпеки. 3абезпечити сво€часне та в повному обсязi

_ фiнансування витрат на охорону працi вiдповiдно до закснодавства.
5.1.2. ПроводИти багаторiвневий адмiнiстративно - громадськиЙ контроль
!п станом охорони працi на пiдприемствi, забезпечити рiвноправну
уllacтb в ньому ПрофспiлковоТ сторони.
5-1.з. РозроблЯти i забезпечувати виконання комплексних заходiв з
reтоЮ досягнеНня встаНовлениХ нормативiв безпеки, гiгiени працi i
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-":]5ничогО середсiвИща/ пlвИщеннЯ iснуючого рiвня охорони працi,
;;.;?J:u"'" 

виРОбничого травмат измуl прЬфесiйних захворювань i

: :,4,ПрИ укладанНi трудового договору проiнформувати працiвника-:: умоВи працi, наявнiсть на робочому'мiсцi неЬе!пuчrr* i шкiдливих=":обничих факторiв, можливих наслiдкiв жнього впливу на здоров'я, а-э<э>/( йогО права на пiльгИ iкомпеНi;;li;; роботу в таких умовах.5,1,5, Безкоштовно забезпечувати працiвникiв, якi працюють на роботахз ;-.rкiдливими та небезпечними умовами працi, а також роботах-эв'язаних iз забрудненням або n"anb""rn-"r^r, метеорологiчними/1,1овами' спецодягом, спецвзуттям та iншими засоба ми iндивiдуальногозахисту, а також мийними та знешкоджувал ьнимизасобами, згiднозстановлених норм.
5.1.6. За рахунок коштjв пiдприемства здiйснювати проведенняпер iодиЧ н их медИ чн иХ оглядiВ пра цi;; ;й'r,-ru и 

""rr*' "u 
rБ**"* роботах,роботах зi шкiдливими чи небезп"йй*й y-Jorur" працi, а також осiбBiKoM до 21 року.

5,t,7, При свосчасному проходженнi працiвником перiодичногомедичного огляду, зберiгати за ним середнiй зарооiток i' 'встанов 
ленийдля проходження медогляду час.5,1,в, Не допускати до виконання службових обов'язкiв працiвникiв, щоухиляюТься вiД проходЖеннЯ обов'язКоrоiБ'медичного огляду безповажних причин.

5,1,9, Проводити.аналiз стану захворюваностi i випадкiв тимчасовоiнепрацеЗдатностi, вживаТи заходИ Щодо усунення (попередження)п ричин профзахворювань.

;.l'J;;f,:6езпечУвати 
Bci робочi мiсця засобами для надання медичнот

5.1,11. ПроводитИ спiльно з профспiлковим KoMiTeToM вчаснiэсзслiдування i вести облiк не.щасних випадкiв, професiйнихэзхворювань i аварiй на виробництвi.
5, 1,12, Забезпечувати безумовне виконання запропонованих комiсi€ю з:эзслiдування нещасних випадкiв на urрЬОrrцтвi органiзацiйно --ехнiчних заходiв Щодо жнього попередження.5 ] ,1З, Виплачувати пiльги i компенсацiТ за шкiдливi умови працi, якщо-э<i виявленi на пiдприемствi та пiдтверд*"ri документально.: :,14, Не залучати неповнолiтнiх (BiKoM дБ iB poKiB), а також жiнокдо- -;ймання i перемiщення речей, nna.u 

"*йпЪревищу€ встановленi для-,"( граНичнi норми} до важкиХ робiт ,i ,*Йпй вими або небезпечними" ".:зами працi.
] - :5, Не залучатИ неповнолiтнiх до нiчних/ понаднормованих робiт i
: _. - у вихiднi та святковi днi.

' .' U; j".jлil:tlr_:цо 
.з 

гiд нБ в и м ог ч и н н ого за ко н ода вства :- - 
- кодову€ потерпiлим шкоду заподiяну нещасним випадком чи будь-' ", 

. _ i?:]"::?/**.,::т,llлу::u]u прlписiв'. о"оро"и працi;:, : эхуванням фiнансового стану Пiдприем.iuЬ"iu'.uЁЬо*енням з:: ::rlлкоЮ встановЛю€ додаТковi пiлЬги та йrпu".ацiТ понад перелiк: ::,,,iри визначенi законодавством;
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5 2 Працiвники Роботодавця зобов'язуються:

," ,; ;,.-:]- /эети вимоги нормативних aKTIB з охорони
5=.-:i,i, пожежно'i безпеки, правил експлуатацiТ машин,

i|i,j_l ;* : m =, :-э-i},tsання та iнших засобiв виробництва.
i : : ] =:-:::эi,3ати засоби iндивiдуального захисту у випадках,
-=:,-i 

= 
-=-,.х пра вилами технiки безпеки.

: : ] -::хэдити у встановленому порядку i у встановлений TepMiH
-=:= t,--,|,Й i перiодичнi медичнi огляди.
:,2..:. 3часно iнформувати вiдповiдних посадових осiб Роботодавця про
З,'::,,1кнення небезпечних i аварiЙних ситуацiй на робочому мiсцi, дiлянцi,
, стру}сгурному пiдроздiлi. особисто вживати необхiдних заходiв щодо
хrього запобiгання i усунення.
5 2.5.працiвники можуть приступати до роботи виключно за умови-:]зедення необхiдних iнструктажiв з питань технiки безпеки,
- : :-,дпожежноТ та санiтарно-гiгiенiчноТ безпеки.

5.3. Профспiлкова сторона зобов'язу€ться:

5.3.1. 3дiйснювати контроль за дотриманням Роботодавцем
itatконодавства Укратни про охорону працi, створенням безпечних умов
ПРацi, належних виробничих i caHiTapHo -побутових умов, забезпечення
працiвникjв спецодягом i iншими засобами iндивiдуального j

колективного захисту.
5.3.2. Представляти iнтереси працiвникiв при вирiшеннi питань охорони
працi, У Випадках, Встановлених Чинним законодавством, Вносити
Роботода вцевi вiдповiдн i п ропози цiТ.
5.3.3. Iнформувати працiвникiв про Тх права i гарантiТ в сферi охорони
працi, змiнах у законодавствi УкраТни.
5.3.4. Здiйснювати контроль щодо надання пiльг i компенсацiй за
шкiдлlивi i небезпечнi умови працi.
5.З.5. Брати участь в:
5.3.5.1. Розробцi програм, положень, нормативно- правових документiв з
питань охорони працi та технiки безпеки Роботодавця;
5.3.5.2. ОрганiзацiТ навчання фахiвцiв з питань охорони працi та технiки
безпеки;
5.3.5.З. АтестацiТ робочих мiсць, BHeceHHi пропозицiй, щодо полiпшення
унов працi, медичного обслуговування, оздоровлення працiвникiв,
надання Тм вiдповiдних пiльг i компенсацiй.
5.3.5.4 В розслiдуваннi нещасних випадкiв на Пiдприемствi, вносити
пропозицiТ щодо компенсацiй за нещаснi випадки чи професiйнi
iЦ!хворювання, сприяти потерпiлим особам в визначеннi та отриманнi
вказаних компенсацiй, представляти( за необхiдностi) iнтереси

потерпiлих осiб на ycix стадiях розгляду справ про нещаснi випадки,
вносити пропозицiТ щодо додатковоТ допомоги потерпiлому чи членам

f,ого ciM'[.

: - ",'
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6.1.соцIАльнI пIльги, гАрАнтIt тА компЕнсАцIt

flля забезпечен ня соцiал ьноТ стабiл bHocTi трудового
колективу i соцiальноТ захищеностi працiвникiв та членiв TxHix сiмей ,

виходячи з фiнансових можливостей пiдприемства,сторони домовил ИСЬ :

6.1.1. Формувати i розподiляти кошти на охорону здоров'я робiтникiв, на
соцiальнi та культурно-масовi та оздоровчi заходи.
6. 1.2.Утримувати об'екти соцiальноТ сфери:
- фельдшерського пункту ;

- KiMHaT прийому Тжi.
6.1.З.Надавати одноразову грошову допомогу сiм'I або близьким родичаМ
померлого працiвника в розмiрi 50% вiд мiнiмальноТ заробiтноТ плати;
- допомогу працiвникам при cмepTi близьких родичiв (подружжя, батькiв,
сестер,братiв, дiтей) в розмiрi З0% вiд мiнiмальноТ заробiтноТ плати.
6. 1.4. Надавати,при фiнансовiй можливостi,безвiдсоткову довгострокову
позику працiвникам фабрики при дороговартiсному лiкуванню
працiвника або члена його ciM'T .

6.1.5. Забезпечити ра рахунок коштiв пiдприемства /виплату компенсацiТ
тра нспортних витрат(проТзд на роботу) п ра цiвникам пiдп риемства,згiднО
Положення про оплату працi.
6.1.6. 3абезпечити транспортом, за заявкою профспiлковоТ сторони,
спортивнi i культурно-масовi заходи, в яких беруть участь працiвники
пiдприемства.
6,7.7.3дiйснювати за участю профспiлковоТ сторони щомiсячний та
чорiчний аналiз стану тимчасовоТ непрацездатностi на пiдприемСтвi i

причин захворювань. Вживати заходiв щодо зниження захворюванОСтi
працiвникiв , зменшення втрат робочого часу через хвороби.
6,1,В. Видiляти кошти на придбання медикаментiв для надання першоТ
лцедичноi допомоги працiвникам фабрики.
6. 1, 9. 3абезпечити належне утримання, прибирання соцiально-побутових
,iримiщень.

5,1.10.Видiляти кошти, при фiнансовiй можливостi, для проведення
]зяткових Днiв та iнших заходiв.
5. 1, 1 1.Забезпечити Bcix працiвникiв пiдприсмства гарячим харчуваННяМ З

-эстковою оплатою, для чого tломiсяця перераховувати ПрофспiлкОвiй
:-эронi кошти на забезпечення гарячого харчування працiвникiв.
: :,12.Роботодавець може встановлювати TaKi додатковi (не передбаченi
: :.:энодавством УкраТни) гарантiI i пiльги працiвникам пiдпри€МСтВа :

],., "] енса цiя витрат, пов'яза них з користува н ням службовим транспОРТОМ,

,:rur, 
за користування мобiльним зв'язком для службових потреб та

6.2. Профспiлкова сторона зобов'язу€ться:

Контролювати цiльове використання коштiв, спрямованих
i€ptcтBoм на виплату соцiальних пiльг, проведення культурно-
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масових заходiв i доврдити iнформацiю про Тхне використання
працiвникам.
6.2.2. Здiйснювати контроль за роботою та утриманням об'ектiв
соцjальноТ сфери.
6.2.З" Разом з медичною службою проводити аналiз стану хронiчних
захворювань працiвникiв на пiдприсмствi. Щорiчно проводити облiк
працiвникiв, потребуючих курортно-санаторного лiкування, сприяти в
забезпеченнi iX путiвками.
6.2.4. Постiйно здiйснювати контроль за проведенням медичних оглядiв
працюючих.
6.2.5. Представляти iнтереси працiвникiв у складi KoMiciT з соцiального
страхування i здiйснювати контроль за використанням на пiдприемствi
коштiв на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування по
правильному нарахуванню та виплатам матерiального забезпечення i

надання соцiальних послуг застрахованим особам, вiдповjдно до чинного
законодавства.
6.2.6. Оганiзовувати проведення культурно-масових, фiзкультурно-
масових i оздоровчих заходiв для працiвникiв пiдпри€мства та членiв
ixHix сiмей, згiдно кошторису та плану робiт профспiлковоТ органiзацiТ ,
а саме:
- до святкових дат ;
- поздоровлення до ювiлейних дат з дня народження працiвникiв;
- вiдвiдування театральних вистав,концертних заходiв,органiзацiя
поiЭдок на природу тощо для працiвникiв пiдприемства та Тх сiмей;
- забезпечувати участь представникjв пiдприсмства у галузевих та iнших
спартакiадах

гАрАнтIi прАв дIяльносп проФспIлковоi сторони

Роботодавець, працiвники i Профспiлкова сторона будують cBoi взаемини
на принципах соцiального партнерства, спiвробiтництва, поваги до
вза€мних iHTepeciB i вiдповiдно до КонституцiТ УкраТни, КЗпП Украiни, а
також Законом УкраТни ,,Про професiйнi спiлки, Тх права i гарантiТ
дiяльностi".
Роботодавець визна€ Профспiлксву сторону повноважним
представником iHTepeciB Bcix працiвникiв Роботодавця i погоджу€ з нею
накази та iншi локальнi нормативнi акти з питань, що € предметом цього
,Щоговору.

7.1. Профспiлкова сторона зобов'язуеться:

7.L.L. Систематично вести контроль за виконанням умов ,Щоговору,
дотримання Кодексу законiв про працю, iнших законодавчих aKTiB, tло
стосуються оплати працi, соцiально-економiчних питань.
7.L.2. Здiйснювати контроль за дотриманням законодавства про охорону
працi, виконання комплексних заходiв щодо досягнення встановлених
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нормативiв безпеки гцрацi та виробничого середовища, приймати участь унавчаннj та перевiрцi знань з охорони працi.
7.L.3. Проводити роз'яснювально - виховну роботу в трудових
колективах, сприяти працiвникам у реалiзацiТ TxHix прав i гарантiй длявсебi ч ного розвитку особистостi, посii й ного п iдви щ"" r" п рофесiй 

"оrЬ,культурного i освiтнього рiвня.
7.L.4. ознайомлювати член jB трудового колективу з новими
нормативними актами з питань житлового законодавства, соцiального
страхування, пенсjйного забезпечення та надання пiльг трудящим.
7.L.5. Встановити щомiсячнi членськi внески для працюючих членiв
профспiлки - to/o вiд суми доходiв, але не бiльше граничнот суми
заробiтнот плати, з якот вiдповiдно до законiв Укратни справляються
cTpaxoBi внески.
7.L.6.Голова первинноТ профспiлковоТ органiзацiТ е виборною
посадою,працюс на громадських засадах i отримус винагороду,згiдно
кошторисуrзатвердженого п рофсп iл ков и м ком iTeToM.

7 .2. Роботодавець зобов'язу€ться :

7.2.t. Забезпечувати реалiзацiю прав i гарантiй дiяльностi Профспiлковот
сторони, встановлених чинним законодавством.
7.2.2. Забезпечувати ПрофспiлковiЙ cTopoHi можливiсть розмiщення
власноТ iнформаЦiТ в приМjщенняХ пiдприсМства, комп'ютернiй мережi, у
доступних для працiвникiв мiсцях.
7.2.з. Якщо буде потреба, звiльнити вiд основнот роботи на Пiдприсмствi
в робочий час, iз збереженням середнього заробiтку, членiв Профкому
для участi iх у з'iэдах, пленумах, конференцiях, засiданнях Проф*оrу, а
також для участi в роботi виборних органiв, виконання громадських
обов'язкiв i пiдвищення профспiлковот квалiфiкацiт в iHTepecax трудового
колективу.
7.2.4. РоботодавецЬ визна€, що проведення профспiлкових зборiв i
конференцlй У робочиЙ час допУска€тьсЯ за узгодженням CTopiH.
7 .2.5. ЩомiсяЧно переРаховуваТи коштИ профкому на культурно-масову,
фiзкультурно-оздоровчу роботу, роботу та навчання профспiлкових
кадрiв, iнших соцiальних виплат працiвникам у розмiрi 0,5оlо фонду
оплатИ працi, згjднО МiжгалузевоТ угоди.При фiнансовiй можливостi,
можуть бути перерахованj додатковi кошти.
7.2.6. 3берiгати дiючу форму безготiвковоТ оплати i утримувати членськi
внески iз заробiтнот плати членiв профспiлки i перераховувати Тх на
поточниЙ рахунок ПрофспiлковоТ fiорони, протягом З-х банкiвських днiв
пiсля виплати заробiтноТ плати.
7.2.7. Розглядати протягом 7 днiв вимоги j подання ПрофспiлковоТ
сторони, щодО усунення порушеНь законодавства про працю i цього
,Щоговору, невiдкладно вживати вiдповiдних заходjв.
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роздш иII
ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

В.1. Даний колективний Договiр набирас чинностi з дня Його пiдписання
i дiс на протязi 2О21-2025 poKiB до моменту прийняття нового
Колективного договору, або перегляду дiючого.
В.2. Сторони зобов'язуються будувати вiдносини на принципах
спiвробiтництва, поваги, дотримання законодавства та положень цьогО
flоговору.
В.3.Дiючi на пiдприсмствi локальнi нормативно - правовi аt<ти, lло
регламентують трудовi, професiйнi й соцiально-економiчнi вiдносини,
повиннi вiдповiдати положенням цього flоговору.
8.4. Цей Договiр укладений у трьох оригiнальних примiрниках на

украТнськiй MoBi, якi зберiгаються в кожноТ iз CTopiH.
Bci копiТ примiрникiв flоговору мають однакову юридичну силу.

В.о. Генерал ьний ди

26 KBiTH я 20
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,Д,одаток Ne 1

пЕрЕлIк
доплат та премiй до тарифних ставок

i посадових окладiв
Назва доплат та премiй Розмiри доплат та преп,riй

доплАти

За сумiщення професiй (посад)

.Щоплати одному працiвнику
максим€tlrьними розмiрами не

обмежуються i визначаються
наявнiстю одержаноТ eKoHoMii за

тарифними ставками i окладами
сумiщуваних посад працiвникiв

За розширення зони
обслуговування або збiльшенIuI

обсяry робiт

,,Щоплати одному працiвнику
максим€lльними розмiрами не

обмежуються i визначаються

наявнiстю одержаноi eKoHoMii за

тарифними ставками i окладами,

якi могли б виплачувжися за

умови нормативноi чисельностi
працiвникiв

за виконання обов'язкiв
тимчасово вiдсутнього працiвника

Що 50% тарифноТ ставки (окладу,

посадового окладу) вiдсутнъого
працiвника

За робоry у важких i шкiдливих
особливо важких i особливо
шкiдливих умовах працi

За робоry у важких i шкiдливих

умовах працi - 4, 8 та 12 вiдсоткiв,
за роботу в особливо важких i
особливо шкiдливих умовах працi

- вiд 16,20 та24 вiдсоткiв
тарифноi ставки (окладу)

За роботу в нiчний час

з22.00 до б.00 години

40 вiдсоткiв годинноi тарифноi

ставки(посадового окладу) за

кожну годину роботи в цей час

За роботу у вечiрнiй час

з 18 до 22години (при

багатозмiнному режимi роботи)

20 вiдсоткiв годинноi тарифноI

ставки(посадового окладу) за

кожну годину роботи в цей час

18
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прЕмII

Премiя за якiсть

Премiя за якiсть оплачуеться
працiвникам швейного цеху та

вiддiлу якостi ,згiдно положеннlI

про оплату працi.

Премiя за об'см мiсячного
виробництва

Премiя за об'ем мiсячного
виробництва оплачуеться
працiвникам швейного цеху та

вiддiлу якостi ,згiдно положення

про оплату працi.

Премiя за iнтенсивнiсть Премiя за iнтенсивнiсть
оплачусться працiвникам
швейного цеху,згiдно положеннrI

про оплату працi.

Порядок та розмiри премiй працiвникiв регламентованi положеншIм

про оплату працi (додаток J\b 2) та положенням про премiювання

(додаток Nч 3)

Премiя
бригадирам,технологам,слюсарям-

ремонтникам,слюсарям-
електрикам

Премiя
бригадирам,технологам, слю сарям-

ремонтникам,слюсарям-
електрикам оплачусться,згiдно
встановлених показникiв, якi

регламентованi положеншIм про

премiювання (лолаток Jф3).

19
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CTopiHKa 1 По.цо;ження про оплату працi працiвникам на
вiдряднiй оплатi працi

(швачкапr, прасувальницям, контролерам
якостi, пакувальникам ВЛ, закрiйникам,

закрiйникам - розкрiйникам)

Положення про оплату працi
працiвникам на вiдряднiй оплатi працi

Вводиться з 01 сiчня 2021 р.

Додаток Ns 2

1. Мета:
Реry;повання заробiтноi плати працiвникам ПАТ (МТФ <Мрiя>.

2. Мiсце застосування:
,Щана iнструкцiя застосовуеться для нарiIхування заробiтноi плати працiвникаrrл ПАТ
(МТФ <Мрiя> формою i системою оплати працi яких е вiдрядна система оплати працi.

3. Вiдповiдальнi:

Генеральний директор
директор по виробництву
вiддiл персоналу
начальник вiддiлу якостi
виробничий вiддiл
менеджер закрiйноi дiльницi
бригадир вiддiлу логiстики
начальник технiчного вiдДiлу

4. Здiйснення:
1. Щиректор не мае права в односторонtIьому порядку приймати рiшення з питань
оплати працi, що погiршують умови, BcTElEoBпeHi законодttвством, угодttми,
колективним договором.
2.Оплата працiвникzlп{ на вiдряднiй оплатi працi, а саме швачкам, прасральницям,
контролерatп{ якостi - rrроводиться згiдно встановлеЕих технологi.пrих хВиJIИЕ

зап,Iовником та BapTocTi за одну технологiчну хвилину.
3.Оплата працiвникам на вiдряднiй оплатi працi, а саме закрiйникаlrл, закрiйшtкаrл-

розкрiйникам та пакувапьникtlм - проводиться вiд кiлькостi вироблених штУк згiДНО

встаЕовлених розцiнок.

4.1. Премiя за якiсть:
При досягненнi вiдповiдноi якостi виготовленоТ продукцii (згiдно з положенням
вiддiлу якостi) працiвнику кожного мiсяця виплачуеться премiя за якiсть в розмiрi 20%

вiд заробленоi вiдрядпоi суми грошових коштiв за плацовi години мiсяця дjIя

працiвникiв швачок, прасувальЕикiв, та контролерiв якостi. На кiнець мiсяця вiддiл
якостi (начальник вiддiлу якостi) надас вiддiлу персоналу данi, на пiдставi яких
працiвнику нараховуеться премiя за якiсть.

4.2 Премiя за особистч iнтенсивнiсть
4.2.1.Премiя за особисту iнтенсивнiать для працiвникiв швачок, прасувапьникiв, та

контролерiв якостi розраховусться виходячи з заробленоТ загальноi суми грошОВИХ

вiдрядних коштiв.
Премiя за особисту iнтенсивнiсть при виконаннi об'сму виробництва, хвилини/день:

Соляник о.В.
,01l0]l1202|

lЗмiнено: Затвердила:

l

[о,ч""а т.Г
l0lll0tl202l

Складено:
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CTopiHKa 2 iз 3
По.rо:кення про оплату працi праlдiвникам на

вiдряднiй оплатi працi
(швачкаrt, прасувальницям, коцтролерам
якостi, пакувальникам ВЛо закрiйникам,

закрiйникам - розкрiйникам)

' ВЦ 350 ДО З83 хвилини/день виплачуеться працiвнику в розмiрi 10% вiд
заробленоi загальнот мiсячноi вiдрядноi суми грошових койтi" ,ь бurоr*rо
вiдlюблений час мiсяця планових годин .

' ВЦ 384ДО 4З1, хвилини/день виплачуеться працiвнику в розмiрi 20% вiд
заробленоi зага.тrьноi мiсячноi вiдрядноi суми |рошових коштiв за факгишо
вiдробпений час мiсяця планових годин.

' ВiД 4З2 ДО 479 хвилини/день виплачуеться працiвнику в розмiрi 30% вiд
заробленоi мiсячноi загальноi вiдрядноi суми |рошових коштi" .u бчrо"оо
вiдроблений час мiсяця планових годин.

О ВiД 480 i бiЛЬШе хвилини/день виплачуеться працiвнику в розмiрi 45% вц
заробленоi загальноi мiсячноi вiдрядноТ суми грошо"">с uo-TiB за фактитло
вiдроблений час мiсяця планових годин.

Премiя за особисry iнтенсивнiсть виплачуеться при yMoBi виконання норми якостi .

на кiнець мiсяця виробничий вiддiл та вiддiл логiстики Еадас данi щодо iнтенсивностi
кожного робiтника. Працiвникам звiльненим ца протязi мiсяцi премiя Ее оплачуеться.

4.3. Премiя з? ви,конання плану ЗД
4.3.1.ПремiЯ за виконЕtння плану закрiйникам, закрiйникам-розкрiйникалл
виплачуеться в розмiрi 15 yо вi.д заробленоi загальноi вiдрядноi супrи .ройо""* коштiв
за середньомiсячний закрiй не менце 4500 шryк на одного працiвника ( в еквiвалентi
повноТ зайнятостi) при yMoBi якiсного виконання Bcix операцiй дiльницi, згiдно
положення Вя.

4.4. Премiя за викрнання планч ВЛ
4.4.1.премiя за виконання плану пакувirльникапд вiддiлу логiстики виплачусться в
розмiрi l5% вiд заробленот загйноi вiдрядпоi ,у*r,l грошових коштiв за
СеРеДНЬОМiСЯЧНУ УПаКОвку не менше 10000 штук rч од"оiо rrрчцЬ""па ( в еквiвалентi
повноi зайнятостi) згiдно положення ВЯ.

4.7.1.ПроВодитИ доплату до мiнiмальноi заробiтноi плати новоприйнятим швачкап4
швейного цеху на протязi трьох мiсяцiв пропорчiйно вiдпрацьованому часу.
4.72.оплжу працi дJUI новоприйнятих швачок розраховувати так :о встановити оплату працi за перший вiдпрацьований мiсяць в розмiрi:

1800 грн. за фактично вiдроблений час та додатково оппату за пошиту
продукцiю згiдно вiдрядних розцiноко встанОвити ошлату працi за лругий вiдпрацьований мiсяць в розмiрi:
1500 грн. за фактично вiдроблений час та додатково оплату за пошиту
продукцiю згiдно вiдрядних розцiнок .

. встtlЕовити оплату працi за третiй вiдпрацьовапий мiсяць в розмiрi:
1200 грн. за фактично вiдроблений час та додатково оплату за пошиту
продукцiю згiдно вiдрядних розцiнок .

]Змiнено: Заr""рдЙлi: l

]1
Рощина T.I.

9уOlJщl
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Складено: Соляник о.В.
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По.rо;дення про оплату працi працiвникам на

вiлряднiй оплатi працi
(швачкаrl, прасувальницям, контролерам
якостi, пакувальникам ВЛ, закрiйникам,

закрiйникам - розкрiйникам)

5. Тарифнi gгавки вiдрядноi оплати встановлюються згЦно внутрiшнiх наказiв.

б. Втановгти слiдуючi доплати за квалiфiкацiю швачок :

7. Компенсацiя транспортпих витрат проводиться робiтникЕlм - вiдрядникам та робiтника
- погодинникам ( бригадир , техЕолог на бригадi , слюсар- ремонтник на бригадi , слюсар-
електрик, вантажник З.Щ, лiфтер , ст.комiрник, прибиральник , двiрник) за фактично
вiлроблений час : сiльська мiсцевiсть - 280 грн., MicTo та ближнi села - 170 грн.

8. За додатковi роботи оплата проводиться згhно подацих службових записок або
наказiв.

При звiльненнi працiвника на протязi мiсяця жодна премiя не виплачусться.

Складено: lСоляникО.В.

м Категорiя Розмiр доп.цати
Гпн/мiс.

l Вiдпрацювавши не менше нiж з 3 рiзними швейними l\{ашинаN,и на
протязi мiсяця не менше 5 робочих днiв

350,00

z Вiдпрацювавши не менше нiж з 3 рiзними швейними машинами на
протязi мiсяця не менше 10 робочих днiв

700,00

i01|0\ц92!
[Зйir.rа i .I. -I l 10ll0lп02l : р2
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CTopiHKa 1 з 2 ПоложЬння про премiювання
Щля працiвникiв на погодиннiй оплатi працi

ПАТ Мукачiвська трикотажна фабрика <<Мрiя>

Щодаток JФ 3
Положення про премiювання

Вводиться з 01.01 .2021р.

Премiальна система застосовусться враховуючi фiнансовi результати пiдприемства та
позитивний грошовий баланс.

l. Встановити премiю бригадирам швейного цеху згiдно додатку до положеннrI про
премiювання бригадирiв (Щодаток Nч1 ).

2. Встановити премiю технологам виробничого вiддiлу на бригадах та закрiйнiй
дiльницi згiдно додатку до положення про премiювання технологiв (Щодаток JФ2 ).

]. Встановити премiю слюсарям-ремонтникам технiчного вiддiлу та слюсарю-
електрику згiдно додатку до положення про премiювання слюсарiв ремонтникiв
(!одаток Jф3).

., Встановити щомiсячну премiю для Bcix працiвникiв на погодиннiй оплатi праrri
( робочi , спецiалiсти , керiвники, генер€шьний директор) на постiйнiй ocHoBi за

,актично вiдроблений час по фiнансовiй можливостi , по пiдсумкам виконання
.tробничого плану по окремому нак€ву при yMoBi виконання показникiв :

4.1.B розмiрi 15% вiд посадового окладу при виконаннi двох показникiв одночасно
о Високапродуктивнiсть

Об'ем швейного виробництва (*".) за мiсяць > :середньо спискову кiлькiсть
швачок в еквiвалентi повноi зайнятостi (згiдно розрахунку ) х Кiлькiсть

робочих днiв звiтного кварталу х 480 х 0,8
о Висока якiсть:

Якiсна робота пiдприсмства - доля дефекта в реалiзованiй продукцii не
бiльше 7 О/о згiдно оцiнки якостi .Iнформацiю надае начальник ВЯ.

За розширення зони обслуговування, збiльшення обсягу робiт, виконання
f,одаткових робiт, за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника
здiйснювати доплати згiдно слryжбових записок
структурних пiдроздiлiв.

l При звiльненнi працiвника на протязi мiсяця жодна премiя не

Jша"уеrr.r.

ffi

за поданням керiвникiв

23
Рощина T.I.
01l01l202l

Затвердила:



сt.i

сt,i

9

z
а.

-
;a

aл

tt

{)

r<

нОн
йm
>. !Ё
,Ес

naE
ь4о

б.}
св с)

(J
Ф

)s
s
б
Ф
о
л
J

Ф

]о
|(')l>
lEtlб
Е
о
о
о
Ф

Ео
б
о

,s
Е
tr()
л
t)
Фохбаб
Е

а
о.

=Фо
о.
ss
л
сб
=Sо

о

Фу
iL-

i{Eý9ýiл iДj l-!
;yi i; aFёАо
ý1 tr,Е..)Ьд

Rie

ýнЕ{!ц
iл Lj l*
Ёj хксdч()
\J lл,!-хФ>
I_{ о

а
с)

аь
(-)

lllзЕ-t-
,Е'= н Ё н

;=+i ý Ё ЁБхS Е Е Ё
Эй= .= .Е .Е
EFI!! \../v\J

ý 
l l .,t .,= .,=

КSs;=Б Б В;ааЕfr Ё ЁgRý ЁS, s, s,
:RRo I l l

SSS* l l r

якRR

а
д
q

а

о
Еý
а

1Оё\
tf)
cj

о\
l/^)(*i \О \О \оо\ о\lll

!-{ сч гп.о, .о! _ol1ZzцццrH .Ё .l
|Tl н ь{**

.Ё !d rЁ

ьъ

(dg

tх hE
Fl lfr LЧH(ЁE .г.
*!бJЕЁ ijБх ý хуч!l;|тriл!.,l tr r.l l*l ;trбх9ýЕцЁ

нRý
Ф н фtъ Ё 9ýЕF,ýgЕ
J Е Ё= Ё.Е

Е(я StФь ^ .-.:N
=.- 

аY

ЁЕе;ýgннЕЁцсatsiiлЦ Е hH Е Е Э.gэ

I аЁ$Е Е *дЁ

Gq.
ц
.g

ýо
о
юб9
>еоь=
e!*'
;=0ЕtrФоо_л
-о
=q8Еo-F._оgа
Е,-
.gБJoб=cLoЕ{
91
S:\mI
.g] ,
ЕоаФ
ЕяФх
Е9
ФЁ
ооФtrоФ!a pl

Ё9oi!
lобоо-*Ц

c,.i

c.l

со

2ц

Пii,

г-t
св
Ёi

|{
од.

з
Ф

tЁi

.цt

la
fс)iE<
);
:й
]

l



?

х
:

-

U

Е

о
,g
щ

;
д

Ф
цо
л
Ф
Е
Ф
о
Е
(ý
{n

оFýцоц
ýо
о
|о
Ф

s
lл(\
;=

=Ф

ц
.+
Ео
о
а.

б

д
Ф
J
Фо
L
Ф

Ф
с.),а
ц
д
Ф
Ф
(')
ФЕ
Ф
о
Ф
о
Ф
ц
Фо
loо

о
л{

-
сt
Ф
о
д

F
Фа
б
f.]

\t
q

д
Ф

щ

Ф
о

.g
щ

о
л
Ф

охб
]б
]

iýio
]ю
ji=
l=
Ф

ia.
L

cL,Е
Ф
оо
)S
S
л
Ф

=

.=
iчаýаvа
Цlц*
mцlЕ

.+
*anT
Е.- Б
доАлU
ýь<!

;
с.]

c..1

L

Ё*5
'vi 

bL ЕЁtео
Е ЁЕ

l-i о
F

.о а\ л\ л\
o\!I(пli
Njl

l!|

l

lлн
цL

а.
ý1

rп

--

z

Ll
ts
о
х
(.}
Fr

д
о.

..ý
бF
Lt

(J la)л=
ц--L *

lл

с)
ц
(,

vYý-ý
bl,J
-,>,z

l>'iчlý
lbi
lýalo
Io
IEI()lEllф

ldlH
с)
ц
KL

д

д
с)

д {

д

aa

lo.
lz
lё
lo.
Ilý

,лд
сý
а
о

z
rO
6\
\п
бl

0.)

ХФ

= .9., Б 
=a= Еб :F 9 aJФЕ 8ч ;i^>

=;' а)Ч ;=ýЗоо.ý
9 

= о = = ýý| s. Е Е v-э=-;aiё= Е=-5оЕ Stо Е Х * т,= Е ý g 
= 

ЭýЕ,3тi=igэчэ9tЁ
> ,ё-= Б ý 

= 
Е ЁБ i i Ч 9

ф

о
ý{

д
cd

(у)

сd

Е}ч,=
,ЦЕh к ýY о.э - аЁ=Е Е .5€9Ei а ,=о.= б cL оо-ф l. Е :Е
rгt.* ý ] )ýЁ.,ý Е ЕLл .х

м л l_!сl *

Ё Б i = ЕЕ *gЁ.fiЕýs Ё*к tr.* ц* G frЗ

IЁ
lа
Io
lE|х+

63

о
!(
д
Ф

оо

с.ý

;
c^I

c-.I

пr{-
KlJ

Ё;
t< сdkEФýо-ч
Ёо-д
t-^о

а-ОDt
!

nY
14{

Е_
'r-:

3Ео
Ё

Jll

еaJ

Ёо

ь
-{
I

lr
н:l
\э

Еl
д
ll2
tr
F

х
ё)
э

1о rO ro
о\ о\ 6\lIllllIll

-ii,

a



,-
э_

зL

ýgK_
мкlфU9о\J L-L'Ёi, зАЦrа

ЁЕýо5lEEEE]
iYi ,i к
ý ь,g<лха,Y v

о\1о 1оо\ о\
I

I

ll

6}
\п

-

о

-
о

U

];J]r

l\o

lБ
I cf)

lH
б)q

b-t

*

2а

.l

с\l]
лlgl
c!l

а.
F

^ а.)
9-

о -t-Ki
ц{ 1)

aJ 6)

l1ьлcn:чц

i;
ц

ýs
€
q

-aц
tr
.g

оI

:!Е
лt
jo
lfl)

_] >l{
lб
ll
lololLlo
|Ф
lФlolt|бjF
l(J
i>lц
lr0
llв
lч
j0,
l>
lt0
1оlx
l.E
lcLlб
lE
Islo
lсп

l=
lФlо-ltr
lIo-
l=
lг)lоq
,Ss
л
б
Е
о
ý
=

ýо
о
Еэs9
l.):г
E>r:- о.

=htItri)
О.tr,=Б

iЕ.-о
Ерs.:
.gt
fiЕ
tr,З
оФэ-!>\

,аа

Ек*(E(J
0л>FaаФбЕl.EЕФо9
ýg
{U, хlEo
яЕ
яýуц

ц^,

д
Ф
р,

д
>lU

f-l
ctl
сt.i

ьv:l*
tа4l
Ф
F
а
t

t)Ео
EgJ

:rLF
lЁь
Ё,Ёа.ý
lý
Ер
ЕБ
=Е9.а
ЁtFrx.-l {J\Jt

со

о

2>rОг

да

ýýа
Ефý Ь

h'8 s h €; RЕ,Ё s
iЕо:хFiц)
н lл " .--t

ýЕ.зц ;
Ё Ё,Ё Е аý ,л'Б iE trЦ,_ Е л.-:а

НUц!Еý g Е.Е gý
(\ ц tr Е ц*

R€

I

ý(

Ф


