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колЕктивниЙ договrр
зАгАльш положtЕння.

i,-о--tективний договiр /далi Щогов.iр/ укладено вiдповiдно до Закону УкраТни
П:,, ко.lективнi договори i угоди" мiж Ёласником або уповноваженим ним

.,l,, ;::o\l у особi7лиректЬра/, ItocTb Володимира I\4ихайловича

. \ ]l,_rзноважениЙ предстаЪляти iнтереси власнЙка /власникiв пiдприемства/ з
_,_.---'i сторони та представником Ьuд" трулового колективу Щербей Е.В., яка
. -..r::lO.BaЖeHa ПреДсТLВЛЯТИ }нТересИ наиМанИх ПраЦlВНикlВ ПlДПрисМсТВа -
) _.:'.:О1 СТОРОНИ /ДаЛl LТОРОНИ/. ЦеИ ДОГОВlР УКЛаДеНО З МеТОЮ РеГУЛЮВаFIНЯ
з.:: _,НllчЧХ] ТрУДоРц{ l соцlаЛЬно-екоНоМlLIНих вlдносин та узгодженt{я_lljтересlв
з..,1.:i}lка /власникiв/ i працiвникiв пiдприсмства. Сторони визнають цей дlоговiр
:a,:],,1.]т1.1вно-правовим актом. l зооов язуються виконувати встановленl в ньому
, :':_' : ;I. \'\.1ОВИ l ДОМОВЛеНОСТl.
,t..,:Ha iз cTopiH не може R_односторонньому порядку приймати рiшlення, що

-,:....lють чи вiдмiняють зобов'язання, нормрrчи полоiкеЁня цьоJо договору.ltt]]_-,зiр укладено на 3 роry набирас чиннЬстi з дця пiдписання його сторо^н-ами i
. , . \] \ к,lалання нового або п9ре,гляду цього договору, Змiни,.та 4,оповЁення до
..э,, ., ]оговору_вносяться в обов'язковому порядку.уЪв'язку зi змrнами чинного
..::,..::о_]8вства, ГенеральноТ, [-алузевоТ,РеЁiонd+ьуgТ угод з пи.тань, шо 9
",:]е _\1етом колективного договору,.а також за lнlцlативи однlсt tз _cToptH. l_{tя
*br_r, tr Догов9ру поширюеться на bcix прачiвникiв пiдп.рием9Iва. Окрёмi
]!' .i.+.еНН.1ЛОLО_ВОРУ ЧО-_YРРЮlЬ9Я fiа. ПенсlОНеРlВ Та 1нВаЛlдlв пваЦl
l]___:]lI€McTBa, tJласник ознайомлюе yclХ працюючих, а також щоЙно приЙнятих
,l: :llприСмство працiвникiв з колективним договором. Стgэони прЬтягом.l0
--]Г:.Е illСЛЯ П1lIПИСаННЯ ЦЬОГО КОЛеКТИВНОГО ЛОГОВОРУ ПОДаЮТЬ ИОГО На РеССТРаЦlЮ
..rl Б._iI]овlдного мiсцевого органу державноТ виконавчоТ влади.

ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМ IЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ
Сторони домовилися:

I.1. Визначення основних напрямкiв, планування виробництва, органiзацiя

, осПоДарськоТ економiчноТ, фiнансовоТ дiяльностi, управлiння пiдприсмством

з:iЙснюсться власником або уповноваженим ним органом згiдно iз Статутом

пiдприсмства.

Сторона власника зобов'язуеться:
_ l,1. Вiдповiдно до мiсячних. виробничих планiв сво€часно та у повllому обсязi

заоезпечити працlвникlв матерlальцо-технlчними ресурсами, неоОхlдними для
вIlк()нан}Iя трууових завдань, йорм прачi та створення Ъ-аrrежних умов пparri.

l.j. rозрооити за участю гIредставLIика ради трудового колективу,га
запI)овадити системуматерlального и, морального заохочення працюючих
зit tllдвиLIlеrrня продуктивностl_ працl, якостl продукц1l рацlон€LIIьtlого
та оlцадливого використання обладнання матерГальних та виробничих pecypciB.

Трудовий колектцв зобов'язусться:

_ l.З. Прово4ити р.оботу з формування свiдомостi найманих працiвникiв щодо
зосрежеt]ня маина, пlдприсмства, ощадливого використання вироЬничих pecypclB
TIl \li.lтерlал ьних цlнt{остеи.

1.4. 
'Слрия,ги змiцненню вир.обничоТ та трудовоТ дисциплiни у трудових

ко-lекти_в_ах, виробничих пiдроздiлiв.
i.5. Утримуватись вiд орiанiзацiТ страйкiв за умови виконання стороною

вJIасника зоOов язань та положень договору, а також пlд час проведення 
.попередrliх переговорiв та примирних пРбчелур щодо врегуliювання спiрних

1.6. Запобiгати виникненню колективних i iндивiдуальних
/{олtагатися вирirпення Bcix розбiжностей шIляхом переговорiв

*1-

трудових спорlв.
1 консультацlи,



- : , :::Il\ цроцqJ} р. шО проliо{,лr:lrlll1с-] 
I_р_о]ягом двох тижню з дня звернення- : . ._1пНя 1ншоl сторони. Ipr:o"i спори вйрiшувати згiдйi-чrнним

_: - * _,1ВсТВо\1.- ,;ворити /обрати новий склад/ KoMiciT по трудових спорах згiдно з

_: Проаналiзувати стан забезпечення пiдприсмства працюючими' -" ' :НО 
'Ч.лУЧ'_QiТЗЧ:Т 

З УРаХУРаНням прогнозованих /планових/ обсягiв
_:,1 ], .,:ilI_ITB3. 

ч9р-у-_прзц.та норматиЬiв чисельностi.: 
_,_ЦЧ_g,".О LИ'ГИ 

- ВИВiЛЬНен:tя_лIр?дlвникiв лЙше пiсля використання Bcix'l_' : --.,зостей забезпечення Тх зайнятостi на пiлЪрйЪйiвi.'^"'^"

роздrл пI
трудоВr вIдносини,, рЕжим прАцr тА вIдпочинку
Сторона власника зQбов'язу.етьс.я :

-' ' Встанови'i]РIд9:1У ро-rп9ряЦок' Чт По-:9]Г'кУ i закiнченнЯ роботи, ПорЯДок:,,[.,_-,",, з\llнамИ, перервИ у роботi згiднО з Правилами внутрiшнього трудового:a,r: _ эя_]к\.
-i : 3 rl i йю вати чи.запровад}кув€l1.r9_рI4 !9тчм роботи. на пiдприсмствi уB;t:c ],.j;tчих пiдроздiлах, для окремих працiЁникrв лише пlсля узгодження зпэе__ : lавником ради трудового kолектиЬу' 

-: -:, ЗабеЗПеЧИТИ ДiСiТРИМання встанбвленоi законодавством ноDми
; i1l|* ocTi робо_чого часу - не бiльшJiiiИ^iБi"п на тийiJн;. fiЁ" l.'#ЁЪ.оженнi-i l.,,,":кового oQli5v робочого часу на деяких ;Йа; Йбц# по.од*."ням з

, :*, -,,,lвниооr,РТY. 
-1IqI{9вого колективу, тривалlсть робочого часу за

:]!l':'',:n|111 п9RiЬл /мiсjrць, пварrал/- u7fuпБ"пювати Ь межах нормативуK;.j-- .1РНИХ ГОДИН.

_л: . ,Р, разiзЙеншену_1 1чр9б_тlцра, обсягiв надання послуг, реалiзацiТ_].: {цll запровq|ут\на пiдприсмствi норми тривалосriроdо.idго чаСli- 4 год.iij, ,r':lb Та тривалlсть робочогсj тижIIя - 20'год, зЪ погоджённям з представником
Гr_]1l . Р} _]ОВОГО КОЛеКТИВУ.

_] _t, Надаватиggрlтi 
рi4пу.9т5у прачiвникам згiдно з графiком вiдпусток.t] П'', O_]/KeHHi з представникой,р-аtl фJ4оuо.о колективу графrк вlдпусток наIlr.) [цr::нlrй piK затвЬрлити.у TepMlH до l5сtчня .

-l О бСТаНОВИЧЧlЦ_Ч_ЧУ o.T9.P:I.9iДLy_._rкy тривалiстю 24 календарних днiв._]. 
-. Надавати додатковi-оплачуванi вiДпус.iки у випадках:

- lrpoBo:iB на рiйськову сJIужбу /6аliкiй7тд'"i;;
-o.rp} /hення З днi;
-c\.leгrтl поIружжя або близьких родичiв З днiв:-/\lнкэ\I, дlти яких навчаютьсяу 1-З класах - l Ъересня .

Трудовий колqкIив зобов'язусться:

л л ] _1 
] , Брати УЧасТЬ у розробцi.та здiйсНЮВаТИ конТроЛЬ За ДоДерЖанНЯМО С i l О В Н 1,1 Х П оло жel I'b 

: Рlф -- 
g_ivrqi Й-"Б{ч iЬ!Ъо u о.о poj п оряд ку.. j, i ], Разом з роботодuчч..Y ^lчqiчуgатй'питання роОочого часу l часуВlJПОЧllНКУ, ПОГО2ТтIр1lllрlф]пr змiЬно-стi та надання вlдцустки запровадженняпtдс} \Iова]]ого оОлtку робоЧоfо часу тощо.

.l-|f 7г"о..оJJi{'_1"j}:,:Y:,ул'ýзч11_9лрадитрудовогоколективу
lу."jlзу*:зт,:Y-тд,::Iо,:i*у_фlз"-i;;iiiiiйф;iЁ#;;;й.чI";;;ЪленнятаЗапроВаДЖеннЯ 

L'.-_T]::p -_9.9гру_т:::зту:_rор, 
"riliЬ'оТr*fЪ;Ёiъd;ffi;fi;ffi,нор\IатиВlв чиселЬностi, якi - -вiдповiДали 

б досягнчтомч пlвнtо теYнI,.иI"чf#jl.":r:т:}9i.дl, jIд..._:зчч,g."аблЪЪй;;й;йi;luiй''d.'"",ii'ЙтехнологiТ, органiзацiТ в иробн ичБ;l-Й;цТ.

-)-

,

J



: - ЗапрОвацТ::11 1цну та,::ч9уц норм лрацi проводити погодженням
1 ;ý,;,, j#;#i:ЪffffiРУЛОЁОГО КОлЪктиву, заБчасriо, погiерейвши працiвникiв

], lffi : ##rriтзЁ #"*"*""# : г I:: 1{.ý:А9р I1у_,зц i о пл ати пр ац i, п о с и л е н ня., зростаннl
: ]р:aIIти рнЪстi пра u i . З;бЪ;fi ;; ити дотриru" 

"#iilij,i ЬНnl?I1 
-ПР3Ц 

l, ДерЖаън и х га ра HTi й,,i"Бй- Ё"ЁБ"', 
" " "т Гя п,,.i 

в cl]Ba, о n,A.#'np,1."', *rilHfiil'i ;ffi#Йй, норм Генералiноi;^ iЙЙ."оТ,

ровоцити доплати i нr rРL'бLJЛИrИ ЛOtlJlаТИ l НаДОаВКИ л,о тар_чфних ставок i посадових. 

J,1 ".JIн : : : i ::л"Д:: у / : :: 
а д/, р о з di 

" 
й й; ЪЪ; и о о с л у го в у в а н ня .j _i Вtrплачувати заробiтну плату двiчi 

"" 
,i."ur,;;;;'i;;;;"#ifioO;rny

.. .f,l], . tj числа наступного мiсяця.: г, З_liйtснювати 
9т_{1]У "рф:iл:,11ч?ry роботУ працiвниками пiдприемст.ва],1 l;"-.i:",rlr_формами i систёмаЙи оплати працl:

, _. ;\т_.9ва. почасово-прем iал ьна;
UП-lаЧvВаТИ робо'гv' погоДинних робiтн15!9 та..9лужбовцi в при BиKo.taHHi:сr1 : ::зноr, пЬалiфiпiйi;d йЬБй^;;,i 6fi;;lФIкацll.

-i : З:iйснкlваiй-кйБойза дотриманням на пi4приемствi законодавстваl :l'il-,) ОПЛаТИ ПРаЦi, СВОСЧаСн9,y.::уlrоо ,iро6"i;;аi;i;r;Ё'fiр"д.ruвляти il.]\l:l__jlll irrтересЙ прачiвникiБ пiлпрrсмства з Ё"тань оплати працt.

умови тАЪ&Зd$ёfiо.*оц,

-{, . . ЗабезпечиТи ВиконаннЯ коМПЛекснИх. ЗаХодiв 
- щодо лосЯГНеннЯв.тз,. з.lених нормативiв безпеки, iiiiJнй';Ъ;i , з }чрооничого середовища._llэ,: -,IIFlя iснуrочого рiвiЙ 

"":л"ч:ilч,.lрr11: 
запобii.ання випадкам виробничого; L]; ь,.: -: гll зм v. професiй нйм зах ворlЬваннrй i aua!i;;.' -' 

l Гrл ,'lll
: :' ВиЁонати зtходИ Щодо пiдготовки примlЩень струКтурних лiдроздiлiв

5 
i,l :' ; :' rr 

9_1.?1 до р"б"i;' ; ЪЁfr'п lБi Й ;;I;;;' [.р, о, у терм l 
" оо gЪl}Тl iДРОЗД iл i в

i Ё}] 
: : Ё##i'N.ч;f,ъ" н н##"ъ;о.,f# ; iтs* r#т; Jp ;;i й; # !. *, * у в йр о б н и ч и х

_-5.З. ПРОВодити атест"ЦЙ'ЁЬао"].|"'frЁцu_зq 
умовами працi, згiдно зi1() li^tl'l IeHИM За УЧаСТЮ ПРОфСlilIdЙЪi;ЁоiпЙ .рабiком i" !u i, р.rупrrатамиB'rK l l э -: г l t захоД i r^g,9a9 

1 ч kпаiй1ll 
1.yy.9u йiй.i i,,u, еди ч н.ого обслуговуван ня,оЗ-]оLlс)В'lенНя працiвникiв.Ъа наДанйя iм вiдпiЁrдних пiльг i комгtенсацiй.ПроЁtl:llти перi'одйч"";;.iй;'з нормативнимй адтчу{и, експертизу технiчногос]ан\ ооладнання, механiзмiв, спорул, щ9ло tx безпечног'о використання._i -:. Безплатно т!:r*;r"uЪ" прu',iir"ЙЁr*l працююц на робсiтах зiШýl-]-']lВИМИ Та rJебеЗПеЧНИЙИ 

"УУ:_ЗУl;рЙ';також на роботах, пов,язаних iззаор\ _lненням або здiйснюванйх у неспрйятливих температурних умовах,
; IJ;AII#.{S,Y; 

й } ЪЪТ#ff# 
Та i Н Ш И"М Й riёЪ ОЬ,,, Й 

^ 

i"д 
" 

u i ду а,i ь н б io- з ах и с ту з аj,-i, КОМПеНСУВ?JИ-ПРОr:::,y, JдцЦ, u"rр_ту,,дfацiвника, пiдтвердх<еtIi.IoK_\ \:ell гаJIьltо /касоЪий або товарний-БЙ/..на.прилбdння спецодягу га lIIшихJ,]cL)t)]B lн/tивI/lуального.захисту. hn*o unu.riiiln несвосчасного .JаоезпеченняB-lact{;1Kor\{ пратliвника BiH був iйуйБi"И;Й;'fduти ix за власнi кошти.5.6. Забез,1,::Iрт1 з; .ра,уу91 Iрштiг йffi;lioffi; у;риманFIяпобr lових ппимiщеirь вiдповiдrо,до са.нlтарних норм I правил гlгlени,5,- Забе,п,тJрзI?- 
"ъ;цi;;i,п,:^.jý працюють на роботах зi шкiдливими.\ \l о B.t \1 и п рац i. i,тду 

:.iдtзл ь-Й-Й Й и засобай и зах исту
_;, S Забез печ ити на п iдпри.r.rъгйii;;"#i;"тний 

р.ежим. ЗабезпечитиВllкОНання рекомендацiЙ i висно";Й'ЙЙЙ;Ът KoMicii за рБзупьтатами оглядугIрацlвникlв.
, 5:9, Не допускати цо роботи ПРацiвникiв, якi без повах(них прич инухиляютьсяu'' 

! ЧОJЧ+:::] :: обов'язко вого ]\1еJи чного о.пrд!.- 
J r r v UЧ'l\! rrrn r l]

),l U, I lрацiвникiв, якi потребують iiЪrЙЬйдоров'я надання легшоi роботи,

:t-_:;1C\lcT



у

-:::е_Влq1l1И,_?а ТХ ЗГОДОЮ, ТИN,{Часово або без обмеrкення строку на iншу роботу уr .i_oBi_]HocTl з медичним висновкоь,t. оплату працi у такиi випадках rlрЬводитйj,,,JHo з чинним законодавством.
5 ,,._ЧlЧ.ОРIJУ КОПЦiСiю З питань о{орони гrрацi у рiвнiй кiлькостi осiб Bi;t

_\1]н]страц1l l труДового колектиВУ. Сприяти iT роботi вiдгlовiлно ло Попоrк,: _\,1]н]страцiТ i трудовоГо колектИву. Спilияти ii робоЪi uiдпББiднь"дЬпЬ;оiпЪr""
_ ] ttr HCl.Hel.

_',J 
] Забезпечити безумовне виконання запропонованих.комiсiею з". r._-::r вання нещасногti випадф nu вйроО;;цЪ;i'b;i"'йiidiilйiiБ']tЁir''.,n"", _ J!. ..-\ бання нgщаL;н()I.() tsипадку на виF

_:,.,с_..? пs T_oIy9YI неrцасному випадку.
-]', лr,В'll+]]I!1:Y,.19,1}.уао.л{. то_rп:iч _пiдприемства одноразову матерiальну_-, . _.. бIlпJачувати за рахунок коштlв пlдприемства

_.:,,,:,,]: l лцiЕЬ_цlпх, _rЦ4{ отримав виробЙiу травмуцlвu_l1ку, якц{ отримав виробнийу травму
оов язкlв, 0ез стlико1 втрати працездатностi у

при виконаннl ним
таких розмlрах:

непрацездатностl Irозмiр допомогиl !_. .:1п пЕlIрацtrJлаrнUUl l r-Oзмlр МаТеРlаЛЬНОl
-:_ .],:-.то}1 непрацездатностi /yMoBiTo: у вiдёотках tlдсотках вiд заробiтноТ
-:...,:l -ipHi днi, мiсяцi/ плати потерпiло!9 аб.9 гараЁ

MlHlMaлbttot заро01,1 Hol пllати/
HToBaHol

у :.- . :н до 20дн..:- ] :н. до I Mic.

яi:, to koMiciclo з розслiдування . нещасного випад

70
100

у

.c--..-itй uйпjiЬ"п'rр*ii'r'##'1;#r,#;,i'"#J";-"Еr###-У""?ЪЬl]ffiifr"";"#?
,,i]": : _ il BHtix uп]]1 _про охороrу--цр9_цi, розмiр одноразовоТ допомЪгй йоrкJ Оуiи

: "|;:"--3ЧО У ПОРЯДКУ, ЩО ВИЗНаЧаСТЬСЯ ТРУ/{оВим колективом за поданЙямэ.]].::;1{е Та представника Ради трудового колёктиву, але не бiльше як на 500%
_<. _ 

j.СтвОри,|И для працiвникiв, якi отримали iнвалiднiсть на даномy
,:, lI.:l]C\ICTBI, УМОВИ ДЛЯ ПОДа-IlЬrrlОГО ВИКОНаННЯ НИМИ ТрУдових обов'язкiв
З_ -iltlЗ-_]но до медичних висновкiв або органiзувати iх:' -перенавчання,
:зре_.зllфiкацiю чи надомну працю

''.. -\, БlДПоВIДНо До чинноГо ЗаконоДаВсТВа забезпечити зДiйсненняj-1:-]_]ь.,ообов'язкового державного соцiальriо.о cTpa*yBanr" пБiйiБни*iо
1.1I.:],:{\IcIBa в_lд нещасни* ,1чlёliu_ gq виробниriтвi" та професiИнri -

;-]\Birf .овань. Провоl]ити щомiсячноalнi охорони працl на пlдприсмствl за участю,,,_.r,__. . j]вникiв рЪди трудового колективу.

ПРаЦiВники пiдприсмства зобов'яз}rютрся:

,<.. б. l. Вивчлати тр виконувати вимоги нормативних aKTiB лро охорону працi,
!.i'эв,;l експлуатацll машин, механiзмiв, устаткування та iЁших зЬсобiв'
B;I|_1Lrl_r н ll цтва.

-<. l б.]. Засто_совувати засоби iндивiдуально.го захисту у випадках,
-сре:,5зчепих правилами технiки безпекй прач,.

-,, ] 0.,J. l Iроходити у встановленому порiдку та в строки попереднiй перiодичнi\iеJliчнl огJIяди.

_. _ 
5.|б,-l СВО::1:Т,9,]_Ч_фОРЧУРuти вiдповiдну посадову.особу .npo виI{икнення:-еоеЗПеLiних та аварlйних ситуац11 

т-1 РФ9чоуу мiсцi, дiльнйцi, в структурному
-r:роз:---rL особистО вживати посильних заходiri оrодЪ ýйijЬЪ,гання та усунення.
,,__: _|1:,. fбайЛИВО та рацiонально використов5БiТй йiййiiгr"iдпри€мства не

_1оП\ g-К3ТИ иоГо ПошкоДження чи зниЩення.
Тр!rдови й ко.llект.ив зрбов'язуqться :

j. 1 7. Здiйснювати коI{троль за дотриманням стороно.ю власнtlка
]"]KOtit-'-]&BcTBa 

l!:-.9лl9р9|_Y lцlцi, створен}lяilл безrrечних i нешкtдливих умов
lгац j належних вирооничих та санiтарно-llобутових умов, забезпеченням
працl з|lикlв спецодягом, спецвзуттям, iншими засобами iндивiдуального та
ко-l ект I1вI-Iого захисту,

5.18. Бпати уфсть:
,_. i.l9..l. !'ry..лР:9Чl ЦРglРа_y: _1о{ожень, нормативно-правових документiв з
Il I1 l aiI ь. 9Lоро,.ци працl на.пlдприсмствi.

,i. i8.2.' В о_qтlzqцiТ навЙання працюючих з. питань охорони працi.В
\ п рав.l i н н i за галiьнообов'яз ко вим держа BI I Им соцlал ьни м страхуваннямпраlllвникlв вlд нещасних випадкiв на виробництвi та профёсiйних захворювань.
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5.18.3. У провеДеннi атестацiТ робочих п,tiсць, ра iT результатами вносити
пр.о_Iiозиttiт rцодо ilокращення умов прАшi, У проведеtlнi переъiрkи знань посадових
oclo ,] охорони працl.

9Q ццл ь н I п Iл ь г и_ TJff ffihYIi . о ц IАль н о - п о Б ут о в Е,
N{ЕдиLII{Е оБслуговувлння, оргАнlзАцrя вrдпочинкУ

. ВИДаЧУ працiвникам дл1 оздоровлення путiвок на лiкування, вiдпо.линокl ло -1ИтяЧих qЗдоровчих TaOoptB з час-гковою оплатою за рахунок коштiв
пi,rприсмства2OYо, з^а gахунок прачiвника 80 %.
LТopoHa в.lасника зоOов,язусться:

_ б.1. НаДаватИ одноразову грошову допомогу працiвникам у зв'язt<у з такими
обставинами:

-з нагоди одруження 500 грн.;
- прl1 народкенi д"rин"-Е__грiл. ;
-пiс.-tя гiовернення з слуйби уЗфбГойнЙх Силах Украiни
- на поховання близьких родичiв /батькiв/ у cyMi 5Q0 грн.

.6.2 ВИдiлИТи Та облаштувати /меблями, приборами розiгрiву тошlо/ кiмнати
для рlJпочttнку l харчування. tJживати заходlв щодо зни}кення захворIованостi
працlвнIlкlв l шодо зменшення втрат робочого часу через хвороби.

РОЗДIЛ ЧII
ГАРАНТII ДШЛЬНОСТI ПРЕДСТАВtIИЦЬКИХ

ОРГАНIЗАЦI[i П РАЦIВНИКIВ
сторона власника визнае .представника .ради. трудового колективу

ПоВНоВа/kеним представником lНTepeclB . працlвникlв, якl лрацюють на
пirприсrrIствi i погбджус з ним накази ia iншi лькальнi нормативнi акти з гIитань,
шо € пред\,1етом цього договору

стоrlона власника зобов'язч€ться :

в] примjщення для пrоведення зборiв
lр\,]овоГо колективу. Надавати прачiвникай пiдприсмства, обраним .до с{лdдуpaJll rp\ fовоГо колективу для виконання наданих iм повноважень вiльний вiд
poooTt, час -год. на тиждень.

ЗАКЛЮЧНI ПОЛО}КЕННЯ
з \1етою забезпечення реалiзацiт положень цього flоговору, здiйснення
контро-lю за його виконанням сторони домовилися

l ГIiс.rя пiдписання д.оговору, у 10 денний TepMiH визначити KoHKpeTHi
захоfll. тер\llни реалlзацl1 норм 1 положень колдоговору.
_ J rоЗг-lядати пlдсумки виконання колективного договору на загальних

збооах
l l \, l t3. }' разi невиконання зобов'язань положень колдогоВОРУ, аналiзув.ати

прич]tн]1 та вживати TepMiHoBi заходи щодо забезпечення ?х ре€Lлlзац1l. .-+. Колективний доiовiр укладено В трьох lrримlрниках, якi зберiгаються у,коя..ноТ iз cTopiH i мають одйакову юридичну силу.-

колективний

Bi: сторони власниlсiв:

Щодимир Михайлович

500 грн.;

договiр пiдписали:

Вiд ради трудового колек,I-tlв\,:

Щербей Ельвiра Щололимирiвна

l
oI)

сrз.я 2020L
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