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Загадьних зборiв працiвниrкiвмукачiвського мiсъко го комуналъного пiдприемства
кРе монтно-будiведъне управАiння>

02.I1.202Op.
м. Мукачево

Присутнi:

Працiвники в кiлькостi 97 чол., що сзагальноi кiлькостi членiв виборного органупрофспiлковоi органiзацii, в зв'язrq.' з чим зборивважаються правомiрними.

понад 50%
первинноi

працiвникiв

Виступив: директор ммкП пРБУ,,, якийзапропонував обрати:ГоловоЮ зборiВ - ГолоВу вибоРrо"О ;;;""u первинноi профспizrковоiорганiзацii Петах Н.В.
Секретарем зборiв - дiаовода Шуга I.I.ГОаОСУВаАи: кЗДu - одноголосно

*ПРоТИл - Q
ПУТРИМААИСЬО -

Ухвадиаи: Обрати:
Головою зборiв - Петах Н.В.
Секретарем зборiв - Шуга I.I.

Вист5rпипа: голова зборiв Петах
FIаступний порядок денний:

Н.В. , яка запропо}Iувала затвердити

fl lЪК,Т:Y.1'_::"jЗ_lзат::рдkттиколективнийдоговiр
YY1*;ijl.Тtr::*т:fl 9зз:i;r;;;;;';ъа;.:хЁ;Ж;:"""
1H::::;J1::1T=_11 In, 

I 4 5З / О 1 - 1 9-вiд 2 0. 1 О. i OZ Ьр. 
"^,Оо"Й;Йсмства згiднопопятт.\r \Тп{додатку NsS.

ГОаОСУВаАн: ,,ЗДо - одноголосно
*ПРоТИu - Q
ПУТРИМДАИСЬО - О

Ухвадиди: Затвердити з€.пропонований порядок денний.
По питанню порядку денIIого виступили:
Iз сторОни робОчоi KbMicii - ..".уrrrrк голови виборного оргач/первинноi профспiлк.овоi органiзацii Пузанова А.м., та iнспектор зкадрiв Сухан I.M., якi заув а}ки^и, що "iд.rовiднi змiни до



колективного договору не суперечать трудовому законодавству i
розробленi у вiдповiдностi з вимогами працiвникiв. BiH
обговорений i надаеться на розгляд загальних зборiв з врахуванням
Bcix змiн i доповнень.

Петах Н.В. запропо}Iувала данi
договору винести на голосування.
Голосували: кЗАl, - одноголосно

пПРоТИо - 0
*УТРИМААИСЬо - 0

Затвердили: Колективний договiр
на 2О2О-2О22р.р.

змiни до колективного

Мп4КП uРБУu iз змiнами

Вирiшиаи:

1. Доручити пiдпиQати колективний договiр iз змiнамИ На 2О2О-
2о22 р.р. на протязi 5 днiв вiд дати затвердження
представниками cTopiH :

. Вiд iMeHi адмiнiстрацii - директору ММКП .РБУ, fiiycy В.В.

. Вiд iMeHi працiвникiв - головi виборного органу первинноi
профспiлковоi органiзацii Петах Н.В.

2. Доручити представникам cTopiH на протязi 10-денного строку
iз дrrя пiдписання колективного договору iз змiнами на 2о2о-
2О22р.Р. надаТи його на повiдомну реестрацiю в мiсцевий орган
державноi виконавчоi владИ згiдно сПорядку гlовiдомноi
реестрацii галузевих (мiжгалузевих) i територiапьних угод,
колективних договорiвu, керуючись Постановою кму вiд
13.О2.2Оl3р. Nq115 в редал<цii Постаrrови КМУ вiд 21.08.2019р.
Ns768.

Петах Н.В.

ТТ[уга I.I.



КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР
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м. Мукачево * 2020 р.



; - :tl Р€Г}ЛЮваннЯ трудовиХ вiдносин i соцiально-економiчних iHTepeciB
- ]Jевця i працiвникiв Мукачiвського мiського комунального пiдприсмства
_- н тн о-бУдiвельне управлiння>>, Сторо н и : уповноважений представн ик
,r-]еВЦЯ В ОСОбi ДИРеКТОРа Щiус Василя Василъовича , з однiсТ стороItи i

__ rnIlKи N41\4кП "Ремонтно-булiвельне управлiння ", в особi вибраного i

-азе/hеного представника голови виборного органу первинFIот профспi-llковот
,эuiТ Петах Нелi Василiвни , з другоТ сторони, пiдписали цей договiр про
зltя..че взаемнi права i обов'язки.

роздIл l
загальнi положення

-I

,зтl колективний договiр (далi Щоговiр) укладено мiж сторонами з метою
. _эllяння регулювання виробничих, трудових i соцiально-економiчних
з. носиН на пiдприемствi, узгодження iHTepeciB труляЩИХ, роботодавцiв або
- _овноважених ними органiв.
,:;l Колективний договiр складений вiдповiдно до Закону УкраТни ''ГIро

..ктивнi договорИ iугоди", Кодексу законiв iтро rrраI{ю УкраТrrи, itttttих
: ---,t'iНоД3вчих aKTiB, генеральноТ, галузевоТ i регiогtальгtоТ угодlи.-,_,, 

oBip укладено мiж роботодавцем }rulукачiвського мiсr,кого комунаJIьI{о1.о
, -:l]]I,1CMcTBa "Ремонтно-будiвелъного управлiння'', в особi директора- 

_ , с ВаСиля ВасИльовича з однiсТ сторони (далi - Роботодавець) i
- .^ : цi вt-tиками Мукачiвського мiського комунал ьного пiдприсмства
' .,-l,тонтно-будiвельне управлiння", в особi вибраного i уповrrоваженоI-о- -_t-lBII виборного органУ первинноТ профспiлковоТ органiзацiТ Петах Нелi

-: _,--;t,-tiBHи, з другоТ сторони (далi - виборний орган первинноТ профспiлковоТ
,,-энiзацiТ ).

: _ ]t'.ТоД3вець пiдтверджуе, що BiH мас повноваження, визначенi чинним
,;:,]HoJaBcTBoM та Статутом пiдпри€мства на ведення колективних
- ]J_ oBopiB, укладення колективного договорУ i виконаrлuя зобов'язаIlь

',.то_fавця, Rизначених rцим Щоговором.
'lто_]авець зобов'язусться систематичI-1о iIrформувати працiвtlикiв IIро cl.a}I
- --,5нtrчо-господарськот дiяльностi пiдприсмства i його найблихсчi

-:-- -ектИви) а такОж заходИ щодО запобiгання банкрутству у разi погiршtетtня
l _: _,- ово-9кономiчного становища.- :lнttй орган первиннот профспiлковот органiзацii мас повноваженLlя,

. _,чегti чинниМ законодавствоМ на ведення колективних переговор i в,
_: _ jння колективного договору i виконання зобов'язань Виборного орган\

_ - .,lчнот профспiлковот органiзацiт визначених цим Щоговором.
:^ _] jI1 визнаIоть взасмнi повноваження, зобов'язання cTopiH галузевоТ
__:. \к-lаДеноТна 2020-2022р.р., i зобов'язуIотьсядотримуватися принциttiв

- _:-_ьного партнерства: паритетностi представництва, piBHoпpaBнocTi с,горirl.
l, or' вiдповiдальностi, внесення змiн i доповtlень до колективIIого
''',]}. вирilлення Bcix ПИТOНIl, Iцо с предмеl,ом цього /{oI,oBopy,.
,1 ]оговору обов'язковi лля CTopirr, якi його пiдписа.ltи. Цi уNlови у
_.-, бl,дь-яких суперечок i розбiжностей не можуть,гл}м&чи,гися як raKi.
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1.9.
1.10.
1.11.

1.12.
1.13.

що погiршують, порiвняно з чинним законодавством УкраТни, становище
працiвникiв, iнакше вiдповiднi умови визначаються недiйсними. Жодна iз
CTopiH Щоговору не litоже в одностороннъому порядку припинити його дiю
або виконання cBoik зобов'язань за ним.
..Щiя цього,.Щоговору поширюетъся на Bcix працiвникiв пiдприсмства.
Невiд'смною частиною Щоговору е додатки до нього (Доdаmкu 1-10).
I_{ей !оговiр чинний у випадку змiни складу, структури i найменування
пiдприсмства, а у випадку його реорганiзацiТ BiH може бути переглянутий за
згодою CTopiH. У випадку змiни роботодавця пiдприсмства дiя Щоговору
зберiгаеться не бiльше року. Що закiнчення цього строку Сторони повиннi
пiдписати новий Колективний договiр.
Положення цього Щоговору дiе до пiдписання нового Колективного договору.
За взасмною згодою CTopiH до Щоговору можуть вноси,гиQя змiни i
доповнення, при цьому вони не повиннi погiршувати умови працi, труловi i
соцiальнi гарантii, передбаченi чинним законодавством УкраТни i цим
,Щоговором.

роздIл 2

Оргаtriзацiя виробllиtlтва й праrцiо забезпечеIIIIя зайнятостi

: ] . iir 15-"п"й трудовий договiр, укладений Адмiнiстрацiсю з працiвником,
:1е \Iоже суперечити чинному законодавству та цьому Колективному договору.

: . .1. \:lriнiстрацiя не в правi вимагати вiд працiвника виконання роботи, не

-1,5r \IовлеrrоТ труловим договором, укладеним мiж Алмiнiстраlliсю ,га

_,_.эцiвником, oKpiM визначеноТ чинним законодавством УкраТни.
_ :. i,:rriнiстрацiя зобов'язана для кожного працiвника передбачити I] трудовому

_.л oBopi або розробити й затвердитиу формi посадовоТ iнструкцiТ його
_ , зкцiональнi обов'язки, ознайомити працiвника iз ними та вимагати
:: _:_ .е,,*tного виконання працiвником Його труловоТ функцiТ.

_ "", , tr .l лонання працiвником iншоТ труловоТ функцiТ мо)tливо, як виняток,
lсцючно в разi нагальноТ необхiдностi у випадках тимчасовоТ вiдсутностi

]_:.:]BIlt]Ka, якиЙ виконус вiдповiдrrу трудову фуrrкшiю ( у зв'язку з хворобою.
_ ,, u-TKoIo чи через iнrшi причини ), або в порядку сумirrlегtня. Вiдповiдrлс
,-tптбтlттfi 

-ллr.;-rrrrrrл_-i ""-л поDотттлб n nбnn) пптlлDтrltr \Iлоv\/Dош--лr пдапrurti'г{еннrI працiвниковi мас даватися з обов'язковим урахуванням реальноТ
srпrBocTi працiвника виконувати TaKi обов'язки, тобто з урахуванням
exctoT професiйноТ пiдготовки та зайнятостi при виконаннi безпосереднiх

1зI1\ обов'язкiв за його особистоТ згоди.
:":_,:l пр&щiвник зобов'язаниЙ сумлiнно, якiсно Й налехtно виконува,ги своl'
: :зкI1. вчасно й точно виконувати розпорядження АлмiнiстраuiТ та
:] .,з.l/hених нею осiб, дотримуватися труловоТ й техrлологiчноТ дисtIиlt"itiни.

- :lор\Iативних aKTiB з охорони працi, дбаЙливо ставитися до маЙна
,*,l.\IcTBa, на прохання АдмiнiстрацiТ пiдприемства негайно предст,авля,tи
" =]о виконання cBoix безпосереднiх обов'язкiв.

з:]I1кIl зобов'язанi не розголошувати iнформачiТ, rцо стаIfовить
_ - _.;"lн\,тасмницIо, iяку оголошеI{о такою в ycTalroвJlel]oмy гIорядiк\''lat.

_ .:. -_,. i'lT вiдомою при викоIIаIIFIi ,грулових обов'язкiв.
:,.:lнtt органiзацiТ виробтrицтва i працi, в тому числi лiквiдацiТ,

.,., ;зцiТ, банкрутства або перепрофiлювання Пiдприсмства, скороченlrя



= 
чисельнОстi абО штатУ працiвнИкiв, Адмiнiстрачiя попереджас працiвникiв

* про наступне вивiльнення не пiзнiше нiж за 2 мiсяцi. Разом iЗ тИМ

l А:мiнiстрацiя пропону€ працiвнику iншу роботу на пiдприсмствi за

П вi:повiдною професiсю чи спецiальнiстю, чи iншу вакантну роботУ, ЯКУ

П працiвник може виконувати з урахуванням його освiти, квалiфiкацiТ, ;tocBilty.

il Якщо це неможливо або працiвник вiдмовляеться вiд запропонованоТ йомУ

х ;оботи, останнiй працевлаштовуеться самостiйно. Працiвгrику при звiльнеtlгli з

] _i:приемства у випадку змiни органiзацiТ виробництва, при скороченrti

t .;IcejIbнocTi штату виплачуеться вихiдна допомога в розмiрi, установJIеноМу
| .f коном порядку та цим Щоговором.

; з,.-тьнення працiвникiв допускасться лише пiсля використання Bcix наявLtих ,га

, _. -зтково створених можливостей для забезпечення зайнятостi на
. :присмствi.

. _. працiвники, з яким розiрвано труловий договiр iз пiдстав, передбаЧеIIИх

-\то}{ 1 cTaTTi 40 Кодексу законiв про працю УкраТни (KpiM випOдку
.,зi:ацii пiдприемства), протягом одного року MaIoTb право на укладеF{[iя
- -t]вого договору в разi повторFIого прийняття на роботу, якшIо
- '.- . t].]aBerlb або уповноважений ним орган провадить гrрийнят'tя tta робо гr

,,._. знttкiв атrалогiчноТ квалiфiкаuiТ.

роздIл 3

Режим роботи, тривалiсть робочого часу й вiдпочинку

], r то_]д в€ць зобов'язуеться :

_,.::lовIlти трудовиЙ розпорядок, час початку Й закiнчення роботи,
_ - : _- з} 1 роботi згiдно з Правилами внутрiшнього трудового розпоряДку.
- __ _ зI1I"1 розпорядок дня зберiгати в наступному рех(имi, згiдно Щодатку 5.

., .::.]зIlти на пiдприсмствi п'ятиденний робочий тиждень iз
- ..__.ьною тривалiстто робочого часу працiвникiв 40 годин на тижлеI{ь 'га

: з;l\ifними днями (субота, недiля).
_ ],,, BaTI] з Виборним органом первигIноТ профспiлковоТ оргаrriзаlliТ бу.ltl,-

::,: трliвалостi робочого дня (тияtr-Iя), режиму працi, провадя{енlIя IIоl]их

з :.оботи на пiдприсмствi, в окремих пiдроздi.lrах, для ка]'еГорiй або
, ,, :рашiвникiв, повiдомляти працiвникiв про TaKi змit-lи за два мiсяIlti .rto

- з_lflI\ення. Роботодавець може застосовувати надуроч}ri роботи JIиI[lе \'
- З,1\ ВIiПаДКаХ, ВСТаНОВЛеНИх ЧИННИМ ЗаКОНОДаВСТВОМ.
. rrчI1 специфiку дiяльностi пiдприсмства зобов'язати працiвгtикiв

- .: ]:,-.1L)pTHoгo пiдроздiлу (водiiв, механiзаторiв, виконавцiв робiт) в
,.:о\Iенти, lцо пов'язанi з погодними умовами (снiгопад, oб.llelletlitltlя,

_. _.счасно мобiлiзувати TexHiKy для усунення перешкод, якi гаJIьмую'l'Ь

- -i.1.": час. Оплату роботи в надурочниЙ час проводи,|и згiдно чИнtlОГО

..:: 
"lвэ 

та даFIого Щоговору.
' -,, ГРафiки цiлоДобовиХ чергуваI{ь 1ТП, BolIiTB, мехаrtiзаr,орiв /uiя

_ , ]]::я ,-riквiдацiТ переllIкод, пов'язаFIих з погоlUJими умоваМИ. :]

- оп.]атоrо роботи в надурочний та iнший час, згiдно устаt{оВЛеtlИХ
:\ НОРМ.

+



3.1.6. Скорочена тривалiсть робочого часу може встановлюватись за рахунок
власних коштiв для жiнок, якi мають дiтей або дитину-iнвалiда та для iнших
категорiй осiб, "rrruЁ.rих ст. 51 КЗПП .

3.1.7. Надавати жiнцi, яка працюе i мас двох або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB або
дитину-lнваJIlда, одинокlи матер1, жlнцl яка всиновила дитину одному 1з

прийомних батькiв за iT бажанням додаткову оплачувану вiдпустку тривалiстю
10 календарних днiв. За наявностi декiлькох iз перелiчених пiдстав для
надання цiеi вiдпустки iT загальна тривалiсть не може перевищувати |7
кzLлендарних днiв.

3.1.8. Надавати додаткову вiдпустку згiдно iз затверлженим перелiком (!оdаmку 8).
3.1.9. Здiйснюватичи запроваджувати новий режим роботи на пiдприсмствi у

виробничих пiдроздiлах, для окремих працiвникiв лише пiсля узгодження з
Виборним органом первинноi профспiлковоi органiзачii .

3.1.10. Вiдповiдно до ст.50 КЗпП УкраТни та враховуючи специфiку роботи
пiдприсмства пов'язаноi з погодними умовами, окремим пiдроздiлам, при
необхiдностi, установити меншу норму триваJIостi робочого часу до б годин
робочого часу в день з вiдповiдною оплатою за фактично вiдпрацьований
час.

3.1.11. У випадку вiдсутностi фронту робiт, в одному з пiдроздiлiв, по можливостi
використовувати працю робiтникiв на iнших пiдроздiлах.

3.1.12. При порушеннi трудовоi дисциплiни до працiвника застосовувати TaKi
заходи дисциплiнарного стягнення як догана та звiльнення. При цьому,
працiвник змушений подати до Адмiнiстрацii пояснюв€uIьну записку, на
ocHoBi якоi видаеться наказ, з яким працiвника ознайомлюють пiд особистий
розпис.

3.1.13. Вiдповiдно до квалiфiкацiйних характеристик i довiдникiв встановити для
працiвникiв функцiональнi обов'язки та посадовi iнструкцii. Не вимагати вiд
працiвникiв виконання роботи, що не входить до ix обов'язкiв i не
обумовлена трудовим договором.

3.1.14. Надавати щорiчнi (основну та додатковi) вiдпустки працiвникам згiдно з

графiком вiдпусток. В погодженнi з Виборним органом первинноТ
профспiлковоi органiзацiТ графiк вiдпусток на поточний piK затвердити у
TepMiH до 10 лютого щорiчно. Встановити щорiчну основну вiдгrустку
тривалiстю 24 календарних днi.

3.1.15. Установити для окремих категорiй працiвникiв MiHiMaJIbHy щорiчну
вiдпустку /оплачувануlтривалiстю 30 календарних днiв, а саме iнвалiдам I i

II груп, та iнвалiдам III групи тривалiстю - 26 кыIендарних днiв.
3-1.1б. Надати додатковi вiдпустки за умови працi:

- працiвникам з ненормованим робочим днем тривалiстю до 7 календарних
лriв, згiдно з f,оdшmком 8.

,, --обtивий характер працi, а саме за роботу на комп'ютерi тривалiстlо '1

--::Jзрнi днi, згiдно з f,оDаmком 8.

1-ьна тривалiсть lцорiчних основrлоТ та долатковоi
.' -эостi до с,г.l 0 Закопу УкраТгIи uПрп вiдпус,гки>

- jl _-1DtlltX ДНiВ.
, :,:.\. передбачених ст,25 Закону УкраТни ,,I1po вiдпустки" FIадавати

пiдприемства вiдпустки без збереження заробiтноТ плати за

вiдIlус,гок у
tle може переRиlIiVвt,l i t1

'.-тавI{нами та з iнших причин на TepMiH обумовлений уr,олоtо rtiы



аг
працiвником та керiвнцком пiдприсмства, але не бiльше 15 каленДарних днlВ

на piK. '*

3.1.19. Згiдно ст.25 Закону УкраiЪи ,,Про вiдпустки" надавати вiдпустку без

збереження заробiтнот плати пенсiонерам за BikoM i iнвалiдам III-I групи

триЪалiстю до 30 календарних днiв , та I i II групи тривалiстю до 60

календарних днiв щорiчно, а також особам якi одружуються - до 10

к€tлендарних днiв, у разi cMepTi рiдних по KpoBi або по шлюбу - до 7

каJIендарних днiв, iнших рiдних - до 3 календарних днiв, по догляду за

хворими рiдними по KpoBi або по шлюбу згiдно вiдповiдних медичних

висновкiв - не бiльше 30 календарних днiв,

з.2. Виборний орган первинноi профспiлковоi органiзацii зобов'язусться:

з.2.|. Здiйснювати контролъ за виконанням цього роздiлу, своечаснiстю внесення

записiв до трудових книжок, виданням наказiв про прийняття, звiJtьнення,

переведення на i"-y роботу, змiну режимiв прачi й вiдпочинку та

ознайомленням iз ними працiвникiв.
з.2.2. Брати участь у розробцi та здiйснювати контроль за додержанням основI-Iих

положень Правил внутрiшнъого трудового розпорядку,
з.2.3. Разом з Ддйнiстрацiсю вирiшувати IIитання робочого часу i вiдпочинку,

погоджувати графiки змiнностi та надання вiдпусток, впровадження

пiдсумкового облiку робочого часу.

З.2.4. Щавати дозвiл на проведення надурочний робiт, а такоЖ залученНя працiвникiВ

до роботи у святковi та неробочi днi з оплатою у подвiйному розмiрi за

фактично "iдrrрuц"ованi 
години у святковi i неробочi днi або за бажанням

працiвника наданням iншого дня для вiдпочинку,

роздIл 4

Охорона й безпека працi
4.|. З метою створенн" rдороuЙх та безпечних умов працi на Пiдприемствi

адмiнiстрацiя зобов' язуеться :

4.1.1. На постiйнiй ocHoBi забезпечувати виконання комплексних заходlв щодо

досягнення встановлених нормативiв безпеки, гiгiсни праui та виробничого

середовища, пiдвищення рiвня охорони працi, запобiгання випадкiв

виробничого травматизму, професiйних захворювань i аварiй ,

4.|.2.Виконувати Bci запланованi заходи пiдготовки примiщень структурних

пiдроздiлiв пiдпри€мства до роботи в осiнньо-зимовий перiод.

4.1.з. Згiдно встановлених вимог проводити атестацiю робочих мiсць за умовами
працi та за iT резулътатами вживати заходiв , ЩоДо покращення умов працi,

медичноГо об"пу.ОвуваннЯ, оздороВлення працiвникiв та надання iм

вiдповiдних пiльг i компенсацiй .

{.1.4. Проводити перiодично експертизу технiчного стану обладнання машин,

механiзмiв, споруд, будiвель щодо iх безпечного використанFIя,

.f,lý. Безкошто"rпо .uб..печувати працiвникiв, якi працюють на роботах iз

шкiдливими та небез1tечними умовами працi, а також на роботах, пов'язаних

iз забрудненням або здiйснюваних у несприятливих температурних умовах,
ih спецодягом, спецвзуттям та iншими засобами iндивiдуаЛьНОГО ЗаХИСТУ За
], -_ ---Е встановленими нормами.
1



4,1,6, Забезпечити безкоштовне проведення попереднiх i перiодичних медичнихоглядiв працiвникiв, аайнятих на роботах iз шкiдливими чи небезпечними
умовами працi, або таких , Де е потреба у професiйному доборi, водiiв згi

-u;;;;;;;;p;;;i;;,^,nCiб оi-лltr пл 
'1 

лл,---осiб BiKoM до 21 року.
4.1.7. при своечасному проходженнi працiвником перiодичного медичного оглядузберiгати за ним середнiй заробiток на встановлений час проходження

медогляДУ.
- Не допУскатИ до робоТи працiВникiв, якi без пова}кних причин ухиJIя]о.гьсявiд проходження обов'язкового медичного огляду, водiТв - пере^ рейсовоl.оогляду з оформленням вiдповiдних документiв.
- Органiзувати за paXyFIoK коштiв пiдприемства, на прохання праLtiвника абоза сво€ю iнiцiативою позачерговий медичний огляд, якщо працiвник абоадмiнiстрацiя вважас, Iцо погiрtltення cTal{y його здоров'я пов'язане з

умовами працi,
- ГIереводити працiвникiв ,якi потребуrоть за cl,aFIoM здоров'я ,га згiдl-tо змедиLIнИми рекоМендацiями наданНя легrпоТ роботи , за ix зго/{ою, 1.имчасов(),або без обмежегiня строку на iншу роботу у вiдповiдностi з медичFIимвисновком з оплатою працi згiдно чинного законодавства.
- Створити для працiвникiв, якi отримали iнвалiднiсть IIа пiдприсмсr.вi чмовипРацi для подальшого виконання ними трудових обов'язкiв вiдtlоlзiдно ;toМеДИЧНИХ ВИСНОВКiВ абО ОРГаНiЗУВаТИ ii перенавчання, переквалiсрiкаllirо за

рахунок пiдприемства. -I

- Зберiгати середнrо заробiтну плату працiвниковi на перiод припинеFr}Iя
РОбОТИ , ЯКЩО СТВОРИЛаСЬ ВИРОбн"ru Йrуuцiя ,небезпечна для його жит.гя |fи
здоров'я , або працiвникiв , якi його оточуютЬ i навколи,,Iнього сере/{овиIItа ',а
пiдтвердженням факту наявностi такот ситуапii,сгlеrliалiстом з охороllи lrllaltiпiдприсмства та за участю представника виборного органу первингlоi
профспiлковоТ органiзацiТ

- За рахунок коrптiв пiдприсмства проводити наRчаI{ня предс.гавникitз
виборного органу первиннот профспiлковоi органiзацiт та членiв koMiciT зпитаI]ъ ОП, працiвникiв структурних пiдроздiлiв, надаватИ Тм вiльний Bi:tосновнот роботи час iз збереlкенням з/п для залучення до перевiрок с.гану
\ }1оВ, безпеки працi та розслiдування нещасних випадкiв.,t, З:iйснювати систематичнпйаналiз захворIованостi й випадкitз.гимчасовот
:]епрацездатностi та в}кити заходiв щодо усунення причин захворtоваIrь.-, ,]творИти KoMiciio з питаНь охороНи працi у рiвнiй кiлъкостi осiб вiд-;rriнiстрацiТ i трудового колективу. Спри яiи tiроботi вiдповiдно до.,-1,1ож9ння про неi.
_lэоводиТи один раз на piK за встановлеrIими графiками }IавчанIIя.
,,рVктажi iперевiрку знань з охорони прашi праrliвникilз, зайrtя].их Ila
]tlT&X iз пiдвиlценоtо небезпекою, або ,ruшl 

, де е потреба у професiйноN,Iч- 
_,.'pi не менше l разу r-ra piK.

- зз-т}ч8Ти неповНолiтнiХ (BiKoM вiд 16 до 18 poKiB) до важких робiт i робi г,,i_tливими або небезпечними умовами працi, до пiдiймання й" -' :iщенНя речей, вага якиХ перевиЩус встаFrовлеt-ti для них l.раничlti

-



норми, до нiчних , нqрO/рочних робiт та робiт у вихiднi вiдповiдно до
законодавства.

- Не залучати жiнок до важких робiт iз шкiдливими , або небезпечними
rрацi та в нiчнi змiни без ix згоди , до пiдiймання i перемiщеншяумовами I

речеЙ, вага яких перевищус встановленi для них граничнi норми вiдповiдно
до законодавства.

4.1.12. При укладеннi трудового договору проiнформувати пiд розписку працiвtrика
про умови працi, наявнiсть на робочому мiсцi забезпечених i шкiдливих
виробничих факторiв, можливi наслiдки Iх впливу на здоровОя, а також про
його права та пiльги i компенсацii на роботу в таких умовах.

4.1.13. Забезпечити за рахунок кошiв пiдприсмства свосчасну замiну або ремонт
спецодяry, спецвзуття, що ст€uIи непридатними до закiнчення встановленого
TepMiHy ix носiння в незаJIежних вiд працiвника причин.

4.1.|4. Забезпечувати за рахунок коштiв пiдприсмства прання, вiдновлення i ремонт
СПецоДяГу, утримання побутових примiщень вiдповiдно до санiтарних норм i

правил гiгiсни.
4.1.15. Працiвникам, якi працюють на роботах пов'язаних iз забрулненням, видавати

безоплатно за встановленими нормами мило.
4.1.16. Проводити спiльно з профспiПковою стороною своечасне розслiдування

вести облiк нещасних випадкiв, профзахворювань i аварiй на виробництвi.
Забезпечити безумовне виконання запропонованих комiсiсю з розслiдування
нещасного випадку на виробництвi органiзацiйно-технiчних заходiв по
кожному нещасному випадку. Розробити заходи зниження i запобiгання
травматизму та забезпечення ik виконання.

4.2. Впборний орган первинноi профспiлковоi органiзацiТ зобов'язусться:
4.2.1. Здiйснювати контроль за дотриманням стороною власника законодавства про

охорону працi, створенцям безпечних i нешкiдливих умов працi, належних
виробничих та санiтарно-технiчних умов, забезпеченням спецодягом,
спецвзуттям, iншими засобами iндивiдуального i колективного захисту.

4.2.2. Представляти iнтереси працiвникiв у вирiшеннi питань охорони працi,
вносити власнику вiдповiднi подання у випадках, визначених чинним
законодавством.

1.2.3.Iнформувати працiвникiв про ik права й гарантii у сферi охорони працi, змiни
в законодавствi з охорони працi.

12.4. Здiйснювати контроль за наданням пiльг i компенсацiй за роботу в шкiдливих
i небезпечних умовах, вiдшкодування шкоди, заподiяноi здоров'ю працiвника.

4J.5. Брати участь:
- в розробцi програм, положенъ з питань охорони працi;
- в органiзацiТ проведення атестацii робочих мiсць, за ii результатами вносити
ЩOпозицii щодо покращення умов працi, надання вiдповiдних пiльг i компенсацiй;
*s проведеннi перевiрки знань посадових осiб з охорони працi.

роздIл 5
Нормування та оплата працi

)плата працi найманих осiб визнача€ться ik особистим трудовим вкладом з

ъанням кiнцевих резулътатiв роботи пiдприсмства й максим€шьними
:,f,\lи не обмежуеться.



5.2. Сторони домовилиёя:
5.2.1. ЗабезпеЧити дотРиманнЯ чинногО законодавства з оплати працi, державних

гарантiй, норм генер€Lльноi, галузевоТ угоди, цъого {оговору.
5.2.2. Забезпечити формування фондУ оплати працi з урахува""r, обсягiв

виробництва i продуктивностi працi.
5.2.3. ВсТановитИ мiнiмалЬну заробiтну платУ Для працiвникiв, якi виконують

ГIРОСТУ Не КВаЛiфiКОВаНУ ПРаЦЮ на piBHi не нижче вiд встановленого
законодавством розмiру. Що мiнiмалънот заробiтноi плати не включати доплату
за роботу в несприятливих умовах працi та пiдвищеного ризику для здоров'я, за
роботу в нiчний та надурочний час, роз'iЪний характер робir, премii до
святкових та ювiлейних дат.

5.2.4. Застосовувати тимчасово, у зв'язку з важким фiнансовим становищем
пiдприсмства, TepMiHoM до б мiсяцiв оплату.rрuчi, яка € нижчою вiд норм
визначеною г€LгIузевою угодою, але не нижчу вiд державних норм i гарантiй,
визначених чинним законодавством.

5.2.5. З метоЮ посилення мотивацiI до працi, стимулювання працiвникiв до
пiдвищення квалiфiкацii i за наявностi фiнансових можливостей, встановлювати
збiльшення розмiрiв мiжрядкових коефiцiентiв, установлюючи тим самим
висококвалiфiкованим робiтникам бiльш високi тарифнi ставки, або замiс.1-Il них
мiсячнi оклади. Мiсячнi оклади можутъ бутивстановленi й низько
квалi фiкованим робiтникам, праця яких пiдлягае нормуванню.

5.2.6. Спiльно розглядати питання перегЛяду фонду огIлати працi пiдприемства з
метою збiльшення тарифних ставок (окладiв), винагород, доплат i надбавок,
iнших гарантiйних i компенсацiйних виплат у разi .роarurrrя обсягiв
виробництва (робiт, послуг), продуктивностi працi, зниження собiвартостi
продукцii (робiт, послуг).

5.3. Роботодавець зобов'язусться:
5.3.1. Проводити доплати i надбавки до тарифних

розмiрах, визначених чинним законодавством,
регiональною угодами.

ставок i посадових окладiв в
генеральною, галузевою та

Щоплати:
- за суМiщеннЯ професiЙних (посад) - до 50о/о тарифноi ставки (посадового

окладу) посади, яка пiдлягае сумiщенню;
- за розширення зони обслуговування або збiльшення обсягу робiт - до 50%

тарифноТ ставки (посадового окладу);
- за виконанНя обов'яЗкiв тимчасовО вiдсутньОго працiвника - до 50Yо тарифноТ

ставки (посадового окладу) вiдсутнього працiвника;- за iнтенсивнiсТь працi робiтникiв - до 50% тарифноi ставки (посадового
окладу);

- зароботу у вечiрнiй час (з 18 до22 години) -20% годинноiтарифноТ ставки
(посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час;- за роботУ в нiчний час - 35% годинноi тарифноТ ставки (посадового окладу)
за кожну годину роботи в цей час;

- зароботУ у вихiднi, святкоВi i неробОчi днi оплатУ проводити у подвiйному
розмiрi за фактИчно вiдпРацьований час у вихiднi, святковi i неробочi днi або
за бажанням працiвника наданнrIм iншого дня вiдпочинку r.



- за погодинною системою оплати працi робота в надурочний час оплачусться вподвiйному розмiрtjгодинноi ставки з.iдно чинного законодавства;- завiдряднОю систеМою оплаТи працi зароботу в надурочнийчас виплачусться
доплата у розмiрi 10о% тарифноi'.ru"п" працiвнипu-"iдrrо"iдноI квалiфiкаuiТ,
оплата працi якого здiйснюеться за погодинною системою, за Bci
вlдпрацьованi надурочнi години.

У разi пiдсумкОвогО облiкУ робочого часу оплачуються як наДУрочнi Bci години,вiдпрацъованi понад встановлений час в облiковому перiодi, у порядку,
передбаченому ст. 106 КЗпП УкраiЪи.
- за керiвництво бригадою (бригадирУl Но звiльненому вiд основноI роботи) -доплата дифереНцiюсться з€tлежно вiд кiлъкостi робiтникiв у бригадi :

- вiд 5 до 10 чол. - 25Yо мiсячноiтарифноТставки розряду присвоеного
бригадиру;
- ПОНаД 1 0 ЧОЛ, - 35% МiСЯЧНОi ТаРИфноТ ставки розряду присвоеного бригадиру;
- понаД 25 чол' - 50 % мiсячноi тарифноI ставки розрядУ присвосного бригадиру.

Надбавки:
- за класнiстъ водiям автотранспорту (fodamoK ф- водiям 2-го класу - |0%;
- водiям 1-го класу -25%
встановленоi тарифноТ ставки за вiдпрацьований водiсм час.

5,3,2' При yMoBi наявностi прибутку i в разi пiдвищення мiнiмальноi заробiтноi
платИ згiднО чинногО законодавства, з метою дотримання коефiцiентiв
спiввiднОшенЬ розмiрiв мiнiмальних мiсячних посадових окладiв згiдно
ГалузевоТ угоди, проводити збiльшення розмiру посадових окладiв Iтп,
пропорцiйно росТу мiнiмаЛьноТ зарппurЙ за рахунок прибутку.

:,3,3, За рахунок фонду оплати працi о.rпuоу"uти додаткову зарплату, премiТ таiншi надбавкИ та доплати, передбаченi auпо.rодuвством Украiни.
5.3.4. Виплачувати заробiтну плату двiчi на мiсяць:
- за першу половину мiсяця - 15 числа;
- за другу половину мiсяця - 30-31 числа.
5.3.5. Зважаючи на специфiку роботи пiдприемства, надати можливiсть
нараховУватИ премiЮ за мiсяцъ згiдно положень про премiювання.
5,3,б, Забезпечити виплату компенсацiТ у зв'язку з порушенням TepMiHiB виплати
заробiтноi плати згiдно з чинним законодавством. Своечасно не отримана з вини
працiвника заробiтна плата компенсацii не пiдлягае.
5,3,7, Здiйснювати оплату працi за виконану роботу працiвникам пiдпри€мства затакими формами i системами огIлати працi:
- вiдрядна, вiдрядно-премiальна;
- lrогодинна, погодинно-премiальна;
-_колективна (бригадна) форма оlтлати прачi.
Щомiсячне премiювання працiвникiв таЪинагороду по пiдсумкам року (i3-a
з€tрплата), виплату ви нагород та iнших стимулюючих виплат, ,дiйЪнй"ur" np,
шаявностi прибутку згiдно з положенням - додатками до {оговору з фондупrатерi ального з аохочення.
ý-}_-8. Оплачувати.роботу погоцинних робiтникiв та службовцiв при виконаннiJ_----_.-..r'.'-.....,,- 

lliзноТ квалiфiкацii за роботою вищоi квалiфiкацii'. Виплачувати Mixt
у рiзницю робiтникам, яким доручаетъся виконання робiт тарифiкованих

, ]]исвоених iM розрядiв.
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5,3,9, ЗдiйснюВати тарифiкацiю_ робiТ та присвоення квалiфiкацiйних розрядiв
робiтникам згiдно з вимогами Сткл робii i професiй.
5,3,10, При необхiднос*тi, надати можливiсть працiвникам, оплата яких
проводиться по погодинно-премiалънiй систеЙi працi, брати участь у виконаннi
робiт,у бригадах, оплата яких сформована по вiдрядно-премiалънiй системi з
доплатою рiзницi мiж погодинною i вiдрядною оплатами ттрацi, або забезпечити
доплатУ до рiвня зарцлати вiдрядника шляхом надання премii.
5,3,11, ЗдiйсНюватИ своечасНо iндексацiю заробiтноТ.rпur" у зв'язку з ростомiндексу споживчих цiн згiдно з чинним законодавством.
5,з,|2, Не обмежуВати розМiр iндивiдуальноi оплати працiвникiв, якийповинен
формуватися з€lJIежно вiд обсягу i якостi виконаних робiт.
5,3,1 3, Здiйснювати MaTepiarruHb заохочення (премiювання) працiвникiв за
резулътатами працi вiдповiдно до затверджених положень.
5.3.14. Виплачувати винагороДу за пiдсумками роботи за piK згiдно iз
затвердженими положеннями (fоdаmок 7).
5,4, ВиборниЙ орган первинноi профспiлковоТ органiзацiТ зобов'язусться:
5,4,1, Здiйснювати контроль за дотриманням на пiдприемствi законодавства з
питань нарахування i своечасноi виплати заробiтноi плати.
5.4.2. ПредстаВляти Й захищатИ iнтересИ працiвнИкiв цiдпРисмства у сферi
оплати працi.
5.4.3. Контролювати розподiл i використання коштiв фо"ду оплати працi,
вносити обrрунтованi пропозицiI щодо пiдвищення розмiру заробiтrоТ nnu"r,
премiй, компенсацiй, доплат i надбавок, наданих пiльг.rрЬцi"""пur.

роздIл j
Розвиток соцiальноТ сфери,

соцiальНо-трудоВi пiл ьгио га paHTiT, ком пенса цiТ
6.1. Роботодавець зобовrязусться:
6,1,1, Спiлъно формувати, розподiляти кошти на соцiальнi, кулътурно-масовi
заходИ i житлоВе будiвнИцтвО та використовувати ik вихо дячи. .rpiop"reTiB i
ре€tлъних фiнансових можливостей пiдприемства .
6,1,2, НаДаватИ за згодоЮ ВиборнОго органУ первинноТ профспiлковоi органiзацiТ
пiдприсмства та при наявностi фiнансоъот йо*rr"востi однорЕвову матерiалъну
виплату працiвникам у зв'язку з такими обставинами:
- з нагоди ювiлейних даТ з0,40, 45,50,55, 60, 65,7О - вiд 0,5 до одного
посадового окладу, (тарифноi ставки) працiвника;
- при виходi працiвника на пенсiю, у т.ч. на пiльгових умовах, в розмiрi одного
посадового окладу.
6,1,3' Виплачувати щорiчно матерiальну допомогу працiвникам на оздоровлення
при наданнi щорiчноi вiдпустки у розмiрi до середньо - мiсячнот заробiiноi плати
при yмoBi з подалъшиМ вiдпрацюванням календарного РокУ, ,u 

" 
.ъ'"rку iз

скорочеНнrIм чиселъностi штату вiдповiдно до вiдпрацьованого часу.
6,1,4, При припиненнi трудового договору з пi!став, зазначених у п.з с.г.Зб
КодексУ законiВ про праЦю УкраiЪ" 

"".rпu"уеться 
вихiдна допомога у розмiрi,шох середнъомiсячних заробiтних плат, а з пiдстав, зазначених ст.40 п.l

КодексУ законiВ про праЦю УкраiНи виплачусться вихiдна допомога у розмiрi
одноТ середньомiсячноТ заробiтноi плати.
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б.1.5. Перерахувати свосчасно та у повному обсязi внески на
заг€шьнообов'язкове державне соцiальнa .iрu*у"ання.
За погодЖенняМ з ВиборНим оргаНом первинноТ профспiлковоi органiзацiТ
розглядати питання щодо запровадження додаткових видiв недержавного
страхування працiвникiв або ik окремих категорiй
6.1.б. Надавати матерiальну допомоry сiм'i в разi:
- cMepTi працiвника пiдприсмства - у розмiрi до посадового окладу;
- працiвНиковi - у разi cMepTi близькиХ родичiв (Близькi родичi - батьки,
дружина, чоловiк, дiти, рiднi брати i сестри, дiд, бабц онуки) - у розмiрiмiнiмальноi заробiтноi плати, встановленоi чинним законодавством .

6.1.7. СтвориТи належнi умови для дiяльностi KoMiciT iз соцiального страхування
на випадок тимчасовоi непрацездатностi на пiдприсмствi.
6.1.8. Забезпечити за рахунок коштiв пiдприсмства доставку до робот и та з
роботи працiвникiв, що проживаютъ у вiддалених районах.
6.1.9. ЗабезпеЧувати транспортом, за заявою Виборного органу первинноТ
профспiЛковоi органiзаЦii , спорТивнi та культурно-ru"о"i заходи в яких беруть
участь, працiвники пiдприсмства.
б.1.10. Надавати працiвникам на пiльгових умовах, згiдно з визначеним спiльно з
ВиборнИм органом первинноТ профспiлковоi органiзацiТ порядком,
автотранспорт, спецiальну TexHiKy, iHBeHTap тощо.
б.1.1 1. Надавати, прИ фiнансоВих можлИвостях пiдприсмства безвiдсоткову
позику у таких випадках:
- довгосТроковогО стацiонарного лiкування та необхiдностi проведення складноТ
операцii працiвнику або його дитинi.
6,1.|2. Щомiсячно перераховувати профспiлковiй cTopoHi кошти на культурно-
масову i оздоровчу роботу в розмiрi l% фо"ду о.rпurй працi з вiднесеrr"й-цr"
сум на валовi витрати пiдприемства.
б.1.13. Видiлити та облаштувати кiмнати для вiдпочинку та харчування.
6.1.14. ВЖиватИ заходИ щодО зниженНя захворюваностi працiвникiв i щодо
зменшення витрат робочого часу через хвороби.
б.2. Виборний орган первицноТ профспiлковоТ органiзацii зобовОязусться;
6.2.1. Контролювати цiльове використання коштiв ru 

"".rnury 
соцiальних

гарантiй та пiльг, доводити iнформацiю до працiвникiв.
6.2,2. Контролювати своечасну та повну сплату власником BHecKiB на
загальноОбов'язкОве державне соцiальне страхування, свосчасне матерiальне
забезпечення та надання соцiальних послуг працiвникам за видами соцiального
страхування.
представляти iнтереси працiвникiв у koMiciT з соцiального страхування.
6.2.3. ознайомлювати працiвникiв з новими нормативними актами з питань
соцiальнОго страхУвання та пенсiЙного забезпечення, надавати консультативну й
методичну допомоry з питанъ соцiалъного захисту.
б.3. Сторони домовилися:
СпiльнО формувати, розпОдiлятИ кошти на соцiально-культурнi, MacoBi заходи та
використовувати ik виходячи з фiнансових можливостей на розвиток та належне
wримання об'ектiв соцiаrrьноi сфери.
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роздIл 7
Праця та соцiальний захист жсiнок

З метоЮ створенНя нzLлежНих умоВ для працюючих жiнок, збереження ix здоров'я,
охоронИ материнСтва i дитинстВа, забезПеченнЯ гендернОТ piBHocTi на виробництвi
череЗ колективнi договорИ,_ АдмiНiстрацiЯ та ВиборниЙ орган первинноl''.профспtлковоI органiзацiТ зобов'язуютъся:
7,1, ЗабезпечитИ участЬ жiноК в управлiннi виробниЦтвоМ через загальнi збори
(конференцii), участь у виробничих нарадах, введення жiнок в члени наглядових
рад.
7,2,Забезпечити додержання законодавства щодо piBHocTi прав та можливостей
жiнок i чоловiкiв.
7,3, Здiйснити заходи, спрямованi на формування гендернот культури працiвникiв.
7,4, Полiпшити умови працi жiнок шляхом вивiлъненнrik з виробництва з важкими iшкiдливими умовами працi, надання можливостi для робоr" на умовах гнучкого
режиму працi.
7,5, ntiHKaM, якi працююТь i маюТь двоХ або бiльШе дiтей BiKoM до 15 poKiB або
дитину-iнвалiда, або якi усиновили дитину, MaTepi iнвалiда з дитинства пiдгрупи Л I
групи, одинокiй M_aTepi, батьку дитини або iнвалiда дитинства пiдгрупи А I групи,
якиЙ виховуе ix беЗ MaTepi (у томУ числi в разi трив€lJIоГо перебування MaTepi в
лiкувальному закладi), а також особи , яка 

".rnu 
пiд опiку дитину або iнва-iriда

дитинстВа пiдгруПи А I групи, чи одноМу iз приЙомних батiкiв надасться щорiчно
додаткова оплачувана вiдпустка тривалiстю 10 календарних днiв без урахуваннясвяткових неробочих днiв.
7,6, Жiнкам, що маютъ дiтей BiKoM до пiвтора року, надаються, KpiM загальноТ
перервИ для вiдпОчинкУ i харчування, додатковi перерви для годування ди-гини. Цiперерви надаються не рiдше нiж через три години тривалiстю не менше тридцяlи
хвилин кожна.

ГарантiТ дiяльноСтi предсТавн и ц ьких орга нiза цiй п ра шiвн и Ki в

Роботодавецъ визнас Виборний орган первинноТ профспiлковоi органiзацii
уповноваженим IIредставником iHTepeciB працiвникiв, якi працюють на
пiдприсмствi, i погоджують З нею накази та iншi локальнi n oprur"uHi акти з
питанъ, що е предметом цъого Щоговору.
8.1. Роботодавець зобовrязусться:
8,1.1. Забезпечувати реалiзацiю прав i гарантiй дiяльностi Виборного органу
первиннот профспiлковот органiзацiт, встановлених чинним законодавством, не
допускаТи BTpy{aHHrI В статутнУ дiяльнiсть Виборного органу первинноi
профспiлковоi органiзацiт, обмеження його прав або перъ-пьд*urня ix
здiйсненню.
8,1,2. ЗабезпеЧуватИ ВиборнОму органу первинноТ профспiлковоi органiзацiТ
можливiСть розмiщувати власнУ iнформацiю у примuц*"rr">< i на територiТ
пiдприемства в доступних для працiвникiв мiсцях.
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8.1.3. За наявностi писъмових заяв працiвникiв, якi е членами Виборного органу
первинноТ профспiлковоi органiзацii утримувати щомiсячно iз нарахованоТ
заробiтноi плати членськi внески та перераховувати ix у день отриманця на

рахунок Виборного органу первинноi профспiлковоТ органiзацii.
8.1.4. Надавати незвiлъненому вiд cBoik виробничихчи службових обов'язкiв
головi Виборного органу первинноi профспiлковоi органiзацii три години на
тиждень для виконання ним повноважень i громадських обов'язкiв в iHTepecax
працiвникiв.
8.1.5. Розглядати протягом семи днiв вимоги й подання Виборного органу
первинноТ профспiлковоТ органiзацiТ щодо усунення порушень законодавства
про працю та колективного {оговору, невiдкладно вживати заходiв щодо Тх

усунення.
8.1.б. Надавати на вимогу Виборного органу первинноТ профспiлковоТ органiзацiТ
в тижневий TepMiH вiдповiднi документи, iнформацiю про пояснення, що
стосуються додержання законодавства про працю, умов працi, виконання
колективного договору, соцiально-економiчних прав працiвникiв i розвитку
пiдприемства.
8.1.7. Iнформувати Виборний орган первинноТ профспiлковоi органiзацiТ про
плани й напрямки розвитку пiдприсмства, на принципах соцiального партнерства
проводити зустрiчi, консультацii.

Прикiнцевi положення

9.1. Щля забезпечення реалiзацii положень цъого .Щоговору, здiйснення контроJIю
за його виконанням сторони зобов'язуються:
- забезпечити здiйснення контролю за виконанням Щоговору робочою комiсiсю
представникiв cTopiH, яка вела переговори з його укладання в узгодженому нею
порядку (fоdаmок 10).
- надавати уповноваженим представникам cTopiH на безоплатнiй ocHoBi наявну
iнформацiю та документи, необхiднi для здiйснення коЕтролю за виконанням
Щоговору.
- розглядати щорiчно 15 сiчня пiдсумки виконання колективного договору
(висновку робочоi KoMicii та звiти перших осiб cTopiH, що пiдшисали Щоговiр) на
загапьних зборах працiвникiв пiдприемства.
9.2, Колективний Щоговiр набирае чинностi з дня його пiдписання
представниками cTopiH i дiс до ЗI.|2.2022 р.
8.3. Положення цього колективного договору дiють до укладання нового або
перегляду цього колективного договору Сторонами.
8.4. Змiни i доповнення до цього колективного договору протягом строку його дii
вноситися тiльки за взаемноi згоди CTopiH.

РНОГО ОРГАНУ
оi проФспIJIковоI
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типовв
положення про порядок використання

пiдприсмством вiльних залишкiв прибутку

Прибуток, що заJIишасться в розпорядженнi пiдприсмства утворЮС фоrrД, ЯКИЙ

розподiлясться в наступному спiввiдношеннi:
о кошти вiдведенi нарозвиток виробництва;
о кошти вiдведенi на соцiальний розвиток виробництва;
о кошти вiдведенi на матерiальне заохочення працюючих, В Т.ч.:

- разова матерiальна допомога;
- виплата компенсацii працюючим;
- премiя працюючим за пiдсумками роботи за минулий piK (13-а зарплата);
- премiювання та доплати.
КоштИ вiдведеНi на розвитоК виробництва використовуютъся на придбання
обладнання машин, обчислювалъноi технiки та iнше: витрати на мОбiЛЬНi

телефони, використанi в виробничих цiлях.
Кошти вiдведенi на соцiалъний розвиток використовуються на булiвнИЦТВО i

утримання об'ектiв соцiально-культурноТ сфери, проведення заходiв наПраВЛеНИХ

на оздоровлення працiвникiв, придбання путiвок в будинок вiдпочинкv.
проведеНня кульТурно-осВiтянськиХ i культурних заходiв, пiдписка перiодичних
видань для пiдприсмства.
Не використанi на кiнець року залишки прибутку переходять на насТУПниЙ piK,

вилученню не пiдлягають i використовуютъся в наступнi перiоди гtо рiшеннЮ
трудового колективу на цiлi, передбаченi даним положенням.

Розроблено:
EKoHoMicT
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(ПОГОДЯtЕНО) (ЗАТВЕ ЕНо)
Голова орного органу Щи N4K1l (РБУ>
перви про фспiлковоТ органiзацii

Петах Н.В.
Щiус В.В.

02.1 0р.

ПОЛОЖЕННЯ
про надання матерiальноi допомоги робiтникам, обслуговуючому персоналу та

IТП ММКП (РБУ> на 2020-2022 рр,

Положення вводиться з метою визначення розподiлу коштiв, направлених на
матерiальну допомоry працiвникам пiдприсмства.

1. При виходi працiвника у щорiчну вiдпустку йому може бути видана
матерiальна допомога на оздоровлення в розмiрi до середньо -мiсячного
заробiтку, в з€ulежностi вiд фiнансових можливостей пiдприсмства.

2. Щодатково може бути видана матерiальна допомога в окремих
випадках, а саме :

о при тривалiй хворобi працiвника ( бiлъше мiсяця );
о гrри тривалiй хворобi члена його сiм'I ( бiльше пiвроку );
о у зв'язку зi смертю близьких родичiв ( батька, MaTepi, сина, дочки,

дружини, чоловiка, рiдних брата та сестри, дtда, баби та oHyKiB );
. при народженнi дитини;
о при вступi до шлюбу;
о при отриманнi iнвалiдностi, в результатi травми на виробництвi;
о потерпiлим в результатi стихiйцого лиха, за HaнeceHi матерiальнi збитки;
о у зв'язку з важким матерiальним станом в ciM'i, по iншим серйозним

причинам;
о в разi cMepTi працiвника пiдприсмства, ciM'T покiйного.

Видача коштiв на MaTepiarrbHy допомоry проводиться по рiшенню керiвника
пiдприемства та Виборного органу первинноi профспiлковоi органiзацiТ на пiдставi
заяви працiвника, що потребуе допомоry i вiдповiдних документiв, якi
пiдтверджуютъ право на if отримання. Конкретний розмiр цiеТ допомоги працiвнику
встановлюеться з врахуванням iнфляцiТ, при наявностi коштiв.

Проводити заохочувальнi виплати працiвникам пiдприемства у грошовiй або
натуральнiй формi до ювiлейних та святкових дат, а саме :

Що Нового року ;

8 Березня ;

Щня працiвникiв житлово-комунаJIьного господарства ;

.Що Пасхи ;

l

l

l

l
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. Дня Незалежностi;

. Дня бухгалтера; ;

. Дня енергетика;

. ,Дня автомобiлiста;

' ,Щень дорожника;. Щня лiквiдаторiв на ЧАЕС;
. Щень Збройних Сил Украiни.

По Mipi можливостi один раз в рочi вилiляти безкоштовно дрова працiвникам
пiдприемства об'смом до 4 м. куб.

Матерiальна допомога видана з фонду споживання не вiдшкодовуеться.

Розроблено:
EKoHoMioT /ffir
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ДоDаmок Лll3

ого органу
пiлковоi органiзацii
н.в.

при яких винагорода по

1. Невиконання наказу керiвника
або вищестоящоi органiзацii

2. Несвоечасна подача звiтностi
та первинних документiв в бухгалтерiю
3. Порушення трудовоi дисциплiни:
- запiзнення та несвосчаQне
з€шишене робоче мiсце
- знаходження в нетверезому cTaHi,
прогули
4. Порушення правил ТБ

умови
пiдсумкам року виплачусться частково

50% за кожний випадок

5%

5%

l00%
50%

Розроблено:
EKoHoMicT
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'odutlloK J\b4

МКП (РБУ))

Щiус В.В.
rов4риборного органу

fr'профс п iлковоТ орган iзачii
Петах Н.В.

Оili'ffiй р.

РОЗМIР ВИПЛАТ
матерiальноi допомоги працiвIIику який отримав виробничу травму при
виконаннi ним трудових обов'язкiв (без стихiйноi втрати працездатностi)

Примiтка: якIцо нешасний випадок трапився внаслiдок
невлIконання потерпiлим вимог нормативlrих al*TiB
по oxopoнi працi розмiр олнордзРвоТдопопrогрl
;llо,ле бутtl змеllшсlIо до 507о. 

lll

{иректор МNIКП (РБУ>

Голова виборного оргапу
первинноi профспiлковоi
органiзацiТ

Iнженер з ОП

Щiус В.В.

Петах н.В.

Герасимович В.В.

TepMiH непрацездатностi
(днi, мiсяцi)

Розмiр матерiальноТ допомоги у
вiдсотках вiд мiнiмальноi з/плати

потерпiлого
Вiд 1 до 10 дн. 20о/о

Вiд 10 до 20 дн. 70о/о

Вiд 20 дн.До 1 Mic. 100%
Вiд. 1-2 Mic. 100%
Вiд 2 Mic. 100%

19
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(ПОГОДЖЕНО)
Голо борного органу
пер профспiлковоТ органiзацiТ

Пётах н.В.
02.т 020 р.

(ЗАТR ЕНо,>
''}УlN4КП ,,РБ

{iyc В.В
}

02.1 0р.

вФ-lзщ в их ljlIJ и и

РЕЖИМ РОБОТИ
ММКП <<Ремонтно-будiвельне управлiнняr'

робочий час
працiвникiв:

Iнженерно-технiчнi
працiвники,

виконавцi робiт,
MexaHiK,

енергетик,

диспетчера,

контролер
автомобiльного

транспорту,

робiтники

Перерва на обiд

робочий час
tраlцiвнrrкiв, якi

надають
lтr,альнi послуги

населепню:

.i:увач коI-Iтори
l]охоронIJого

-:.l 
r,,говування),

:rtбирапьники
орiй (кладовиrrr)

-:]ерв? на обiд

]3роблено:
Jпектор з кадрiв

8щ-l7щ 8Щ_ 170а 8щ-l7щ 8ф-l7щ вихiдний

l2Ф-tзщ l2щ-lзщ 12щ-lзщ 1zФ-tзщ 1zщ-tзщ

8Ф-l6щ 8щ-l6Ф 8Ф-l6щ 8Ф_l6щ 8щ_l6щ

12Ф-tзФ 12щ-lзщ l2ш-lзщ l l00 l э00IZ -lэ-

8щ-l7щ
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цого органу
фспiлковоТ органiзацiТ

ДоDапlок Лцб

кП (РБУ)
lЩiус В.В.

р.

ГАРАНТОВАНИЙ
розмiр доплати на 2020-2022 рр. водiям ММкП <рБу> за класнiсть

Види автотранспорту

_Вантажнi, самоскиди
Спецприбиралънi, полив€lJIьно-мийнi
Легковi
Спецтранспорт (автогiдропiдiймачi,

Примiтка: доплата проводиться в процентах до
встановленоi погодинноТ тарифноТ ставки
за вiдпрацьований час з фонлу опла.ги працi

?озроблено:

- KoHoMicT
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Г.I.Беца
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Розроблено:
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_ Петах Н.В.
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ДЖЕНО)
виборного органу
бi профспiлковоi орган iзацii.

й4,
Y

'l Доdапюк _,1,--

(ЗАТВ ЕНо,,
I\4I\4кп ,, рБl,
diус В В

0р.

ПРО ПРеМiюван н я LЧ, oo.'y.ffi *:" T :.Tj,fl." виробн и чого персонал}, ппiдсумкам роботи за piK (13-а,"р;;;;;;

{аНе ПОЛОЖеННЯ ВВОДИТЪСЯ З МеТОЮ МаТерiалъного заохочення робiтникiв, Iтгза успiшне виконання основних фiнан.о"о-.о.iодарсъких показникiв.1, Премiювання .rо .rц.уr-;;;;;;; за piK проводитъся пiслязатвердЖеннЯ балансоВого звiтУ за рiкЪ ""йuоJ"ям лiмiТованоI CY}lIl(згiдно установленого 
"iд"о.пu, фо"о, споживання, яка пiдлягасрозподiлу х фонду матерiалъного Ъаохоч"""r;.2, Винагоролu 

"uрurовуеться i виплачу€тъся BciM робiтникам запiдсумками минулого року.3' 
3#:::t-о,у,ой 

бу,и видана також робiтникам, якi не пропрацюваltl- звiлънення 
:_l""';tr;ffi;Н*Ъ";Х?ffiJх*;*нr""u, " 

*' "'

- вихiд на пенсiю .rо .rф.тi, по хворобi;- вихiд у вiдпустку_в зв'язку з пологами;- поступлення в Вуз' або нь курси по пiдвищенню квалiфiкацii, з вiдривом вiдвиробництва, 
_по 

направленню пiдпри€мства;- перехiд на роботу до u"щ..тоячоi органiзацii;- скорочення штатiв;
- повернення на роботу пiсля служби в Збройн их QилахУкраiЪи;- повернення з вiдпустки rто догляду за дитиною до 3 poKiB.4, Винагорода нараховустъся в розмiрi rо.uдоuого окладу.ЩаНе ПОЛОЖеННЯ ОбГОВор."о та узгоджене загальними зборами робiтникiв таслужбовцiв.
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профспiлковоi органiзацii
N4КП,,РБ\
f{ivc В.В

0р.

Перелiк
додаткових днiв вiдпустки в розрiзi професiй та посад

Професii', посад"

Директор --

За ненормований
робочий день

За роботу на
комп'ютерi

Всього дtliв
додатковоТ
вiдпустки

7 кал.дн. 4 11 ка;l.дн.головний iнжене 7 кал.дн. 7 кал.дн.
7 кал.дн.

Jаступник директора 7 кал.дн.
! оловний бухга.,lтер
MexaHiKъ
EKoHoMicT

7 кал.дн. 4 ка.п-пн 11 кал.дн.
7 кал.дн.
1l кал.дн.

7 кал.дн.
7к:r.ц./(н. l 1*;.л;

rпi}rrEflýI) з прОекТнО-
кошторисноi роботиъ
Iнженер з ОП

7 кал.дн. 4 кал.днi 1,";й;l
й-л,. -

!,I_ца"rr.лlr,
7 ка.;r.пrl_

7 кал.дн.

Dухгалтер
Виконавецu рооБ.--.-.--

7 кал.дн. 4 кал.днi
7 кал.дн.

lrиск(rнсульт 7 кал.дн. 4 кал.днi 11 кал.дн.

? "*д*
Jаl]цувач контори
(пох.обслуговування)

-

I1нергетик

7кал.дн.

7 кал.дн. 7 кал.дн.

7 
"*./цl.

1й"й;i---
п,ii;l,ii -

лисrIе,r,чер автомобiльного
транспорту (пасажирських
перевезень)ъ

7 кал.дн.

rпUrIcк1,0p з каДрIВ

fliловод
4 кал.днi

4 кал.днi

Розроблено:
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/JodutltoK Лу9

Но)о органу
ковоi органiзацii

(РБУ)

.в. Щiус В.В.
р.

ПОЛОЖЕННЯ
про преМiюваннЯ Iтп, обслугоВуючогО та основного виробничого персоналу

за показники господарськоi дiяльностi

щане положення вводитъся з метою пiдвищення стимулюючот ролi ввиконаннi доведених об'смiв робiт, ik ефективного виконання, забезпечуючи прицьому piBe'b продуктивностi працi ,u,.pri., о 
""no"u"rr".ПремiюВанн,I проводиТи щомiсЯ,,пrо, ,u резулътатами господарськоi дiяльностi.Максимальний розмiр премii становитъ - 1 о0%.

OcHoBHi вимоги, якi даютъ право на одержання премiТ:1, Вiдсутнiстъ скарг та зауваженъ вищестоячоi органiзацii 1о%2. Вiдсутнiсть претензiй адмiнiстрацii
пiдприемства вiдносно якостi виконаних завдань 30%3, Вiдсутнiсть зауважень вiдносно дотримання правил
трудового режиму 10%4. Щотримання правил охорони працi та технiки безпеки
на робочому мiсцi 

Ю %5, Несвосчасна подача звiтiв та первинних документiв
- l.бУ".алтерiю пiдприемства та до вищестоячих органiзацiй 20 %б, Вiдсутнiсть заборгованостi пiдприсм.r"u.а обоu'"зковимиrтлатежами. 

20 %

Процент премiювання
положення.

виводиться окремо за кожний показник даного

При невиконаннi показникiв проценТ премiТ зменпrустъся на I]еJIиLIиtl\. як.]ук€вана у вiдповiдному пунктi.
Премiя виплачуетъся за

установленому вiд посадового
споживання.

Працiвники, якi
прийняттям на протязi
часу.

ПрацiвнИкам, якi звiльниЛися У мiсяцi, за який проводитъся премiювання.премii не виплачуються' за винятком таких, Що]о Вiдсутнi по тимчасовiй непрацездатностi;о Призванi до лав Збройних Сил УкраiЪи;о ВихоДятъ на пенсiю по BiKy, ro 
"ru"y 

здоров'я;о Звiльненi по скороченню штатiв;. Переводяться на iнше пiдприемство.

наказоМ керiвника пiдприсмсl.ва, в розrll1.:окJtаду' тарифноТ сl.авкИ за мiсяIlь :з c|lc.ltt.,,,

не проробили повний календарний мiсяць у зв'язку iзмiсяця премiя виплачуеться пропорцiйно вiдпрацuованом\,
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По пiдсУмкаМ успiшноi роботи за квартал за сумлiнне i зразкове ВикоIi;:. ]: :прямиХ обов'язкiв та за своечасНу здачУ звiтностi може проводиТljсь пре\Ii,,.,.._-.працiвrrикiв В розмiрi до посадового окладу, за рахунок фогiд1 СПо7i,::_,премirовання проl]одиться наказом керiвника пiдприсмства.

flерелiК поруш,Iе[Iь, за якi лllшlаю,гься повнiсткl, або зменпIу€.гься llpertiяt зltзвiт.tlий мiсяrць

1, Невиконання наказiв, рiшенъ керiвник а або виш{е стоячоТ органiзацii.. }]tЯ:. -
виконання cBoix СЛlrх<бових обов'язкiв.
2, Прогул, знаходження на роботi в нетверезому cTaHi.3. Виявлення факту крадiжоо uru виробництвi.
4, Порушення 

"pu"",'o*oporr" пРацi та технiки безпеки на робочому Micui.5, Несвоечасна подача звiтiв та_первинниХ докуменТiв в бухгалтерilо Пiдпрttс:.:. .до ви tце стоячих орган iз ац iй т а Статупра"ri;;.
б. НедотРиманнЯ правиЛ внутрiruН;;Ы;;;." 

розпоряДку та iншtиХ HOp\I&-l.,: ,дloKyMetrTiB.
7. l1орупlеIJня технологiчного rlpot{ecy;
8. IJаявнiсl.ь скарг з об'скт,у , якийобслlуговусться;
9, НезадОвiльне утриманНя робочО.о мi.ц"' пошкодЖеннЯ обладнаНня, iнс.гР\ \Ie],неrцiльове викорисТаннЯ птатерiаЛiu, .uпрiпй;;; r, працiвником,ПРОТЯГОМ СТРОКУ лисцццлiпuр"о.о сl.ягнеIJня до працiвltltк.,застосовУIоться TaKi заходИ заохочення' як огоJIо.Uе}.FIя подяки, виllаtIа ;:-,-,.I]аГороДх{еFIня цirrним подарунком, пiдви..{е}IFIя на посадi. 

лЯКИ' ВИllаtlа ; 
-

Позбавлення та Зни/кенi-iЯ преп,ri1' оформлясться наказоМ керiвника На OCj:, '
ПояспIоIочоi'записки ПраЦIоIоЧоГо' який лоrУar"u ПорУшення. Працiвник, якltй 'премiйоваwий, мас бути ознuйоп,rений . пuпuй' ПiД розпис.

Розроблено:

EKoHoMicT

|fr/,
Беца Г.I.
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о)
рного органу кП (РБУ))
рофспiлковоТ органiзацii l]iyc В.В

Петах н.В.
р.

р.

склАд

робочоi koMicii по проведецню переговорiв i пiдготовки проекту колективного
договору та його виконання

l
2

|{iyc R.В. - /(иректор
2, Бубряк К).В. - головний iнженер
3, Петах н,в, - голова виборного органу, первI-IнноГ профспiлковоi органiзаu.,4. ПузаНова А. N4. - засТ\iпнllК го--Iовlт вltборного органу первинноi

профспiлковоТ органiзаuiТ
5. Беца Г.L - еконол,tiст
6. Герасимович в.в. - iH,T,eHep з o\opoHlr праui
7. Сухан I.}4. - iнспектор з Ka_lpiB
в, Гаяtо з.г. - слюсар з аварiйно-вi:нов,-ttоваJьних робiт

fiиректор VIN4КП ((РБУ> |Щiус В.В.

Голова вltборного орган\,
первIlн ноТ профспiлковоТ
органiзirltiТ

Петах н.В.
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