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Головi виконавчого KoMiTeTy
Мукачiвсъкоi MicbKoi ради

8 S {j t) rr r,.. 1", -,jlче,l Ё

uT[Ы"'"Ъ;n;.d#iiЬ вимог Порядку повiдомноi реестрацii гЕrпузевих
(мiжгагryзевих) i територiшlьншс угод, колективних договорiв, затвердженого
постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд IЗ.02.20|З NЬ 115 (в редадсцiТ
постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 21.08.2019 Ns 768) надаю NIя
повiдомноТ реестрацiТ Колективну угоду мiж адмiнiстраIдiею та колективом
пршдiвникiв вiйсъковоi частини А1047 на 20|9-2023 роки.

Вiдповiдно до вимог абзацу 1 пункту 2 згаданого вище Порядку
Колективна угода надаеться у двох гlримiрниках (вiд адмiнiстрацii та
профспiлкового KoMiTery), у виглядi оригiналiв паперовID( документiв з
прошитими i пронумерованими сторiнкЕll\ли.

Одночасно iз цим надаемо згоду на оприJIюднення тексту Колективноi
угоди мiж адмiнiстрацiею та колективом працiвникiв вiйоьковоТ частини Al047
на 20L9-202З роки i повiдопшlяемо, що дана Колективна ).года не мiстить
iнформацiю з обмеженим доступом.

,Щодатки: 1. Перrпий примiрник Колективноi угоди мiж адмiнiстрацiею та
колективом працiвникiв вiйськовоi частини Al047 на2019-202З роки
з додатками (вiд профспiлкового KoMiTery вiйськовоi частини Al047)
на 16 арк. (пiдлягае поверненню до вiйськовоi частини А|047);
2. Щругий примiрник Колективноi угоди мiж адмiнiстрацiею та
колективом прачiвникiв вiйськовоi частини А|047 на2019,2023 роки
з додатками (вiд адмiнiстрацii вiйськовоi частини А1047) на 14 аРК.

(пiдлягас поверненню до вiйськовоi частиЕи AIOaD;
3. Копiя Колективноi )доди мiж адлiнiстрацiею та колектиВоМ
працiвникiв вiйськовоi частини А|047 на 20|9-2023 роки З

додатками на 14 арк.

Командир вiйськовоi частини Ы047
полковник медиrlrrоi служби Ярема БЕКЕР
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КОЛЕКТИВНА УГОДА

МIЖ АДМIНIСТРАЦI€Ю ТА КОЛЕКТИВОМ
прАцIвникIв вIЙськовоi чдстини Л1047

нА 20|9-2023 роки

Прийнято на загаlIьних
зборах трудового колективу
" /Г" 

"rчрrп,аtарсч 
20/g року._

м. Мукачево



ЗАГАJЬНI ПОЛОЖЕНЕЯ
l. Колекrшний договiр па 2019-202З polй укJIадеЕо вi.щlовiдrо до

КонсшrryцiТ YKpaifu, Кодексу зшсонЬ про праIцо Украi'lлл, ЗшсонЬ Украihи:
"IIро колективIli договори i угодрr", "Про вiдпустки", "Про охороЕу пращi", "Про
зайнятiсть Еаселення", Закону "Про професiйнi спiлки, Тх права та гарантiТ

дiяlьностi", "Про соцiальний дiапог в УкраiЪi", Гаrryзевоi угоди па 2019-202З

роки мiж MiHicTepcTBoM оборони Ущраiни та Профспiпкою гrршiвникЪ
Збройrлтх,Сил Украirпл, н:жiву MiнicTpa оборони Украrни вtд28.02.2006 Ns 125

"Про впорядкув€lЕЕя умов оIuIати прачi праrliвникiв закладiв охорони здоров'я
та установ соцiального захисту Збройних Сил Украfirи".

2" Управлiння вiйськовоТ частини А1047 визнае за профспiлковим
KoMiTeToM викJIючне пр€lво ведення переговорiв i укладення колективного

договору вiд iMeнi працiвникЬ вiйськовоi частини А|047, а також Еа уIастъ у
вирiшеннi iнцло< пит€tнь, що стосуються соцiально-економiчних iHTepeciB
трудового колективу i його прачiвникЬ.

З. Щоговiр набувае чrлrтностi з дЕя його пiшlисалтrя i дiе до прийняття
нового договору.

4. ,Щалrий колективний договiр передбжае, що црофком мае право у
випадках прийняття угlравлiнням вiйсъковоТ частини А|047 рiшень, якi
порушгуIоть умови договору, внести подання з усунеЕЕя цих порушенъ.
Управлiння зобов'язуеться в ти)кневий строк iх розгляЕути, прийняти вiДповiДнi
мiри до осiб, винних у порушеrтri колективного договору i дати мотивоВаIIУ
вiдповiдъ за сугтю под€lнЕrl.

Управлirшя i профком домовJIяються вирiшувати Bci спiрнi питаннrI

IIшutхом переговорЬ на пршIIII4пах партIIерства з метою гlРИйНЯТТЯ

компромiсних рiшень, а в разi розбiжностi - дiяти згiдrо з чинним
законодzlвством iз розгляду колективнID( трудовlш спорiв (конфлiКТiВ).

5. Профспiлковий KoMiTeT визнае викJIючне право за упраВлiннЯМ
вiйсъковоi частини AI047 здiйснювати керiвництво всiею дЬrьнiстю вiЙсьКОВОТ

частини А1047.
6. Сторони зобов'язуються дотримуватися умов i виконувати

положеннrt, передбаченi цим договором i визнulють його поширення на Bcix
працiвникiв вiйсъковоТ частини А 1 047.

7. Управлiння i профком вйськовоТ частини А1047 прийшши до
згоди, що розробщу, пiдготовку проекту договору, вIIесеrIЕя змiн та доповнень

дOручаютъся постiйно дiючiй koMicii з уповновакених цредставникiв cTopiH на

паритетних умовах.
Представники cTopiH, яrсi ухиJUIються вiд участi в переговорах з

укIIаденНя, змiН або допОвненъ договору, Що порупIують встаIIовленi строки

шереговорЬ, або не викоЕуIоть зобов'язань iз колективного договору несугь

вiдповiдальнiстъ у порядку, передбаченому з€lконодавством.

8. Змiни i доповненнrI в колективrшrй договiр вносяться за згодою

cTopiH iз насцrпним затвердженнrIм ix на конференцii трудового колективу.

ГIри BHeceHHi змiн та доповнень у колективний договiр сторони

зобов'язуються Ее погiрuryвати цим умов працi праliвникiв вйськовот частrдпl

л|047
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Ущавrliшя i црофком вiйськовоI чЕютиЕЕ А1047 зобов'яз5rютъся
. - _;i ; 5, з апl с llcТert атичний .]востороrгнй коrггроJь за виконаннjIм колективного
-:;.авор\ i розг-rя:ати питанIUI, що виникJIи, на спiльних засiданнях у Mipy
необхi:ностi.

2. оIIлАтА IIлАти
2.1. ошrата цращi гrрацЪникЬ вiйськовот частини Al047 здйснюються

вiдтповiдно до норм, уп{ов та положень, визначеЕих Кодексом законiв про працю,
Заrсоном Украrни "Про оплату црOцi", iншими нормативIIо-правовими актами з
IIитаЕь оплати праli.

З 01.01 .2020 РОКУ ПРожитковIй MiHiMyM, встаIIовлений дJuI працездатних
осiб, Законом Украrни "про .щержавний бюджет Укратни пi zozo pik',
затвердл(ено В розмiрi 2102 гривень, мiнiмальну заробiтну плату в мiсячному
розмiрi _ 472З гривень, В погодипНому розМiрi - 28,з1 гривенъ. Згiдно i.
зшсоном при обчисленнi розмiру заробiтноi плати пршдiвнr.ш<а дJIя забезпечення
fr мiнiмагlъЕого розмiру IIе врil(овуються доплати за робоry в IrесприrIтливlD(
)rмoBil( црацi та пiдвищеЕого ризш(у для здоров'я, за робоry в нiчниЙ та
Еащ/рочниiтчас, роз'iЪний характер робiт, премiiдо святковlос i ювiлейних дат. У
випадку, коли працiвнику встановленi доплати за робоry у шкiдrrивих JrMoBax
пращi, зазначенi доплати мають виплачуватись понад розмiр мiнiмальноi
заробiтноi плати (47 2З гривень).

У ПОДалlьшоМу вiдбуваеться кореryвання розмiру заробiтноi плати та
iнших виIIпат вiдповiдно до прожигкових MiHiMyMъ, мiнiмЕlJlъних заробiтних
ПЛаТ, ЯКi бУде ВстановJIено вiдповiдтими законами про Щержавний бюджет
Украiни на Еаступнi роки, до 202З року вкJIючно.

Якщо гlрацiвник виконав мiсячну норму гIращi, а нарахована йому
ЗаРОбiТНа Ппата е нижчою вiд законодавчо вст€tновленого розмiру мiнiмальноТ
ЗаРОбiтнОi плати, роботодавецъ зобов'язаний цровести доплату до iT рiвня, яка
виплачуеться щомiсячно одЕочасно iз заробiтною IuIатою.

Якщо працiвник не виконав мiсячrту норму працi, перебував у вiдгryстцi,
На лiкарrrяному, працюе неповний робочий час тощо, oIuIaTa його працi
цроводиться гrропорцiйно виконанiй HopMi працi.

Кабiнетом MiпicTpb Украrни прийнято постанову вiд 28.|2.2016 року Jtlb

10З7 "Про оплату цращi працiвникiв установ, закJIадЬ та органiзаrдiй окремих
гагryзеЙ бюджетноТ сфери". З 01 .01.20t7 року посадовi окJIадI|I (тарифнi ставки)
працiвникiв ycTarroB, з€}кJIадiв та органiзшдiй окремих гагryзей бюджетноi сфери
розра>(овуються виходячи з посадового окJI4ry (тарифноi ставки) прыдЬника 1

тарифного розряry, визначеного у розмiрi прожиткового мiнiшгуrчту дIя
црацездатних осiб, встаIIовленого на 1 сiчня кzLJIендарного року, який у 2020
роцi стансвитъ 2102 гривень.

При цъому керiвникам установ, закладiв та органiзацiй окремих галryзей
бюджетноТ сфери з метою недопущеннlI "зрiвняпiвки" в розмiрах заробiтноi
плати доручено забезпечити в меж€lх фонду оплати працi диференцiацiю
заробiтноi плати працiвникiв, якi отриIчrуIоть iT на piBHi мiнiмальноl, за рахунок
встановленнrI доплат, надбавок, премiй запежно вiд складностi, вiдповiдаlrьностi
та умов виконув€lноI роботи, квалiфiкацii працiвника, результатiв його працi.
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:.1.]. Командир вiйськовоТ частипи А1047 встановлюе посадовi оклади,
- - "-:ап{. надбавки працiвникам, надае матерiа.пьну допомогу, допомоry на
: - - -эо&IенIUI та здiйснюе премiювання в межах фонду оплати працi,
" r:зээJденого у кошторисi.

].], Сторони домовилися щодо оплати працi працiвникiв вiйськовоТ
-:-л{ни А1047:

].].1. Використовувати Bci наявнi засоби впливу дJuI недогryщеннrI
,..1--:гованостi iз виплати заробiтноТ плати та iнших виплат працiвникам
" jl:bKoBoT частини Al047.

:.2,2. Виплачувати доплати та надбавки до тарифних ставок i посадових
: n- . *:iB працiвникiв вiйськовоi частини А1047 (!одатки 1, 2).

].].3. Передбачити виIIлату премiТ вiдповiдно затвердженого Положення
-:,- :Iре}{iювання працiвникiв вiЙсъковоi частини Al047 за ocHoBHi результати
: _;-.bнocтi (Щодаток З).

:.2.4. Здiйснювати виплаry заробiтноI плати працiвникам регуJIярно в
: -,:-,:чi :Hi двiчi на мiсяць: аванс з 12 по 15 число поточного мiсяця, заробiтна
--:.а ]]-31 числа кожного поточного мiсяця. Розмiр заробiтноi плати за першу
--..:зI{Е\, мiсяця мас становити не менше оплати за фактично вiдпрацьованиЙ
- :: j эозрахунку тарифноI ставки (посадового окJIаду) працiвника.

].].5. При кожнiй виплатi заробiтноi плати, на вимоry, повiдомIIяти
::--_вцика про TaKi данi, що наJIежать до перiоду, за який проводиться оплата:

- загальна сума заробiтноТ плати з розшифруванIuIм за видами виплат;
- розмiри i пiдстави вирахувань та утримань iз заробiтноТ плати;
- сума заробiтноТ плати, що належить до виплати.
}'правлiння вiйськово[ частини А1047 зобов'язуеться:
Надавати Профспiлцi iнформацiю про стан фiнансуваннrl з витрат на

- -.з:\ працi працiвникiв вiйськовоi частинп А|047.
Н4дазати Профспiлцi iнформацiю гlро змiни в HopMyBaHHi та оплатi працi.
Профспiлковий KoMiTeT зобов'язуеться:
З:iйснювати постiйний контроль за додержаннrIм у вiйськовiй частинi

l_ -- законодавства про працю, зокрема за виконанIuIм договiрних гарантiй з
: 
**-::}{ працi та свосчаснiстю виплати зарплати.

При наявностi конфлiктних ситуацiй, скарг по оплатi працi працiвникiв
: ,,::ьковоi частини Al047 - членiв профспiлки вирiшувати цi питанIuI рЕtзом з
-:.зriнням шJutхом переговорiв, або представляти ik iнтереси в KoMiciT з

-,-11ь трудовI,гх спорiв вiЙськовоi частини A|04'l .

3. охоронА IIрАцI
}-правлiння вiйськовоi частини А1047 зобов'язусться:
j.i. Забезпечувати свосчасне проведеннrI атестацiТ робочих мiсць за

. 1,.}{1l працi; навчаннjI та атестацii працюючих з питань охорони працi;
э ].i,_ =eHIuI комплексних заходiв щодо дотриманнrI нормативiв безпеки, гiгiени
-:-_ .а створенrrя безпечних i нешкiдливIltх умов працi.

_:.]. органiзовувати навчаннrI та перевiрку знань посадових осiб i
l,-liBtтиKiB струкц,рних пiдроздiлiв вiйськовоТ частини Al047 з пиТань охорони
-:=i згi:но з затвердженим планом.
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3.З. ЗабеЗпечувztтИ суворе дотримання посадовими особами вимог Закону
TIpo охоронУ щ)ацi", Еормативних aKTiB з охорони працi, скJIадати графiки
IIJIaEoBo попередЖУВЕlJЬНIlD( ремонтЬ обладrання, устатч/в€lнIlя та вентиляцii.
Оргапiзовувати перевiрку стаЕу автокгrавiв iз залученням спецiалiстiв
ВiДЦlОВiДних оргt}нiзацй. Забезпечувати постiйний контроJIь освiтленrrя робочих
мiсць Bcix працiвникiв вiйськовоi частини А|О47 згiдно з нормtlNIи.

3.4. ВiДШКОдоВ)rвати шкоди, заподiянi гlрацiвниковi внаслiдок
УШКОДЖеННЯ ЙОго здоров'я, виплач/вати додатковi виплати, вiдповiдно до
чинного закоЕодaвства (ст. 9 Закону YrcparHi "Про охороЕу гIрацi'').

ЯКЩО У вiдповiдностi з медиIIним висЕовком у rтотерпiлого встановлена
СТiЙКа Втрата пра{ездатностi, управлiння вйськовоТ частини Л1047
ЗОбОв'язУ€ться виIIпачувати потерпiлому суму з розрахуЕку середъомiсячного
ЗаРОбiткУ потерпiлого за кожний вiдсоток вц)ати ним професiйноТ
працездатностi за рахунок коштiв соцiалъного cTpaxyBaHHrI.

3.5. ЗабезпеIIити проведешш перiодичнlо< /протягом трудовоТ дiяльностi/
МеДИТIНИХ Оглядiв працiвникiв, заЙнятих на роботаr, пов'язанID( з важкими,
шкiдrивими умов€ll\dи цращi та iншlо< гlрщЪникЬ наскрiзних професiй
вiдповiдно до нчжазу МОЗ ЛЬ 280 вiд2З.07.2002 р. "Щодо оргаrriзацiТ проведення
ОбОв'язкових гrрофiлактичних медичних оглядiв пршдiвникiв окремrаr професiй,
виРобництв i органiзацiй, дiялънiсть яких пов'язана з обслуговуванЕям
населення i може призвести до пошп,Iрення iнфекцiйних хвороб".

З.6. За порушенЕя законодавчих та iнших aKTiB про охороIIу праrдi
притягувати виннlD( працЪш.rкЬ до дисцигrliнарноТ вiдповiда.гlъностi згiдно зi ст.
44 Закону Украrни "Про охороЕу IIращi" та зz}конодавства про пра{ю.

З.7. Своечасно розслiщrвати та вести облiк Еещасних випадкiв,
професiЙних захворюв€tнъ i аварiй на територii вiйськовоТ частини А1047 та поза
його межами i в позаслцокбовий час.

Профспiлковий KoMiTeT зобов'язyеться:
3.8. Здйснювати контроль за дотримаш{ям управлiнням вiйськовоi

частини Al047 вимог зtжонод€tвства про охорону цращi, викоIIанн;Iм необхiдних
гrрофiлактичнlD( за<одiв, спрямованю( на створенЕя напежних, безпечних i
здорових умов працi, запобiгання нещасним випадкzlм, црофесiйним
захворюванням та iншим випадк€tм зulгрози життю або здоров'я працiвникiв.

З.9. Брати )пIасть в розслiдувшrнi неIцаснlD( випqдкiв, пов'язадrих з
црудовою дiяьнiстю, та в розробленнi заходЬ щодо tx запобiгань.

3.10. Надавати KoHcyJIbTaIIiT у вrrрiшеннi ггtтань, пов'язаних iз нещасним
випадком пiд час викоIIанIuI трудовLD( обов'язкЬ, а також виплати одноразовоi
доттомоги вiдповiдно до Закону Украiтшл "Про зЕlг€lJIьнообов'язкове державIIе
соцiалъне страхування ".

4.ТРУДОВI ВЦНОСИНИ. РЕЖИМ ПРАЦI ТА ВIДПОЧИНКУ
Управлiння вiйськово[ частини А1047 та профспiлковий KoMiTeT

домовплись:
4.1. Труловий розпорядок у вiйськовiй частинi визначати Правилами

вн5црiшlього трудового розпорядlсу щорiчно згiдно устаЕовчого наказу по
чаL,гшi.

4.2. Змirтовати режим робочого часу тiльки в установлеIIому
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'r"шmtrJдвством Еорядсу з обов'язковим попереднiм погодкенням

рфсп*пtовим KoMiTeToM.
4.3. Черryвання працiвникiв у вихiднi та святковi днi погоджуватИ

;ц"фс пiтtовим KoMiTeToM згiдно з законодавством Украiни.
-+.-t. Застосовувати у вiйськовiй частинi контрактну форrпrУ ТРУДОВОГО

-оговору лише у виIIадках, передбачених законодавством Украiни.
4.5. У разi змiни пiдпорядкованостi чи реорганiзацii вiйсъковоi частини

:iя трулових договорiв з працiвник€lп{и продовжуеться. Припинення трудових

:оговорiв з iнiцiативи командуваннrI доrтускаеться у разi скороченнlI чисельностi

або штату гlрацiвникiв та iнших випадк€lх, uередбачених законодавством.
4.6. Забезпечити надання працiвникам щорiчнот оплачуваноi основноi

вiдгryстки тривztлiстю, встановленою Законом Украiни "про вiдггустки" та

iншими актами законодавства Украiни.

,Щодатковi оплачуванi вiдrryстки надавати:
- працiвникам з Еенормованим робочим днем тривалiстю до 7

ка11ендарних днiв згiдно з Перелiком профеоiй i посад працiвникiв Зсу з

ненормованим робочим днем, робота на яких дае право на щорiчну додаткову
вiдгryстку за особливий характер працi (додаток 4);

- працiвникzlшI, зйнятим на роботах iз шкiдливими i важкими умоваI\dи

працi, з оЪоблИвим характероМ працi вiдповiдно до Спискiв виробництв, робiт,
професiй i посад, зайнятiстi працiвникiв в яких дас право на щорiчнi додатковi

"йф.r*" за роботу iз шкiдливими i важкими умовами прац1 за особливий

характер працi, затверджених постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украi'ни вiд

JIистопаДа |997 р. Ns 1290 (зi змiнаrчrи), конкретна тривалiсть яких залежить:

- за роботу iз шкiдливими i важкими умовttIчIи прачi - залежно

результатiв атестацiт робочих мiсць та часу зйнятостi працшника в цID( yМoB€lx

(ст. 7 Закону Украiни "Про вiдгryстки");
за особлrrвий характер гlрацi, запежно вiд часу заflrrятостi працiвника у

цих умовас (ст. 8 Закону Украi'ни "Про вiдгryстки");
4.7. Вiдповiдно до Закоlry УкраТrпа "Про вiдrryстки" надавати працЬникаirл

вiдгryстки без збереженIuI заробiтноi плати:
- у обов'язковому порядку, за бажшrням гlрацiвника, на термiни,

передбаченi ст. 25 Закону Украrни "Про вiдrryстки";
- за згодою cTopiH, в порядку, визначеному ст.26 Закону "Про вiдгryстки",.

Черговiстъ надаЕня "iдцrya"*" 
визначаетъся графiкаirли, якi

затверджуються командиром i доводяться до вiдомаусiх прашiвникiв.

Управлiння вiйськовоi частини А1047 зобовlязусться:
4.10. Забезпечити додержання з€конодавства УкраiЪи працю4.10. Забезпечити додержання з€конодавства Украrни про працю у

вйськовiй частинi А1047.
4.|\. Вигlлаlувати заробiтну гIJIату працЬЕикаI\d за час вiдгryсток не

пiзнiше нiж за три днi до if початку.

дотримуватися графiку наданнrI вiдгryсток. Своечасно плаЕувати розподlл
коштiв на оплату працi з ypaXyBaHIUIM виIIлат заробiтноi плати на час вiдrryсток.

Профспiлковий KoMiTeT зобов'язчеться:
+.tZ Здitснювати конц)оль за дотримz}нIUIм закоЕодавства Украi'ни щодо

рохшt[у робочого часу i часу вiдпошлrrку.

з

з
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5. зАЙЕятIсть
Управлiння вiйськовоi частипи А1047 та ппофспiлковий KoMiTeT

Щ:
5.1. Пiд час рефорIчIуваIIня (лiквiдацii реорганiзаIlii тощо), що тягне за

собою скорочешш чисеJьностi або штату пршдiвникiв, погiршення умов праrДi,

надають п.рофкому (не пiзнiше нiж за три мiсяцi) iнформадiю щодо цих за<одЬ
та пршiмають остаточне рiшення з урахуваIfiIяh{ дд{ки профкому.

Iнформадiя мае вкJIючати причшIи наступних звiльнень, термiни
проведенЕя звiльнення, KbKicTb i категорii праIЬникЬ, яких це може
стосуватися.

Створити умови для забезпеченнrI пiдвищешrя квалiфiкадiТ пршliвникЬ не

рiдше одного ра:}у на п'ятъ poKiB.
Управлiнпя вiйськовоi частиrrи A1 047 зобов'язчеться:
5.2. Не допускати звiльнення вагiтних жiнок i жiнок, лсi мають дiтеЙ

BiKoM до ц)ьох рокЬ (до шести poKiB - частина шоста статгi 179 КЗпП Украrни),
одиноких MaTepiB за наявностi дитини BiKoM до 14 poKiB або дrштrrи-iнвалriдъ З

iпЩiативи командrваЕIIя, KpiM випадкiв повноi лiквiдаrliТ вЙськовоi частиЕи
Al047, коJIи допускаеться звЬненЕя з обов'язковI,пчI прilIевлаштуванням.

Узгоддувати з профкомом рiшення про скороченЕя чисельностi абО

штату прачЪникiв у TepMiH згiдно з законодавством Украitпа.
Профспiлковий KoMiTeT зобов'язуеться:
5.3. Надавати працiвникалл правову допомоry щодо застосуванЕя ЗаКОНУ

УкраiЪи "Про загаjьнообов'язкове державне соцiапъЕе стрil(уваIIЕя Еа випадок

безробiття".

б. охоронл здоров,я, соIцАльнI тА житлово_
ПОБУТОВI ГАРАНТIi

Управлiнця вiйськовоi частини AL047 зобов'язчеться
6.1. ЗабезпеIIити безкоштовне IIроведення попередъого та перIодшIIIID(

медиIIних оглядь працЬникiв, заforятих Еа B€DKKID( роботах, роботах iз

шкiдгrrвипли чи небезпечними умовами 11рацi, або ТaЖIlШ, де е потреба у
професiйному лоборi, та позачергових медшнIо( оглядiв за заявою гlрыlьrrrака,

"*щЬ 
BiH вважае, щЬ погiршення стану його здоров'я пов'язане з умоваI\dи працi,

а також за iнiцiативою ком€IIцуваIIня) якщо стан здоров'Я праrдiвника не

дозвоJIяе йоrпry викоЕувати своi обов'язки.
6.2. Надазати безогшатIIу медшIIту допомоry ЦРщЬникаirц вiдповiдно до

зtжонодавства Украirпа. У разi початку функцiонув€lшш у вiйськовiй частинi

л1047 комп'ютер"о.О томографу, провод{ти гlрачiвникам частини коtvш'ютерну

томографiю за нагIравленнями лiкарiв частини безкоштовно.
6.з. Пiд час госпiтаrriзаIдii тематшIних хворщх, надавати перевагу

прачЬr*rкаrrл вiйськовоi частrдrи А1047, врil(овуючи кJIопот€IпIIя начальlппсъ

фу*rур"r* пiдроздiлiв та служб рчtзом з профспiлковим KoMiTeToM та

ЕецрilIюючиМ пбнсiонераrrл, стzDк роботrr В вiйськовй частинi А|047 яких

скJIадае понад 25 рокЬ.
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ПDофспiлковий KoMiTeT зобовlязчсться:
6.5. Надавати чпенам профкому (застроlованим особам) правову

допомоry щодо застосування Закоlry Украitла "Про загаJIънообов'язкове
державце соцiальне стрil(уваIIЕя на випадок безробiття".

6.6. Надавати caнaTopнo-KypopTrri ггутЬки пратдiвникадл вйськовоТ частrдшл
Al047 - членам профспirлсовоi оргшriзшliь яrсi потребують оздоровлення в
caHaTopHID( yмoвtlx i сумлiнно вiдносяться до виконанЕя cBo'rx функцiонаJьнID(
обов'язкiв, за ра(унок коштЬ соцiагrьного стрil(уванЕя i на пiльговID( )л\dоваь
од,Iн раз на два роки.

6.7. Надавати матерiапьну допомоry чпенам профспiлковоi органiзаrliТ за

ра(уЕок коштЬ профспi.гпсового бюджеry згiдно з особистими заявами та
кJIопотаннjIми профгруш{ перев{Dкно у випадкЕlх:

- погiршення стаЕу здоров'я гlрыдiвника;
- cмepтi члена сiм'i;

ювiляраrчr, якi тривалмil час час цраIцоють у вйсъковiй часшrнi А1047
(не меrппе 10 poKiB).

7. гАрАнтri длялъностI IIроФсшлковоi
оргАнIзАIцi вйськовоi !IАстини лл047

Управлiння вiйськовоi частини А1 047 зобов'язчеться:
7.1. Створити необхiднi уплови дlя роботи профспiлковоi органiзшlii

вйсъковоi частини А|047. Надати профкому у безкоrrrговне користуванЕя
обладншrе приrчriщення та засоби зв'язку.

7.2. За згодою чгrенiв профспilлси цроводити безготЬкову оIIпату
Iшенсъких внескЬ та перер€жовувати iх на рахунок профкому протягом З-х
бшrкiвськlо< днiв.

7 .З. М викончlнЕя цромадських обов'язкiв Iшенап{и профспiшrи,
профгрупорг€lми над€}вати'iM необхiдний час iз збереженrrяrл середъомiсячноi
заробiтноТ гrлати:

- членаJ\{ профкому - 4 години в мiслtь та2 rодллryl щоквартаJIу;
- профгрупоргаNI - 2 tодпыа на мiсяць;
- на профнавчаЕня профаltтллву - 1-2 днi па piK;
- Еа цроведеннrI зборiв, конфереrщй - 4-6 годиЕ на piK;
- чпенaм профкому дIя проходженЕя навчання н4давати додатковi

вi.щryстки трrава.пiстrо до б днЬ iз збережеrшяrл заробiтноТ плати за раЦrНОК

роботодавця, згiдно з Законом Украrrпа "Про профспirпси, fu црава i гарШТii iХ
дiяльностi" та ст. 252 КЗпП YKpai'trt.

Не догтускати звЬнеrrrrя з роботи за iнiцiативою керЬrлтцтва праЦiвrптКiВ,

якi обрапi до сктl4щr профспiлкових оргалrь i не звьнених вiд роботи без згоди

профкому.
7.4. Надавати профкому вiйськовоi частrаrти А1047 всЮ необхiдry

iнформацiю з гпrтапь, що € цредметом Iрого ,Щоговору.
7.5. Забезпечити вirьшлй доступ членiв профкоплУ до MaTepiaTliB, а також

до ycix пiдроздiлiв i сlryжб вiйськовоi частини А1047 дIя здйснеrrrrя 1х

дirrr""осri. Над*ч* iM, на 1х прохilIЕя, накЕ}зи та iншi документи, якi

стосуються пршliвникь вiйськовоi частини л1047, kpiM iнформачii з обмеженим



доступом.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАНЕЯМ КОJIЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
СтоDони зобов'язyються:
8.1. Визначити осiб, вiдповiдапъшоr за виконання положеЕь Iрого

договору.
8.2. ПерiодичЕо, але не менше одЕого разу на piK, проводIти зустрiчi

управлiнirя вйськовоТ частиr*л А1047 i профкому з црщЬниrсаNIи структурЕш(
пiдроздiлiв, Еа яких надавати iнформацiю про хЦ виконанЕя колдоговору
(графiк), або на збораq конфереrщiлl трудового колективу.

8.3. Один раз на piK (грудеrrь) спЬно аrrапiзувати хiд виконtшня
колдоговору, засJIуховувати звiти cTopiH про реатliзаrдiю взятlD( на себе
зобов'язаrть на загаJIьних зборах, або конференцii трудового колективу згiдно ст.
20 Зжоrry Украiш "Про колективнi договори i угоди".

8.4. У разi несвосчасного виконtLння, IIевиконання, зобов'язшrь
шrалiзувати цричини та вживати необхiдri засо,щr щодо забезпеченrrя 1х

реатliзаlдii. Осiб, виннID( у невиконалпri положень колдоговору притяryвати до
вiдповiдапьностi згiдно з чинним законодЕlвством.

9. зАключнI положЕнIIя
9.1. ,Щанлй колективнrдi договiр укладений TepMiHoM на 5 рокЬ. BiH

набувае чинностi з дня його пiдписання i дiе на Bcix цращЬникiв вiйсъКОвОi
частини Al047 до уIшqдеЕIIя нового колективного договору згiдно ст. 17, 18

Закону УкраiЪи "Про колективнi договори i угоди".
9.2. Змiнлл i доповненrrя до колективного договору вносяться за взаемною

згодою угlравлiння i профкому вiйськовоiчастини А|047.
Для вреryлюванЕя розбiжностей у ходi колективIIID( переговОРiВ i

виконаIIнrI цього договору управлiння вiйськовоi часТини 
^1047 

i
профспiллсовий KoMiTeT будrгь використовувати цримирну процедaру,
передбачену ст. 11 Заrсону УкраТни "Про колективнi договори i угоди".

9.3. Управлiння i профком вiйськовоТ частини А|047 домовиJIиСЯ, ЩО У
перiод дii колективного договорУ, за уп,Iови виконаIII1я адмiнiстрацiею його
,rоло*"r*, працiвники не висуватимуть нових вимог з IIитаЕь, вирiшення яких
передбачено колективним договором i не будуть використовувати як засiб тиску
на керiвництво, зушшку роботи. У випадсу порушенIUI цього зобов'язання

yrrp*rri"o вправi вжити до учаснш<iв стрйку заходи, передбаченi NIя
порушникiв труловоi дисциплiни.

9.4. Контроль за виконанням цього
сторонами, якi його укJIttли, згiдно ст.

колективного договору здiйснюеться
19 Закону Украiни "Про колективнi

договори i угоди".
Управлil*lя i профспiлковий KoMiTeT вйськовоi частини Al047, у межах

своеi компетенцiТ зобов'язуеться оперативно вживати за>(оди ВIIJIИВУ ДО ТИХ, ХТО

догryскае невиконанЕя колективного договору, iнфорплувати про це чrrенiв

трудового колективу вiйськовоТ частrдти AI047 .

Профком цровод,Iть перевiрку сиJItlI\tи комiсiй i аrстиву виконЕlння

договору, одержуе у вiлповiдrих пiдроздiлах i сrrужба< iнформачiю з IцD(



*10
IIит€lнь, засJIуховуе на cBo'Ix засiдаrшлr посадовID( осiб про резуJьтати
виконанЕя колдоговору.

9.5. У разi порушення викоЕання цього договору бур-якою iз cTopiH,
проводяться переговори мiж упразлirrняпл i профкомом з метою усуЕеIшя
порушень, а в разi неможшлвостi rx вирiшенЕя IIIJrD(oM переговорЬ.

Перший примiрrrrrк укJIадеЕого колективItого договору зЕахоДIтЬсЯ У
профспirпсовому KoMiTeTi вйськовоТ частини А|047, друпй - в УпрапПiННi
вiйсъковоТ частини А1047 , третiй - у TepKoMi ЛЬ 3.

Колективний договiр схвшrеrпп1 на конференцii трудового колеКтИВУ

вйськовоi частини А1047 вiдповiдно до ПротокоJIу JtIb 1 вiд 2|.l0.20l9 РОКУ i
встуIIае в дiю з моменту його пiдписшrня.

. За доручеЕням cTopiH i конференцii трудового колективу вЙськовОТ

частини А|047 колективний договiр пiдгпасlл.JIи:

|047 iлкового KoMiTeTy
л|047

Ярема БЕКЕР Вiкторiя ГАЛУС

2ff{

*#я,.р
tъ*ш'{_1.#

h
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Додаток 1

пЕрЕ,лIк
розмiрiв доплат i надбавок до тарифних ставок i посадових окладiв- 

прачiвникiв Збройних Сил Украiни вiйськовоi частини д1047

Jчъ

пl
п

Найменування доплат,
"надбавок

Найменування вiд-
дiлень, пiдроздiлiв,

посад
Розмiри доплат i надбавок

1

За пiдтримку постiйноi
бойовот готовностi

Згiдно iз списочною
чисельнiстю прашiв-
никiв частини

Що 50 О/о посадового окладу (тариф-

ноi ставки) вiдповiдно до Постанови
КМ Украiни вiд 09.03.199!Д_]!Z_

2

За здiйснення оператив-
них втрrIанъ, залежно
вiд обсяу, складностi,

| 

характеру та шкiдlпtвих
lумов працi

Лiкарi хiрургiчного
профiлю, лiкарi-
анестезiологи

Вiд 15 О% до 40 96 посадового окJIаду

вiдповiдrо до п. 2.1.1 Haкa:ty МОУ
ъiд28.02.2006 Ns 125

1
_1

За використанIut в роботi
дезинфiкуlочих засобiв а
також працiвникаlrл, якi
зайнятi прибиранням
Tya"TreTiB

Працiвникаrrл (у тому
числi молодшим
медиtIним сестрап4
вiддiлень та
пiдроздiлiв)

10 % до посадового окладу вiдповiд-
Ео до п,2.З.|. нчжа:}у МОУ вiд
28.02.2006 Ns 125

4

,Щоплати за роботу у нiч-
ний час з22:00 до 0б:00

- BciM медичним
працiвникаrrл

- Водiям caHiTap-
них автомобiлiв;

- сторожalм.

35 % посадового окпаду за кожну го-

дину роботи у нiчний час вiдповiдно

до п. 4.4.1. Еаказу МОУ вiд
28.02.2006 Jф 125

5

За сумiщення професii
(посади)

BciM працiвникам ,Що 50 О/о посадового окJIаду вiдповiд-
но до л.4.4.З. наказу МОУ вiд
28.02.2006 }lb 125

6
за виконання обов'язкiв
тимчасово вiдсутrriх пра-

цiвникiв або BaKaHTHi
посади

BciM працiвникалл До 100 О/о тарифноi ставки (посадово-

го окладу) вiдсутнього працiвника
ст. 105 КЗпП Украrшt

1. За вислугу poKiB у
Збройних Силах

BciM прачiвника"тrл Максимальний розмiр 25 "h
- Вiд2до5рокiв-5%
- Вiд 5 до 10 poKiB -l0%
- ВИ 10 до 15 poKiB-l5%
- Вiд 15 до 20 poKiB -20%

- Вiд 20 poKiB -25%
Еаказ МОУ ъiд|7.10,2000 }lb 409

8 За вислугу poKiB працiв-
HиKaIvI закладiв охорони
здоров'я в Збройних Си-
лах Украtни

Медичним працiвни-
Kal\d

Вiд 3 до 10 poKiB - l0%
Вiд 10 до 20 poKiB ,20%
Понад 20 poKiB - З0% посадового
окJIаду вiдповiдно до Постанови К\4
УкраrЪи вtд29.|2.2009 JЩ 141ý_

9. За почеснi звання "За-
служений лiкар"

Прачiвникам-
лiкарям частини

20Yо ПОСаДОВОГО ОКЛаДУ ВlДПОВ1-

дно до Постанови КМ УкраiЪи
вiд 30.08.2002 Ns 1298



Продовження [одатку 1

}lb
пl
п

Найменувапня доплат,
надбавок

Найменування вiд-
дiлень, пiдроздiлiв,

посад
Розмiри доплат i надбавок

10. За класнiсть водiям лег-
кових i вантажrrих авто-
мобiлiв

Праrliвникаrrл-
водiям

2класу - 10%
1 класу - 25%установлоноi та-

рифноi ставки за вiдпраrрованd
водiем час, визначений в табелi
облiку робочого часу

11 Водiяпл. санiтарних авто-
мобiлiв

Працiвникаlrл-
водiям caHiTap-
них автомобiлiв

20О/о установпеноi тарифноi ста-
вки (посадового окладу)

|2, За складнiсть, напруже-
HicTb в роботi

Працiвникап{ ча-
стини

До 50% посадового окладу вiд-
повiдrо до Постанови КМ YKpar'-
ни вiд 30.08.2002 М 1298

- вiдповiдно до п. 4.4.4. наказу
МоУ вiд28.02.2006 Jt 125

13 Зароботу в умовах ре-
жимних обмежень

Працiвникull\d та
вiйськовослуж-
бовцям частини,
робота яких пе-

редбачае доступ
до державноi та-
емницi

Розмiр надбавки до посадових
окладiв (тарифних ставок) визна-
чаеться вiдповiдно до п.п. 2,3

Положення цро вим, розмiри i
порядок Еадаffrя компенсацii
громадянЕtпd у зв'язку з роботою,
яrса тrередбачас доступ до держа-
вноТ таемницi, затвердженого
Постановою КМ Украiни вiд
15.06.1994 Jt 414

Началъник фiнансово- економiчноi
служби - головниЙ бухгалтер
вiйськовоi частиIIи А|047
працiвник ЗСУ *Z Олена ЛIхоJьоТ

I



Додаток 2

пЕрЕлIк
посад, робота на яких дае цраво на 15yонадбавку до посадових окладiвЗЕuIежно вiд обсяry, складност:: зой;;;;'о"";йй;iстра оборониУкраiЪи вiд28.02.2О06}lЬ 125 "пЪ" 

""'"i,ioor"u"o умов оплати працiпрацiвникiв закладiв охорони здоров'я ,Ъ p"u"oB соцiалъного з€жистуЗбройнш< Сил Украiни", 
"i.i 

працюютъ в TaK,D( структурних пiдроздiлах:

1, ВiддiленIи анестезiологii, реанiмацii та iнтенсивноi терапii.2, Хiрургiчне вiддiленшI ;;;;;u*" гнiйноi хiрургii.

i.Н'3,1,НЁХЪ;ffiЖЬ];ТРдJulдерматовенерологiчниххворих.
5_ . Р_ентгенодi агностичне вiддiлення.
6. Лабораторне вiддiлення:-----
7. Ендоскопiчний кабiнет.

Началъник фiнансово- економiчноi
служби - головний бухгалтер
вiйсъковоi частин и А1047
працiвник ЗСУ бZ2 олена лIхолЬоТ



Додаток 3

1Iосад працiвникiв . f.Нr"#Ъним 
робочим днемвiйсъковоi чаllини A19+Z, |оОотl на яких дае правона щорiчНУ додзОРУ:i4.уЙ вiдповiдно Додатку 4до Галузевоi угоди Ml* й"-i.йтв9м оборони Украiнита Проф спiлкою лрацiвниСв Ё Ороt"их ёlri, V*puik"на2079-202З роки (пункт 5.1.7.)

Найл,tенування посаd

начапм;авс - "о".

на"аrriйо uБл

ч сховищем, KoMi

Н. ачалъник адмiнiстративноi частинивiйсъковоi частин п А1047
працiвник ЗСУ

олъга котун



протоколль 1
збо.рiв трудового колективу
вiйськово[ частин п А|047

15 листопада2019 року

За списком трудового колективу: 1З 1

Порядок денний:
1. Обрання голови секретаря зборiв

м. Мукачево

Присутнi на зборах: 83 осiб.

1. З першого пи,
ггл*л___ _! 

Тання порядку 
денного:

.Ж,Ч-"''iот,*,"ЫйТ^"#Iiili""о *9бч""у працiвника зсу
l,i:"1,"х,#;;жпхж;;#:;#Нffi:Ъii:#П,,;l;ffi "fil"J"?
;fr:Нffi trffi *у,ff i,.Тlj:,}:;ъi,тЁiiу-""3ffiъ;'#;т;"-нж*бУХГlЛТера працiвник" зсу Ь'.}?'ИКа 

РШ{аIIСОВО-еКОНОйЧНОТ служО" * 
"""""""iiПРаЦiВнЙч ЗёV-а.п"рерва. ХОЛЪОТ' а СеКРеТаРеМ ЗбОРiВ - iЙ.r.*rора з кадрiв

..oo.rlffffi'uoob "Ъ 
НаДаВ€Ши iнших пропозицiй щодо каЕдидатури голови та

Ухвалили:
1, Обпа1l_головою зборiв трудового колеюиву вiйсъковоi частини л1047

ЁаТЁЁХХ"УСОВО*КОНОЙ*"Оi 
" фiЬi,'l" 

"ооо"оого бухгалтера працiвника
Голосува.гrи ,:.uo - 83, <прlти) - Еема€, (утримчшисъ)) * нема€.Рiшення прийнято од.rо.-iоо.оо.

, 2, Обрати_секречем зборiв трудового колективу вiйсъковоi части нп л1047lнспектора з кадрiв .rрацi"rr"оu ЁсУ r.fr;Ь;;."
Голосува.гпа ((за) - 83, кпроти)) - Eeмaq (утрим€lлисъ) 

- немае.Рiшення прийнято Йо"Боо."о.

1. З ору"ого питання порядку денного:СrrУХаТП,I 
":j:"y "ч"лtтЙкового KoMiTeTy вiйськовоi частитерапевта працiвника ЗСУ В.Галаi ;;;^;" -коо,о,й"fЁ"* мiж "**1:зlтi Ta*iHy*"Jf#J#i'Ъ;:xK

;Ъ'##'f,Ж"::"i'jj"]:ff 
"}"#;lж;чн",нтr#*колективнийдоговiрБiлъше з д€шого питаЕIIя HixTo не виступ€tв.
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